62ste vergadering
Vaste commissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid*

Voorzitter. Scholten
Aanwezig zijn 14 leden der Kamer, te
weten:
Weijers, Kraaijeveld-Wouters, Beckersde Bruijn, Moor, De Korte, Gerritse,
Buurmeijer, Groenman, Van der Vlies,
Willems, Brouwer, Ter Veld, UbelsVeen en Scholten,
en de heer De Graaf, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die vergezeld is van enige
ambtenaren.

Aan de orde is de behandeling van de
notitie over het echte-minimabeleid
(18192).
De Voorzitter: Ik heet u allen van
harte welkom.
De beraadslaging wordt geopend.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Ik begin met
een citaat uit een brief: 'De telkens en
telkens weer ten toon gespreide
beleidsoptie, dat de inkomensoffers
die de huidige machthebbers ons
dwingen te brengen, leiden tot herstel
van de economie en van de werkgelegenheid, wordt gelogenstraft door de
feiten. Welke economie wordt hersteld
en wiens economie, welke werkgelegenheid wordt hersteld en wiens
werkgelegenheid'?
Dit is een citaat uit de recente brief
van het Landelijk beraad uitkeringsgerechtigden aan deze bewindslieden en
aan de Kamer. Die brengt de discussie
over het echte-minimabeleid, zoals de
bewindslieden en de grote meerderheid die vandaag willen voeren, terug
naar wat eraan is voorafgegaan,
namelijk de rechtvaardiging van het
echte-minimabeleid die aan het begin
van de notitie in één zin wordt
samengevat: 'Het kabinet is zich
ervan bewust dat een beleid gericht
op herstel van de economie en de
werkgelegenheid inkomensoffers
vraagt'.
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Wiens economie, vraag ik, en wiens
werkgelegenheid? De volgende zin
luidt: Voor huishoudingen die van
uitsluitend een m i n i m u m i n k o m e n
moeten rondkomen, kunnen die offers
zo zwaar zijn, dat hun koopkracht
extra bescherming verdient. Dat
ademt de sfeer: 'Wat erg voor die
echte minima; daar moeten wij als
kabinet toch iets aan doen'. Alsof het
niet heel weloverwogen en bewust
kabinetsbeleid is geweest en nog
steeds is o m de laagste inkomens en
uitkeringen voortdurend te korten.
Alsof het kabinet hier ooit serieus is
ingegaan op de vragen waar die
werkgelegenheid dan blijft, op de
onderzoeken die aantonen dat er
sprake is van armoede in Nederland,
op het feit dat huisuitzetting en
afsluitingen van gas en licht aan de
orde van de dat zijn en de schuldenproblematiek de pan uitrijst. Van de
echte-minimagezinnen betaalt 58%
schulden af, gemiddeld f150 per
maand. Zij zijn daarmee door de
bodem van hun bestaanszekerheid
heen gezakt. Het antwoord van het
kabinet ligt er al weer: wetsvoorstel
17 897 inzake beslag op lonen en
uitkeringen.
Dit is de mogelijkheid tot beslagleg
ging tot op een bedrag van 90% van
de bijstandsuitkeringen, terwijl wij van
alle kanten horen en zien dat die norm
de absoluut minimale kosten voor het
bestaan al niet meer dekt. Ik vraag mij
werkelijk af, waar een kabinet dat zich
zo laa: ringeloren door de medische
specialisten, de moed vandaan haalt.
Mijn fractie heeft het echte-minimabeleid als zodanig nooit aanvaard,
omdat het niet uitgaat van een
redelijk inkomen en het recht op werk
voor elk individu, en omdat het alleen
een alibi is o m de minimuminkomens
en uitkeringen te kunnen verlagen en
de afstand tot modaal te vergroten,
zonder dat ooit een ondergrens voor
die verlaging is aangegeven. Straks
zal het ook nog onmogelijk blijken,
mensen nog tot arbeidstijdverkorting
te krijgen. Vier jaar geleden hebben
wij al gezegd, dat verdere onderscheidingen niet zouden uitblijven. Wij
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hebben nu minima, echte minima,
echte minima met kinderen, meerjarige echte minima en meerjarige echte
minima met kinderen. Het dereguleren
gebeurt door dit kabinet wel erg
selectief.
Het zal duidelijk zijn dat wij geen
voorstander zijn van een raamwet of
een andere wettelijke regeling waarin
dit beleid wordt gesanctioneerd en
voor een reeks van verdere jaren
wordt voorbereid. De vijf varianten
die in de notitie worden genoemd,
zijn wel erg suggestief en door wat
wordt weggelaten, haast misleidend
en daarover wil ik toch iets zeggen.
Voor de jaren na 1984 hebben wij
geen prognoses van het CPB, dus wij
kunnen die varianten niet op hun
toekomstige gevolgen toetsen. Dan
doen wij het dus maar op de jaren
1980-1984 en het ligt dan duidelijk: c,
d en vooral eals eenmalige uitkeringen
kosten een onmogelijke hoeveelheid
geld, terwijl er ook nog andere grote
nadelen aan zitten, die ook mijn
fractie niet voor haar rekening zou
willen nemen.
De keuze lijkt dan duidelijk: b is het
beste en het maximaal haalbare. Wij
zouden haast vergeten dat het nog
maar een paar jaar geleden gewoonte
was, de koopkracht van alle minima
op peil te houden en dat deze gewoonte hier op een zeer suggestieve
manier ook voor de jaren na 1984
gewoon wordt weggelaten alsof ze
nooit heeft bestaan. Hoeveel miljard
guldens levert dat het kabinet eigenlijk
op? Waarom staan die cijfers niet
naast de grafieken?
Wat is het alternatief? Mijn fractie
wil geen eenmalige uitkering echte
minima meer. In plaats daarvan
moeten de minimumlonen- en
uitkeringen verhoogd worden met
3,5%, het niveau echte minima 1984,
plus 2%. Dat maakt samen 5,5%. Dat
kost de overheid naar schatting bijna
f 2 miljard mimus f 450 min. eenmalige
uitkering is f 1,5 mld. en het bedrijfsleven f400 min. Op een moment
waarop f 2 mld. tot f2,5 mld. verdiend
wordt aan de aardgasexport 1983
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De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! In de afgelopen jaren is
evenzovele malen een wet behandeld
waarmee het mogelijk werd de
eenmalige uitkering aan de echte
minima te verstrekken. Deze eenmalige
uitkering van 1983 was daarmee dan

ook niet eenmalig. Na drie herhalingen
ziet het ernaar uit dat ook dit jaar
weer de toevlucht tot deze incidentele
maatregel zal worden genomen. Het
eenmalige is structureel geworden,
zonder dat de wetgeving structureel
is.
Mijn fractie is het zowel met het
eerste als met het tweede deel van
deze op het eerste oog tegenstrijdige
constatering niet eens. Het inkomensbeleid over de afgelopen jaren is
ongewijzigd van dien aard geweest,
dat de meest kwetsbare groepen hun
koopkracht onevenredig zwaar zagen
verslechteren. De cijfers in de notitie
maken duidelijk dat de minima er
over de periode 1980-1984 ruim 1 1 %
op achteruit zijn gegaan. Dat is zeer
fors, juist op dat inkomensniveau.
Bij een dergelijke welvaartsdaling
zijn het vooral de minimuminkomens,
waarvan meer personen moeten
worden onderhouden, die het meeste
in de knel komen. Bij deze groep zijn
geen aanvullende inkomensbestanddelen aanwezig, zoals de meeverdienende partner of een aanvullend
pensioen die de druk op het inkomen
verlichten. Dit is geen nieuwe constatering, maar een herhaling van
argumenten die onder meer hebben
geleid tot de motie-De Korte c.s. van
november 1980.
In deze motie werd gevraagd naar
de mogelijkheden van een technisch
uitvoerbare uitkeringsmethodiek
waarmee de meest kwetsbare inkomensgroepen gevrijwaard werden
van de gevolgen van lage of geen
economische groei. Zo werd het toen
nog geformuleerd. Het enige dat de
kabinetten in de periode 1981-1984
daartegenover hebben geplaatst is de
jaarlijks herhaalde eenmalige uitkering; anders gezegd: het bedrag dat
in 1981, 1982 en 1983 is verstrekt als
een uitkering ineens.
Wat begon als een incidentele
maatregel werd herhaald omdat de
wil ontbrak een rechtvaardig inkomensbeleid te voeren waardoor de
echte minima niet werden gevrijwaard
van koopkrachtverlies. Ondertussen is
het in voldoende mate bekend: het
koopkrachtverlies over het lopende
jaar wordt gecompenseerd, maar niet
doorgegeven in het volgende jaar.
Deze bescherming van de echte
minima - de huidige minister-president
gaat er graag prat op - is niet meer
dan een vertraging in de daling van
de welvaartsontwikkeling van de
echte minima ten opzichte van de
minima. Dit is, zeer kort samengevat
maar naar zijn essentie volledig, het
probleem van de echte minima. Deze

problematiek is ook de enig politiek
relevante vraagstelling van het debat
van vandaag. In de notitie die het
formele onderwerp van deze UCV
vormt, wordt deze vraagstelling
verhuld.
Ze gaat schuil achter een groot
aantal uitvoeringstechnische vraagstukken en problemen. De technische
problemen mogen in een bestuurlijkjuridisch kader interessant zijn, ze
vallen in het niet bij de vraag naar de
bodem in de inkomensdaling van de
echte minima. Ik zal aan de uitvoeringstechniek dan ook minder aandacht
besteden dan aan de politieke hamvraag en hoop dat de regeringspartijen
deze niet uit de weg gaan door onder
te duiken in allerlei details van de
uitvoeringspraktijk.
De notitie van de bewindslieden
biedt hiervoor te veel aanknopingspunten en geen enkele oplossing
voor de werkelijke vragen waar het
om draait. In dat opzicht was de
eerdere notitie over een echte-minimabeleid beter. Dit stuk, kamernummer
16400, nr. 50, van de zitting 1980-1981,
geeft helder weer welke problemen er
zijn om via specifieke maatregelen
een op de echte minima gericht
inkomensbeleid te voeren. Deze
notitie vervult in ieder geval geen
alibi-functie voor degenen die erom
gevraagd hebben maar daarna
volledig akkoord gingen met de
incidentele koopkrachttoeslagen.
In de samenvatting van het algemene beschouwend gedeelte komen alle
problemen voor die annex zijn aaneen
echte-minimabeleid. Ik herhaal in
trefwoorden: de invloed op het
inkomensgebouw in zijn geheel, de
inkomensverhoudingen aan de
onderkant tussen de werkenden en de
uitkeringsgerechtigden, de nivellering
van de onderkant, de relatie tot de
herziening van het sociale-zekerheidsstelsel en de oplopende kosten. Van
deze punten is alleen het laatste
doorslaggevend geweest bij de
beleidsbepaling.
Eén van de keuzen die toen werden
gedaan is in de afweging die wij nu
hebben te maken zeer relevant. Het
gaat om de vraag, of een loon of een
uitkering als een echt minimuminkomen functioneert, indien dit voor de
inkomenseenheid gelijk is aan de voor
deze eenheid geldende bijstandsnorm
en de eenheid uitsluitend van dit
inkomen afhankelijk is. Dit uitgangspunt heeft ertoe geleid, met name
door het ontbreken van enige bandbreedte boven het relevante bijstandsniveau, dat er een marginale druk van
100% bestaat en de druk op de
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door de toevallig hoge koers van de
dollar, moet dat kunnen. Dan zijn wij
verder van alle ellende en rompslomp
voor de uitkeringsorganen af; wij
nemen ons voor in het vervolg de
prijsstijgingen voor de minima te
compenseren en wij gaan daadwerkelijk ernst maken met arbeidstijdverkorting.
Ondanks onze principiële bezwaren
tegen het echte-minimabeleid, heeft
mijn fractie nooit tegengestemd waar
het erom ging de reeds toegebrachte
schade, althans voor een belangrijke
groep mensen, goed te maken. Ik
steun dan ook nu - ik heb er nu geen
tijd voor dit uit te werken - de pleidooien van degenen die ongetwijfeld
zullen komen en die vinden dat
jongeren met een RWW-uitkering plus
toeslag sinds 1 juli 1983, recht hebben
op een eenmalige uitkering. Wij
achten dat de enig juiste interpretatie
van de wet.
Ik heb onze benadering van vandaag
in een motie neergelegd, die ik u,
mijnheer de Voorzitter, gaarne wil
overhandigen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Beckers-de
Bruijn wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
van oordeel, dat het echte-minimabeleid in strijd is met de uitspraak van
de Kamer (motie 17030, stuk nr. 14)
over individualisering van het inkomensbeleid en noodzakelijke arbeidstijdverkorting in de weg staat;
verzoekt de regering, een eenmalige
uitkering echte minima voor 1984
achterwege te laten, de meevaller in
de aardgasbaten als gevolg van een
hogere afzet tegen een gemiddeld
hogere dollarkoers te gebruiken voor
een verhoging van de minimumlonen
en -uitkeringen en de komende jaren
de koopkracht van de minima op peil
te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 5 (18 192).

D
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onderkant van het loongebouw bij
een structurele regeling zo groot is.
De suggestie uit deze notitie o m
inkomens van eenheden binnen een
bepaalde bandbreedte boven de
relevante bijstandsnorm eveneens in
het op de echte minima gerichte
beleid te betrekken, is tot op heden
nimmer serieus in de discussie
betrokken. Namens mijn fractie zal ik
vandaag op dit punt het vraagstuk
van de echte minima behandelen en
met voorstellen komen.
Vooraf wil ik een nadere analyse
geven van de oorzaken van de sterke
inkomensdaling van de minima en het
daarvoor verantwoordelijke regeringsbeleid. In de eerste plaats iets over de
parallelle inkomensontwikkeling. De
inkomensontwikkeling van de sociale
minima is formeel vastgelegd in de
Wet aanpassingsmechanismen. Deze
wet regelt dat de bruto-loonontwikkeling in de bedrijven wordt doorgegeven aan de bruto-uitkering die aan het
laatst verdiende loon is gerelateerd en
aan het bruto-wettelijk-minimumloon.
Dit kan de eerste koppeling worden
genoemd.
De tweede volgt hierop en bestaat
hierin, dat de netto mutatie van het
minimumloon bepalend is voor de
netto-ontwikkeling van de sociale
minima. Deze koppeling is de zogenaamde netto-netto-koppeling. Door
een aantal nader te onderscheiden
oorzaken zijn de laagste inkomens
ondanks dit mechanisme toch in
problemen gekomen. Bij onverkorte
toepassing van de W A M blijft het
koopkrachtverloop van de sociale
minima in de pas met de koopkrachtontwikkeling voor werknemers op
minimumloonniveau,' in tijden van
economische groei een zeer te
rechtvaardigen gebeuren: de zwakken
delen evenredig mee in de welvaartsontwikkeling.
Bij een dalende welvaartsontwikkeling, uitmondend in een substantieel
koopkrachtverlies, gaan volgens de
koppelingen ook de sociale minima
achteruit. Is dit rechtvaardig, als niet
een ieder in dezelfde mate de koopkrachtachteruitgang ervaart? De Partij
van de Arbeid vond destijds dat dit
niet het geval was en stelde in haar
verkiezingsprogramma een norm
(-1/-4) vast tussen de achteruitgang
van de laagste en de hoogste inkomens. De werkelijkheid, buiten onze
beïnvloeding o m , heeft continu een
hiervan afwijkend beeld te zien
gegeven.
De inkomensontwikkeling in de
marktsector als gevolg van het
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wegvallen van de economische groei
leerde, dat deze norm bij handhaving
van de koppeling niet effectief kon
worden toegepast. Wij als Partij van
de Arbeid kozen als verdedigingslijn
voor de zwaksten, de minima in dit
geval, dat die was gelegen in het
WAM-mechanisme, hetgeen door
mijn fractie in de debatten in de
afgelopen jaren consequent is
gedaan.
Het meerderheidsbeleid van de
laatste jaren heeft er echter toe geleid
dat door deze verdedigingslinie is
heengebroken. Niet de inkomensontwikkeling in de marktsector was voor
VVD en CDA de maatstaf. Deze zal
echter ook in onze visie een aanzienlijk
grotere invloed op de sociale minima
gaan uitoefenen als onze doelstelling
inzake de arbeidstijdverkorting wordt
geoperationaliseerd. Laat daarover
geen onduidelijkheid bestaan. Bij
onverkorte toepassing van de W A M
zullen inkomensoffers in de marktsector gecorrigeerd worden doorgegeven
aan alle uitkeringsgerechtigden, dus
zowel de boven-minimale als de
minima.
Opnieuw geldt echter dat deze extra
koopkrachtdaling het sterkst uitwerkt
op de inkomens van de sociale
minima. De Partij van de Arbeid heeft
steeds verdedigd dat de inkomensgevolgen van de arbeidstijdverkorting
doorgegeven worden aan de uitkeringen. Een uitzondering is echter
gemaakt voor huishoudens met een
m i n i m u m i n k o m e n . Wanneer deze, als
gevolg van de arbeidstijdverkorting,
beneden het sociaal m i n i m u m zouden
komen, wordt een inkomensaanvulling
tot het sociale m i n i m u m verstrekt. Dit
sociale m i n i m u m zou gelijk moeten
blijven aan het netto-minimumloon
voor de nu geldende volledige
werktijd. Wij ontkennen niet dat deze
norm problemen met zich brengt als
er sprake is van een zeer forse
arbeidstijdverkorting.

voorstellen op tafel te leggen waarmee
die afstand, ruim 8% voor de echte
minima en 11,3% voor de minima,
ineens kan worden overbrugd. Die
suggestie heb ik in dit debat niet
willen doen en ik zal haar ook verder
niet doen.
De heer De Korte (VVD): Daar ben ik
ook erg blij mee. Anders zou het een
gat slaan van zo ongeveer tien
miljard. Daarom ben ik blij met het
realisme van de Partij van de Arbeid
op dit punt. Wat dat betreft zijn wij
dan terug bij het debat w a a r o m het
gaat.

De heer Buurmeijer (PvdA): Dat
zouden wij wel willen. Laat ik echter
niet verhullen dat, nu de afstand door
het beleid van de afgelopen jaren zo
groot is geworden, het ook voor de
Partij van de Arbeid een schier
onmogelijke opgave is vandaag

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik weet
niet wat de heer De Korte nu bezig is
naar zich toe te halen. Laat er geen
onduidelijkheid blijven bestaan. Ik heb
de coalitie verantwoordelijk gesteld
voor de problemen waarin de mensen
terecht zijn gekomen door het ontstaan
van deze grote afstand. Ik heb echter
nergens willen suggereren dat wij
vandaag de dag, anno 1984, in staat
zouden zijn dat falend beleid zo te
herstellen dat die achterstand weer
ingelopen wordt. Ik heb hier wel nog
eens willen uitleggen hoe het is
ontstaan. Ik knoop er ook onze
beleidsvoorstellen aan vast, gericht
op het verkleinen van mogelijke
toekomstige achterstanden.
In de afgelopen jaren is een aantal
malen van het wettelijk aanpassingsmechanisme in neerwaartse zin
afgeweken door te bevriezen en te
korten. Hierdoor is een discrepantie
ontstaan tussen de koopkrachtontwikkeling conform de WAM-systematiek
en het feitelijk koopkrachtverloop van
het wettelijk m i n i m u m l o o n en de
sociale minima. De minister van
Sociale Zaken noemt dit een beleidsmatige koppeling. Ter verdediging
zegt hij dat de netto-netto-koppeling
gehandhaafd blijft. Deze beleidsmatige
koppeling heeft ertoe geleid dat de
sociale minima sinds 1980 sterker in
koopkracht achteruit zijn gegaan dan
de inkomens in de bedrijven.
De vraag naar de rechtvaardigheid
dringt zich sterk op. Die wordt niet
afdoende beantwoord met een
koopkrachttoeslag voor de zogenaamde echte minima. De resultaten van
het beleid tonen dat overduidelijk aan.
De groep, die als de meest kwetsbare
inkomensgroep beschouwd mag
worden, ondervindt met het huidige
koopkrachttoeslagensysteem geen
structurele bescherming. Met het
loslaten van de eerste koppeling aan
het wettelijk m i n i m u m l o o n , door of te
bevriezen o f t e korten zijn alle minima
in een vrije val terechtgekomen. De
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De heer De Korte (VVD): De heer
Buurmeijer is al weer een stukje
verder met zijn verhaal over de W A M ,
maar ik ben toch benieuwd naar zijn
houding tegenover de afstand die nu
tot het WAM-mechanisme isgenomen.
Is de heer Buurmeijer eigenlijk van
mening dat dat weer ongedaan moet
worden gemaakt?
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echte minima zijn daarvan niet
uitgezonderd.
Waar ligt de ondergrens? Tot
hoever kunnen de minima zakken?
Deze vragen zijn ook relevant als de
dubbele koppeling onverkort wordt
toegepast. De regering weigert deze
vragen te beantwoorden. Zij erkende
echter eind eind vorige jaar bij de
behandeling van de kortingsmaatregelen wel dat zij niet van plan is op een
biologisch minimum aan te sturen. De
discussie in het kabinet schijnt met dit
type antwoorden te zijn gestopt, want
ook voor de echte minima wordt geen
beleidswijziging voorgesteld. Vanuit
deze situatie dienen wij, en ook de
andere fracties in de Kamer, positie te
kiezen en met voorstellen te komen.
Bij de debatten die wij de laatste
jaren over de minima hebben gevoerd
is door mijn fractie en door anderen
bij voortduring gewezen op de
uitwerking hiervan op de bestedingsmogelijkheden voor hen die het
aangaat.
Ik zal dat vandaag niet herhalen. Zo
langzamerhand weet een ieder dat
toch. Berichten over oplopende
schulden, problemen bij de nutsbedrijven, huurschulden enz. kun je dagelijks
in de krant lezen. Het onderzoek van
een tiental gemeentelijke sociale
diensten maakt het stellen van vragen
ook overbodig. Wij weten allen, hoe
het er voor staat. Er wordt, zo blijkt uit
alles, een drempel overschreden,
waarna de mensen om wie het gaat
zich volledig aan zichzelf overgeleverd
voelen. Zij missen iedere vorm van
solidariteit vanuit de samenleving,
tenzij een toevallig initiatief van een
groepje particulieren of een lokaal
bestuur het aflatende beleid van de
overheid niet meer pikt.
Het heeft naar onze overtuiging ook
geen enkele zin, onderzoek te doen
naar de grenzen van het bestaansminimum. Daarover is geen absolute
uitspraak te doen. Wij moeten er ook
voor waken, dat door de overheid
wordt bepaald, of iemand een t.v.
mag hebben dan wel meer verse
groente moet eten. Evenmin heeft de
sociale dienst, het uitkeringsorgaan of
de staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid een oordeel te
vormen over het rijden in een auto
dan wel het gaan met het openbaar
vervoer of over het eten van gehakt
op een andere dag dan gehaktdag.
Het bestaansminimum wordt politiek
bepaald. Daarbij merk ik nogmaals
op, dat hierbij geen absolute norm
gehanteerd kan worden. Het is een
relatieve zaak.
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De relativiteit wordt ernstig overschreden als het huidige minimumniveau wordt vergeleken met dat in
voorgaande jaren, waarbij opvallend
is, dat daarbij steeds wordt teruggevallen op de periode vanaf 1973 en
vroegere perioden buiten beschouwing blijven. Nog grover wordt het
als de Nederlandse bijstandsnorm
wordt vergeleken met die in het
buitenland.
Mijn opmerking over de relatieve
betekenis van het minimuminkomen
heeft uitsluitend betrekking op de
Nederlandse inkomensverhoudingen
anno 1984. In dat licht gezien is het
wel relevant ons af te vragen, wie de
echte minima zijn, wie de zwakste
inkomensgroepen vormen. Dit lijkt
een welhaast overbodige vraag gelet
op discussies in het verleden. Echte
minima zijn immers huishoudingen
die uitsluitend van één minimuminkomen moeten rondkomen.
Hieronder vallen gezinnen met één
verdiener en alleenstaanden. Academisch van aard is in dat kader de
vraag, hoe de individualisering zich
verhoudt tot deze definitie. Ook dat
komt in latere discussies terug. De
PvdA heeft in de discussie over de
echte minima steeds het uitgangspunt
gehanteerd, dat alleen echte minima
in aanmerking dienen te komen voor
compenserende maatregelen.
Thans wil ik ook wijzen op enkele
andere inkomenscategorieën, die
hoewel ze boven het minimum zitten,
in vergelijkbaar moeilijke omstandigheden verkeren. Daarvoor verwijs ik
naar de notitie inkomensontwikkeling
en verdeling en naar het rapport
'inkomen en rondkomen' van het
Sociaal en Cultureel Planbureau. De
tabel op pagina 27 van eerder genoenv
de notitie van de regering toont het
effect aan indien de huishoudinkomens worden vergeleken op basis
van gestandaardiseerde uitgangspunten.
Vooral kolom twee is dan interessant
en van betekenis. Uit deze kolom
blijkt, dat vooral huishoudens met
slechts één verdiener en kinderen in
een moeilijke positie verkeren. Dit
geldt niet alleen voor het minimumniveau. Zo blijkt, dat een huishouden
met twee kinderen op modaal niveau
gestandaardiseerd minder heeft te
besteden dan een alleenstaande
minimumloner. Overigens blijkt ook,
dat een gezin met twee kinderen op
twee maal modaal niveau minder te
besteden heeft dan een huishouden
zonder kinderen van twee minimumloners.

Notitie echte minima

Alhoewel het het kader van deze
notitie te buiten gaat wil ik opmerken,
dat het inkomensbeleid gericht op
individuele inkomens op deze wijze
aangetoond zo zijn nadelen kent. Zo
blijkt de relatieve bescherming van
minimuminkomens ook te gelden
voor een huishouden van twee
minimumloners. Zij leveren relatief
veel minder in dan een vergelijkbaar
huishouden op twee maal modaal
niveau met één verdiener en kinderen.
Het rapport 'inkomen en rondkomen'
wijst ook op de kwetsbare positie van
gezinnen met kinderen, waarvan het
inkomen niet hoger is dan modaal. Uit
de door het Sociaal en Cultureel
Planbureau gevolgde berekeningsmethode volgt, dat bij een echtpaar met
drie kinderen waarvoor kinderbijslag
wordt ontvangen en waar een
minimumplusinkomen binnenkomt,
het huishoudinkomen op 93 % ligt
van het minimun, dat voor deze
huishoudens zou moeten gelden.
Het rapport van het Sociaal en
Cultureel Planbureau wijst overigens
op nog twee kwetsbare groepen:
alleenstaande uitkeringsgerechtigden
en éénoudergezinnen met een
uitkering. Bij alleenstaande uitkeringsgerechtigden zijn vooral vrouwelijke
AOW'ers van betekenis, naast een
toenemend aantal RWW'ers die
alleenstaand zijn.
De vraag naar het bestaansminimum, het inkomen dat een gezin
minimaal nodig heeft om een aanvaardbaar leven te leiden, is ook inzet
geweest van een grootscheeps
onderzoek via regionale dagbladen.
De zogenaamde Leidse methode van
Van Praag en Hagenaars levert in dit
opzicht ook interessante gegevens op.
Zij concluderen, dat het bestaansminimum op f 17.300 netto is gelegen en
ook, dat de gezinssamenstelling van
grote invloed is op de mogelijkheden
met dit bedrag.
Welke conclusies zijn uit dit soort
van gegevens en dit soort van
onderzoek te trekken?
1. Niet alle minima zijn gelijk.
2. De echte minima zijn niet de
enige kwetsbare groep.
3. Ook bepaalde categorieën
bovenminima kunnen in een zeer
kwetsbare positie verkeren.
4. Een eenmalige uitkering voor
alleenstaande minimumloners is op
zichzelf in dit licht gezien een discutabel gegeven.
Een echt minimabeleid zou op alle
kwetsbare groepen gericht moeten
zijn. Het verdient daarom aanbeveling,
algemene instrumenten te gebruiken
om hun inkomenspositieteverbeteren.
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Pas als de kosten te hoog of de
nadelen onevenredig groot zijn, zou
ons inziens gekozen moeten worden
voor aparte koopkrachttoeslagen. Ook
de door de regering voorgelegde
varianten motiveren dus naar een
conclusie in deze richting.
De notitie geeft een heldere illustratie van enkele varianten, die stuk voor
stuk zijn geplaatst ten opzichte van de
ontwikkelingen van de inkomens over
de periode 1980-1984. Deze vergelijking is aanvechtbaar, tenzij de
regering van mening is, dat het
inkomensbeleid over de komende
jaren in haar visie eveneens zal
bestaan uit het bevriezen en korten
van het minimumloon en de sociale
uitkeringen.
Opvallend is ook dat de regering
met een boog o m vraag 27 is heengelopen en de uitwerking van de vijf
varianten niet heeft willen projecteren
op basis van de middellange-termijnverwachtingen. Opnieuw worden wij
afgescheept met de dooddoener dat
de middellange-termijnramingen van
het CPB het karakter van een zeer
globale eerste verkenning hebben.
Tevens vernamen wij uit het antwoord
dat het bij de varianten niet zozeer
gaat o m min of meer exacte ramingscijfers als wel om het aangeven van
de richting van de budgettaire
inkomenseffecten bij de keuze van die
bepaalde variant. Het is een hele
mond vol. Duidelijk is dat bij de
aanwezigheid van de nieuwste
CPB-cijfers de Kamer geen nieuwe
doorberekeningen heeft gekregen.
Ik keer terug naar de varianten, die
overigens waardevrij aan ons worden
voorgelegd. De cijfers moeten
blijkbaar bij de leden en vooral die
van de regeringsfracties de doorslag
geven. In dat opzicht valt voor de
notitie weinig waardering op te
brengen. Er vindt geen beleidsanalyse
plaats, noch wordt een beleidsevaluatie over de afgelopen jaren gegeven;
evenmin worden beleidskeuzen voor
de komende jaren gemaakt. De
regering verschuilt zich daarbij achter
de SER-adviesaanvrage in de begeleidende brief.
Betekent dit dan ook dat de regering
de behandeling van deze notitie
vandaag wel wenst af te ronden?
Houdt dit in dat, alvorens definitieve
keuzen worden gedaan, een nieuw
maar dan echt voorstel aan de Kamer
wordt voorgelegd? Betekent dit ook,
dat de regering openstaat voor de
opvattingen van de Kamer in die zin
dat, als hier een meerderheid zichtbaar
wordt o m een ondergrens te leggen,
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de regering hierop wil inspelen? Of zit
de staatssecretaris, die ik nog nooit
anders heb meegemaakt dan als
uitvoerder van het beleid van zijn
minister, hier alleen maar om te
discussiëren over de uitvoeringstechniek? Ik wil hierop graag een duidelijke
reactie, omdat de notitie inkomensbeleid vandaag niet ter discussie staat,
alleen de notitie inzake de echte
minima.
Hoewel de varianten als technische
alternatieven zijn gepresenteerd, wil
ik nog een enkele opmerking daarover
maken. Variant C - een onverkorte
toepassing van de W A M - is alleen
maar interessant voor de uitvoering
van het beleid dat de regering in de
afgelopen anderhalfjaar heeft
gevoeid. De doorwerking van generieke kortingen op de uitkeringen via de
aanpassing naar beneden van het
wettelijk minimumloon blijkt geen
enkele bescherming te bieden.
Integendeel, het op deze wijze
hanteren van de ene helft van de
W A M is uitermate bedreigend voor de
de echte minima.
Variant D is een uitwerking van
variant C, begrijpen w i j uit de toelichting, in die zin dat de W A M wordt
toegepast, als voor de echte minima
vrijwaring van de inkomensdaling als
gevolg van ATV wordt gerealiseerd.
Zoals ik eerder heb opgemerkt is dit
een variant, die aansluit bij de opvattingen van mijn fractie. De opmerkingen bij variant D over de consequentie
van dit soort koopkrachtbeschermingsmaatregelen spreken ons ook aan. Wij
maken daaruit op, dat een consequente
toepassing hiervan vergt, dat ten tijde
van koopkrachtstijging een neerwaartse correctie op het netto niveau voor
de meerjarige echte minima wordt
toegepast. Deze opmerking getuigt
van een instelling, waarin de W A M systematiek overeind blijft en niet ten
grave is gedragen.
Ik wil haar ook uitleggen als een
gedachte, waarin het gerechtvaardigd
wordt geacht, in slechte tijden iets
meer te doen en in betere tijden
daarvoor af te lossen. Deze gedachte
spreekt mijn fractie aan. Een opwaartse
bijstelling van de koppeling om de
gevolgen van ATV te verminderen,
maakt een neerwaartse bijstelling in
latere, goede tijden ten minste tot een
bespreekbaar voorstel. Ook wij bezien
de uitwerking van een continue extra
verhoging van de inkomens van de
echte minima in haar uitwerking op
het totale loongebouw.
Dit bouwwerk stort in elkaar, kan
althans niet meer functioneren als de
fundamenten er onderuit groeien en
boven de raamkozijnen uitkomen.
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Overigens valt ook te overwegen, de
duur van de bijzondere koopkrachtcompensatie aan een bepaalde en
overzienbare periode te binden. Deze
variant is wat betreft de financiële
consequenties pas redelijk bespreekbaar als een en ander wordt geprojecteerd tegen de achtergrond van de
ontwikkelingen in de komende jaren.
De varianten maken overigens
duidelijk dat een beleid, waarbij de
toeslagen worden geminimaliseerd,
verre de voorkeur verdient. Het risico
van het opdrukken van het loongebouw en het door het minimumniveau
zakken van grote groepen wordt
daarmee voorkomen.
Een tussenbalans opmakend,
concludeer ik dat de keuze zich
beperkt tot het onverkorte toepassen
van de W A M voor de echte minima
en dus geen toeslagen én het toepassen van de W A M met uitzondering
van de financiële gevolgen van ATV
en het in dit verband toepassen van
een toeslag. Verder is het mogelijk,
beide mogelijkheden te combineren
met één of meer maatregelen in de
inkomenssfeer van meer algemene
aard. De keuze laat zich uiteindelijk
het best maken aan de hand van de
eerder gegeven beschouwing over de
vraag, wie de meest kwetsbare
inkomensgroepen zijn. Mijn fractie
kiest daarom in de eerste plaats voor
inkomensmaatregelen van algemene
aard. Het voordeel daarvan is óók
gelegen in het gegeven dat zij niet
stigmatiserend werken hetgeen van
de eenmalige uitkering nog steeds
wél gezegd moet worden.
Indien gekozen wordt voor een
niet-stigmatiserend en dus algemeen
werkend instrumentarium zijn er in
principe naar ons oordeel twee
instrumenten beschikbaar: de kinderbijslag en het fiscale instrument. Wat
betreft de kinderbijslag merk ik het,
volgende op. Éénoudergezinnen met
een uitkering en gezinnen met
kinderen tot aan het modale niveau
zouden baat vinden bij een verhoging
van de kinderbijslag. Nadelig is het
feit dat alle inkomensniveaus profiteren van een verhoging van de kinderbijslag.
Dat het instrument van de kinderbijslag hier echter wél geschikt is, blijkt
uit onze voorstellen betreffende
éénoudergezinnen in de bijstand, die
wij enige tijd geleden in een UCV naar
voren brachten. Echter, ook uit het feit
dat de regering bij de eenmalige
uitkering-1984 kiest voor een kindertoeslag komt dit naar voren.
De kosten van kinderen en de
kinderbijslag die daar tegenover
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staat zijn, zo blijkt uit de tabellen
van het Sociaal en Cultureel Planbureau, niet kostendekkend . Wij kunnen
nu weer ten principale discussiëren
over de stelling, dat dit ook niet
gewenst is maar nu redenerend
vanuit de inkomenspositie van de
allerlaagstbetaalden komen w i j tot de
conclusie dat wij hiervoor de ogen
niet kunnen sluiten.
Een poging om te komen tot een
methode, waarbij de positieve
effecten van een algemene kinderbijslagverhoging voor bepaalde groepen
worden geneutraliseerd, dient
natuurlijk te worden ondernomen in
de sfeer van de inkomensafhankelijke
kinderbijslag. Als' de politieke wil
aanwezig is, moet het mogelijk zijn,
de kinderbijslag te verhogen tot het
modale niveau en daarboven te
verlagen dan wel ongewijzigd te
laten. Om het koopkrachtverlies over
1984 volledig teniet te doen, zou de
kinderbijslag voor het eerste en
tweede kind met f 250,- per jaar
moeten worden verhoogd. Daarbij
zijn er twee varianten denkbaar, één
mèt een inkomensafhankelijk element
en één zonder.
Wij kiezen voor verhoging tot het
inkomensniveau van modaal en
komen dan uit op een kostenniveau
van f 350 miljoen. Kijken wij naar de
koopkrachteffecten, die daarvan
uitgaan, dan blijkt er sprake te zijn van
een vooruitgang van 2,4%. Wij vinden
dat dit type maatregel, dat vervolgens
tot modaal nog een uitwerking kent
binnen dat inkomenstraject - daar
werkt het nog positief uit met 1,9% zeer aantrekkelijk is.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
U spreekt over 'tot modaal'. Het geldt
dus niet meer voor de modale
inkomens?
De heer Buurmeijer (PvdA): Het gaat
o m de groep tot en met modaal.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Dat is wat anders dan 'tot modaal'.
De heer Buurmeijer (PvdA): Wij
hebben onze berekeningen gemaakt
op basis van het meedelen van de
modale groepen in de verhoging van
de kinderbijslag.
De heer De Korte (VVD): Vindt de
fractie van de PvdA bij het hanteren
van dit instrument dat de meest
kwetsbare echte minima aangetroffen
worden onder de mensen met
kinderen? Eerder hoorde ik van de
heer Buurmeijer dat er ook andere
groepen waren zoals alleenstaande
AOW'ers.
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De heer Buurmeijer (PvdA): Ik heb
nog niet al mijn voorstellen genoemd,
maar ik herinner mij wel dat in het
verleden door de Kamer en de
regering steeds is gezegd dat de
inkomenspositie van mensen met
kinderen op het minimumniveau tot
de meest kwetsbare mag worden
gerekend. Ik neem aan, dat de heer De
Korte dat niet wil ontkennen.
De heer De Korte (VVD): Ik spreek u
aan op uw woorden en vraag mij af of
u wel consequent bent. U hebt
namelijk op andere tijdstippen over
andere kwetsbare groepen gesproken.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik geloof,
dat ik zeer consequent ben. Ik zal in
dit kader nog twee andere voorstellen
doen. U moet het geheel in uw
overwegingen betrekken wat betreft
de uitwerking voor de echte minima
en groepen daarom heen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom
vervolgens bij het fiscale instrument.
Het moet mogelijk zijn o m de alleenverdiener met kinderen een hogere
belastingvrije voet te geven dan wel
het schijventarief aan te passen ten
gunste van de laagste inkomens.
Maar ook daarvan is het nadeel dat
iedereen meeprofiteert en het gevaar
is aanwezig dat dit voordeel veel
groter is naar gelang men meer
verdient. Dit laatste effect dient zoveel
mogelijk te worden geneutraliseerd
en daarom dient ernstig overwogen
de zogenaamde tax-credit, een
koopkrachttoeslag via de belastingen,
in te voeren.
De kosten van een dergelijk
voorstel o m via de belastingen de
allerlaagste inkomensgroepen zoveel
mogelijk te helpen met een positief
koopkrachteffect van ongeveer 500
gulden - wij hebben het afgezet tegen
wat er dit jaar voor de echte minima
gaat gebeuren - zullen ongeveer 1
miljard bedragen. Ik kom straks op het
geheel van de kosten nog terug.
De kinderbijslag en het fiscaal
instrument zijn vooral toegespitst op
gezinnen.
De heer De Korte (VVD): Denkt de
heer Buurmeijer dat dit fiscale
instrument op korte termijn in praktijk
kan worden gebracht? Hij zal ongetwijfeld de discussie hebben gevolgd
rondom de tweeverdieners. Gevraagd
is toen of de inkomstenbelasting niet
kon worden geautomatiseerd en of
niet iedereen volgens dat systeem
kon worden behandeld. Het antwoord
van de staatssecretaris was - e e n
teleurstellend" 'nee'.
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De heer Buurmeijer (PvdA): Wij
denken aan de periode tussen
vandaag en het einde van dit jaar.
De heer De Korte (VVD): Dan is het
antwoord op de door mij aan u
gestelde vraag ontkennend, want de
staatssecretaris heeft al gezegd, dat
hij dat zeker niet voor 1 januari 1986
voor zich ziet. En ook al op die datum
had hij aarzelingen.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ons
voorstel is aanzienlijk eenvoudiger
dan alles wat zich heeft afgespeeld
rond de tweeverdienersmaatregelen.
Het gaat in ons voorstel o m een
eenvoudige en recht-toe-recht-aantoepassing van het toeslagensysteem
via de belastingen. Het gaat ons erom
dat er een structureel begin wordt
gemaakt met de bescherming van de
echte minima. Als w i j kenbaar maken
dat wij dat geëffectueerd willen
hebben met ingang van het volgende
jaar, dan is het verder een kwestie van
technische uitwerking o m aan die
politieke wens gehoor te geven.
Wij moeten nu niet direct het hoofd
irfde schoot leggen! Misschien heeft
de heer De Korte politieke bezwaren
tegen mijn voorstellen, maar hij moet
niet komen met technische bezwaren,
want die zijn te overbruggen.
De heer De Korte (VVD): Tax-credit- systemen hebben in principe altijd de
steun van liberalen. De liberalen in
Noord-Amerika hebben dat punt ook
al enige tijd geleden naar voren
gebracht. Ik wil de heer Buurmeijer
echter wel uit de droom helpen, want
dit systeem kan niet op korte termijn
worden gerealiseerd, ook niet in de
vorm waarin hij het voorstelt. Wat dat
betreft moet hij in de leer gaan bij zijn
fractiegenoot Kombrink.
De heer Buurmeijer (PvdA): U begrijpt
dat wij hierover in de fractie hebben
gediscussieerd. Ik herhaal: als de
politieke wil aanwezig is o m via deze
systematiek de gewenste bescherming
te bieden, dan moet dat vanuit de
Kamer blijken. Mijn fractie is er nog
niet van overtuigd, dat dit niet voor 1
januari 1985 te realiseren is. Wij
waren ook in staat op korte termijn de
systematiek van de eenmalige
uitkeringen toe te passen en ook op
andere gebieden zijn wij wel in staat
van de ene op de andere dag de
meest ingrijpende zaken te regelen.
Zover zijn wij nog niet. Als uit
overleg blijkt dat de Kamer deze
richting in wil gaan, kan vervolgens
worden gesproken over de wijze
waarop en de tijd waarin dit moet
gebeuren. Als w e het zo zien, zijn wij
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het eens, maar ik wil tevoren wel
weten of wij politiek hetzelfde willen.
De heer De Korte (VVD): Ter voorkoming van misverstanden wil ik nog
wel opmerken dat ik nog niet wil
zeggen dat ik de problemen van de
echte minima opgelost wil zien langs
deze weg. Wel wil ik zeggen dat de
VVD als liberale partij, ten principale
vóór negatieve inkomstenbelasting is
zodra het uitvoerbaar is.
Mevrouw Groenman (D'66): Ik
bespeur inconsistentie in de houding
van de PvdA-fractie. Ik herinner mij de
discussie over de tweeverdieners.
Toen was alles wat naar tax-credit en
negatieve inkomstenbelasting rook
absoluut niet bespreekbaar voor die
fractie. Het kan nu opeens wel als het
om de echte minima gaat. Op zichzelf
sta ik positief tegenover een systeem
van negatieve inkomstenbelasting,
maar ik vind het heel vreemd dat de
PvdA het nu naar voren haalt.
De heer Buurmeijer (PvdA): Dit is een
niet geheel juiste constatering, maar
er is wel een bepaalde ontwikkeling in
onze gedachten. Ik zie daarik echter
geen reden voor u o m thans deze
gedachte af te wijzen. Dat gaat mij
wat ver gelet op uw eerdere stellingname.
Mevrouw Groenman (D'66): Hoewel
het eigenlijk buiten het kader van deze
discussie ligt, wil ik wel opmerken dat
ik ontzettend benieuwd ben naar de
opstelling van de PvdA bij de behandeling van de derde fase ten aanzien
van de tweeverdieners. Als we dan
ook op deze lijn zitten, zijn we een
stuk verder.
De heer Buurmeijer (PvdA): Dat is nu
niet aan de orde, maar als u daar
verder over wilt spreken...
De heer De Korte (VVD): Een ontwikkeling in het denken van de PvdA-fractie is nooit weg.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): De
heer Buurmeijer heeft al vaker
gepleit voor een inkomensafhankelijke
kinderbijslag. Nu is het iets anders.
Heeft hij hierbij ingecalculeerd dat
een grote groep jongeren van een
eigen uitkering is teruggevallen op de
kinderbijslag van de ouders? Afhankelijk van het inkomen van hun ouders
kunnen deze jongeren te maken
krijgen met een hoger of een lager
bedrag. Hoe beoordeelt de heer
Buurmeijer dit in het licht van de ook
door zijn partij bepleite zelfstandigheid
van jongeren?
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De heer Buurmeijer (PvdA): Ik begrijp
hieruit dat u op de lijn zit van: als er
nu een goed voorstel is om ten
aanzien van mensen meteen m i n i m u m
inkomen iets te doen, leg ik daar
direct een probleem naast dat bij
anderen gaat spelen. Wij ontkennen
niet dat zich kan voordoen wat u
schildert, maar hier zal het zwaarst
moeten wegen wat het zwaarst is. Het
gaat nu om mensen met de laagste
inkomens die recht hebben op
kinderbijslag. Ik neem nota van de
opmerking van mevrouw Beckers. Wij
kiezen voor de zwakste groep qua
inkomenspositie, via de ouders.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Niet zo snel, ik vroeg u alleen maar
iets!
Mevrouw Brouwer (CPN): De economie trekt weer wat aan. Automatisering
zal daar onder andere het gevolg van
zijn. Er is sprake van onderbesteding.
Ligt het niet voor de hand om gewoon
de minimumlonen te verhogen en
daardoor de afhankelijkheid van de
staat te verminderen?
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik denk
dat mevrouw Brouwer wat te veel
luistert naar het kabinet, de werkgevers
en sommigen in de Kamer als zij zegt
dat het allemaal weer wat beter gaat.
Ik wil dat eerst nog wel eens zien. Van
de mensen waarom het hier gaat - de
echte minima en de mensen in die
inkomenssfeer - heb ik nog niet
begrepen dat het beter gaat. Die
mensen zijn aangewezen op de staat.
Dat moet mevrouw Brouwer niet
willen ontkennen. Het beleid van de
afgelopen jaren heeft duidelijk
gemaakt welk een desastreuze
uitwerking de toepassing van de Wet
op het m i n i m u m l o o n door deze
regering heeft op het loon van deze
groepen.
Mevrouw Brouwer (CPN): U luistert
slecht. Ik heb niet gezegd dat het goed
gaat met mensen die een uitkering of
het m i n i m u m l o o n hebben. Ik zei dat
het beter ging met een aantal bedrijven. Naar aanleiding daarvan vroeg ik
of het niet voor de hand lag om het
m i n i m u m l o o n te verhogen.
De heer Buurmeijer (PvdA): Gelet op
de situatie van velen denk ik niet dat
een algemene verhoging van het
minimumloon - ook economisch
gezien - dè oplossing zal zijn.
Het is mogelijk dat hierover onze
meningen uiteenlopen. Wij bepleiten
niet dat het m i n i m u m l o o n in de
komende jaren niet moet worden
verhoogd. U weet ook op welke wijze
die verhoging kan ontstaan. Dat is een
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zaak van overleg en onderhandelen
tussen de sociale partners. Op basis
van de resultaten daarvan en de
regelingsindex zal blijken, of er in de
komende jaren sprake kan zijn van
zo'n verhoging. Ik heb zelfs de indruk
dat, als de W A M per 1 juli aanstaande
wordt toegepast, er sprake is van een
geringe verhoging van het m i n i m u m loon. Misschien kan de staatssecretaris
hierop straks nog ingaan. Wij zullen
dat heus niet laten zitten, want wij
verdedigen de koppelingssystematiek.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
De heer Buurmeijer stelt eigenlijk
twee typen maatregelen tegelijkertijd
voor. Enerzijds is dat de verhoging
van de kinderbijslag voor een bepaalde
groep en anderzijds betreft het de
alleenverdieners met kinderen. Het
gaat dus over dezelfde kinderen en
dezelfde typen gezinnen. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Moet de
verhoging van de kinderbijslag
volledig dekkend zijn? Uiteindelijk
betreft het dezelfde categorie.
De heer Buurmeijer (PvdA): Daarover
mag geen onduidelijkheid bestaan.
Wij bepleiten de 'tax credit' voor de
omvang, parallel lopend met de
eenmalige uitkering voor dit jaar. Als
je die nu in het belastingsysteem
opneemt, verzeker je die vanaf dit jaar
voor de komende jaren. Het is dan
dus structureel gemaakt. Wij vinden
dat dit vooral moet gebeuren voor de
gezinnen met kinderen. Als blijkt dat
dit instrument door meer partijen in
deze Kamer wordt gedeeld, is er te
praten over de modaliteiten van de
uitwerking van dit instrument.
U constateerde terecht dat ik in de
opzet, mede aan de regering voorgelegd, twee types maatregelen heb
genoemd die beide betrekking
hebben op een inkomensgroep met
kinderen. Dit gebeurt niet tegelijkertijd,
maar aanvullend ten opzichte van
elkaar. De ene maatregel is o m te
garanderen dat het koopkrachtverlies
na dit jaar wordt gecontinueerd. Dit
gebeurt door de uitkering te structureren die dit jaar wordt verstrekt. De
volgende maatregel is o m het nieuwe
koopkrachtverlies in de komende
jaren grotendeels op te vangen. Dit is
dus de kinderbijslagmaatregel. Ik kom
nog te spreken over de groep die niet
onder dit type maatregelen valt.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA'i:
Het gaat om de vraag hoe ver u de
kinderbijslag structureel wilt optrekken. Als dat kostendekkend moet zijn,
wordt het een ander verhaal.
De heer Buurmeijer (PvdA): Daarin
hebt u gelijk. Wij beschikken echter
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De heer Buurmeijer (PvdA): Dit is een
zeer verrassende mededeling. Die
brengt mij in niet geringe mate in
problemen. Maar goed.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb
inmiddels toegelicht welk type
instrumentarium met een algemene
werking wij op het oog hebben. Ik heb
ook gezegd dat dit vooral is toegespitst
op gezinnen met kinderen. Hiermee
wordt een derde kwetsbare groep,
alleenstaande uitkeringsgerechtigden,
niet bereikt. Men kan wel als alternatief
overwegen o m bij de kinderbijslag
een zogenaamd bodemkind in te
voeren. Het klinkt heel raar, maar
daarbij wordt de mensen die geen
kind hebben vanwege de systematiek
wel een kind toegerekend. Daarvoor
zijn vele mogelijkheden, als wij het
wensen. Op een andere wijze is
daaraan nog het nodige te doen. Het
is een kwestie van uitwerking.
Ik heb inmiddels ook aangegeven
wat volgens ons de kosten van dit
pakket zijn. Natuurlijk heeft de
regering ook kosten te maken, ook al
zou zij alleen doorgaan met de
huidige variant van de eenmalige
uitkering.
Die kosten moeten wij erbij betrekken. Ook moeten wij erbij betrekken
recent van de zijde van de regering
vernomen geluiden - die vanuit onze
kring al eerder waren te horen - o m
ten behoeve van het proces van
arbeidstijdverkorting enig 'smeergeld'
te geven, bij voorbeeld in de v o r m
van drukverlichting in de sfeer van de
premies en belastingen. Niet alleen de
heer De Vries heeft zich in deze zin
uitgelaten, maar nu ook de minister
van Sociale Zaken, zij het met de
nodige slagen om de a r m : het mag
eigenlijk pas in 1985 worden gezegd.
Dit alles wetende, moet worden
geconcludeerd dat er meer ruimte is
voor de regering o m op dit type

maatregelen uit te komen dan zij zelf
in de notitie Echte-minimabeleid tot
uitdrukking brengt.
Ik heb onderwijl laten uitkomen dat
wij bepaald beducht zijn voor het
proces van arbeidstijdverkorting, niet
vanwege de achterliggende doelstellingen, maar o m redenen van de
inkomensgevolgen die ermee gepaard
gaan. Of w e nu praten over een
groeiende economie dan wel over een
zeer licht groeiende economie, nog
gepaard gaande met gematigde
bezuinigingen, naar ons idee kan de
werkloosheid alleen maar worden
bestreden door het inzetten van een
proces van forse arbeidstijdverkorting
In de visie van de PvdA komt dit
erop neer dat er tot 1987 zeker nog 5 a
6% nodig is om tot de 36-urige
werkweek te komen. Als wij een
32-urige werkweek willen bereiken,
gaat het nog o m 10%. Een vertaling
van deze arbeidstijdverkorting naar
het minimumniveau betekent in de
komende zes jaar een 15 a 16%
brutoverlaging van dit m i n i m u m n i veau. Dit gekoppeld aan gematigde
bezuinigingen, moeten wij vaststellen
dat zeer forse welvaartsstijgingen
nodig zouden zijn o m dat te kunnen
opvangen.
Indien geen bodem wordt gelegd
voor de echte minima, is een achteruitgang van minstens 100 gulden
voor een alleenstaande dan wel van
150 gulden bij een gezinssituatie
hiervan het gevolg. Daarvan moet dan
bij voorbeeld een gezin maar zien te
leven.
Deze achteruitgang is natuurlijk niet
te accepteren. Dit hebben wij allen
onder ogen te zien. Er is een aanvullend
beleid nodig, op de zoeven door mij
genoemde twee maatregelen van
algemene aard, o m de echte minima
compensatie te geven voor het
koopkrachtverlies als gevolg van de
ATV over de periode tot 1987. Dit
betekent dat er, met de aanvullende
maatregel, een bodem wordt gelegd
voor de echte minima op het huidige
relevante minimumniveau.
Daarbij komen wij uiteraard een
aantal obstakels op onze weg tegen.
Doet men te weinig in de sfeer van de
algemene maatregelen, dan leidt de
marginale-drukwerking van 100% bij
de eenmalige uitkering ertoe dat de
'opdruk' naar de hogere inkomens te
groot wordt. Daarbij is er van onze
zijde wel degelijk oog voor het feit dat
als de inkomensachteruitgang ten
gevolge van ATV netto zo'n 10%
bedraagt, rond de 1 min. huishoudens
dan een koopkrachtbescherming
zullen krijgen. Ook dat heeft weer

nadelige gevolgen ten aanzien van
het loongebouw. Zo'n ontwikkeling
kan heel gevaarlijke consequenties
hebben voor de koppeling tussen
lonen en uitkeringen.
Het meeste waarschijnlijke beeld
van de effecten van een forse arbeidstijdverkorting is, dat het inleveren
van arbeidstijd vanaf een niveau dat
iets beneden modaal ligt, effecten zal
hebben die minder dan evenredig zijn
en uiteindelijk nul zullen zijn op het
echte-minimumniveau. De vrijwaring
van inkomensachteruitgang voor de
echte minima, als gevolg van ATV,
kan dan ook slechts voor een beperkte
periode gelden.
Het gaat in het voorstel van de
PvdA-fractie dan ook om een overgangsmaatregel, die een tijdelijke
verstoring in de inkomensontwikkeling
moet opvangen. Op langere termijn
moet het probleem zich oplossen via
maatregelen van algemene aard. In
het kader van een hernieuwde
discussie over het alternatief van mijn
fractie zal een meerjaren-alternatief
worden uitgewerkt, waarin w i j daarop
terugkomen.
Voorzitter! Ik vat dit onderdeel van
mijn betoog kort samen. Defundamentele keuze waar de fractie van de
PvdA en de andere fracties in dit Huis
voor staan, betreft de vraag inzake de
ondergrens bij de inkomensontwikkeling. Mijn fractie wenst geen andere
keuze te maken dan de echte minima
een ondergrens te bieden. Deze
ondergrens, gebaseerd op de W A M systematiek, krijgt echter pas reëel
inhoud als deze tijdelijk wordt gevrijwaard van inkomensdalingen, als
gevolg van arbeidstijdverkortingen,
voor de groep van de echte minima.
Ten einde de druk op de koopkrachttoeslag, ter compensatie van de
gevolgen van de arbeidstijdverkorting,
zo klein mogelijk te maken, verdient
het aanbeveling een tweetal inkomenspolitieke maatregelen te treffen met
een ruimere werkingssfeer dan die
van alleen de echte minima. Wij
hebben daarom een 'mixture' van
maatregelen voorgesteld, die zoeven
bij herhaling aan de orde zijn geweest
en die ik nu niet zal herhalen.
Afhankelijk van de keuze voor de
mate waarin bescherming tegen
koopkrachtverlies wordt geboden en
de keuze voor het daarbij meest
gewenste instrumentarium, is het al
dan niet nodig te praten over een
raamregeling. In onze visie, die ik al
uitvoerig heb toegelicht, komt een
raamregeling als zodanig niet meer
aan de orde. Uitgaande van de
impliciete keuze in de notitie van de
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ook niet over de exacte cijfers voor de
komende jaren. Het is teleurstellend
dat wij door de regering te weinig zijn
ondersteund om de cijfers van het
CPB te kunnen gebruiken bij onze
berekeningen. Dat blijkt verder nog
wel. Wij gaan nu overigens uit van
een koopkrachtdaling in de komende
twee jaar, 1985 en 1986, van 6%. In
dat kader moet u vooral de kinderbijslagmaatregelen zien die ik eerder
heb genoemd.
Mijnheer de Voorzitter! Kunt u de
mij resterende spreektijd aangeven?
De Voorzitter: Dat is in totaal 19
minuten, dus ook voor een eventuele
tweede termijn.
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regering - geen structurele regeling,
maar een jaarlijkse ad hoe-beslissing ligt de discussie over de raamregeling
meer voor de hand. Ik realiseer mij
dat redelijke en consequente voorstellen van mijn fractie niet altijd - o m
het eufemistisch uit te drukken - door
deze regering worden overgenomen
en daarom wil ik een enkele opmerking
maken over een eventueel te treffen
raammaatregel.
Wij zijn het eens met de opvattingen
die in de notitie worden verwoord, dat
de voorbereiding van de eenmalige
wettelijke regeling die op het ogenblik
geldt, veel tijd en energie vraagt.
Terecht wordt gesteld dat de koopkrachttoeslag die gebaseerd wordt op
een raamregeling, sneller kan w o r d e n
gerealiseerd. Dit is met name het
gevolg van het vermijden van de
tijdrovende parlementaire procedure.
Mijn fractie acht het echter uitgesloten dat het verstrekken van koopkrachttoeslagen op basis van een algemene
maatregel van bestuur, die gerelateerd
is aan een wettelijke regeling, buiten
deze Kamer o m zal plaatsvinden.
Een dergelijke algemene maatregel
van bestuur zal met name in verband
met het niveau van de toeslag, de
eventuele differentiatie en de relatie
van beide met de algemene welvaartsontwikkeling jaarlijks in het parlement
aan de orde moeten komen. Ik wil
hierop graag een duidelijke reactie
van de regering.
De notitie maakt melding van twee
mogelijkheden: een afzonderlijke wet
dan wel een wettelijke structuur,
opgehangen aan de Algemene
Bijstandswet. Mijn fractie geeft de
voorkeur aan het laatste, redenerend
vanuit de huidige stand van zaken. De
verwantschap tussen beide regelingen, de overlappende doelstelling en
doelgroep en de uitvoering via de
gemeentelijke sociale diensten zijn
hiervoor de zwaarstwegende argumenten.
De verschillen tussen de Algemene
Bijstandswet en de huidige voorwaarden waaronder een eenmalige
uitkering wordt verstrekt, vinden w i j
wel overkomenlijk. Criteria als het
voeren van een eigen huishouding, de
voorwaarden aan de inkomensbron
en de lengte van de periode waarop
de voorwaarden van toepassing zijn,
zien wij als een verbijzondering van
de bepalingen van de Algemene
Bijstandswet zonder dat ze hiermee
strijdig zijn. Dit geldt ook voor de
vrijlatingsbepalingen. De eenmalige
uitkeringsregeling is hierbij stringenter
dan de Algemene Bijstandswet. Er is
echter geen sprake van een tegenstel-
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ling, het is opnieuw een verbijzondering.
Dit geldt in minder mate voor de
toetsing van de vermogens, een
essentieel beginsel van de Algemene
Bijstandswet. Maar mocht het beleid
onverhoopt aankoersen op een
jaarlijkse herhaling van het huidige
type maatregel, dan zal het aantal
rechthebbenden dat vaker dan een
keer recht heeft op de uitkering, gaan
toenemen. Dan is er veel voor te
zeggen o m een grotere mate van
paralelliteit tussen de Algemene
Bijstandswet en de jaarlijkse koopkrachttoeslagen te verkrijgen.
Deze keuze voor de Algemene
Bijstandwet is voor mijn fractie echter
minder definitief als het geheel wordt
geplaatst in het kader van de herziening van de sociale zekerheid. Indien
daarbij wordt teruggevallen op
toeslagen om een sociaal huishoudmin i m u m te regelen, vinden wij het niet
vanzelfsprekend dat via de Algemene
Bijstandswet uit te voeren.
De effectuering van een dergelijke
ingrijpende herziening van het sociale
zekerheidsstelsel zal overigens nog
wel een aantal jaren in beslag nemen.
De definitieve discussie erover zal nog
steeds moeten plaatsvinden en pas
daarna kan wetgeving worden
gerealiseerd. In de tussenliggende
periode heeft een vormgeving via de
Algemene Bijstandswet van een
wettelijke raamregeling voor de
eenmalige uitkeringen dan toch
uiteindelijk onze voorkeur.
Ten slotte wil ik een enkele opmerking maken over de huidige uitvoeringspraktijk. Waarom heeft de staatssecretaris na de behandeling van de wet
- waarbij ons de toen geldende
voorschriften zijn aangereikt - de
uitvoeringsbeschikking gewijzigd? In
het bijzonder dreigen hiervan verschillende uitkeringsgerechtigden die
aanspraak maken op RWW de dupe te
worden, namelijk de personen die bij
de laatste verslechtering van de
RWW-maatregel voor personen
beneden de 23 jaar in aanmerking
kwamen voor een gewenningstoeslag.
Een dergelijke regeling werd door de
verdedigers van de verslechtering, het
CDA en de VVD, nodig geacht o m de
overgang van de oude rechthebbenden niet te abrupt te doen zijn.
Betrokkenen kwamen echter bedrogen
uit toen zij als gevolg van deze
overgangsmaatregel van een eenmalige uitkering werden uitgesloten. Als
wij het goed hebben begrepen, zijn er
nu situaties waarin betrokkenen
slechter uit zijn dan zonder de gewenningstoeslag. Daarom krijg ik graag
vam de staatssecretaris antwoord op
de volgende vragen.

Notitie echte minima

Was, als de RWW niet was verlaagd,
het oude niveau voor een uitkering in
aanmerking gekomen, mits de
betrokkene uiteraard meerderjarig is
en niet bij de ouders woont dan wel
gehuwd is en alleenverdiener?
In onze visie zou dat uitkeringsniveau
in aanmerking zijn gekomen voor een
koopkrachttoeslag. Nu blijkt de groep
in haar geheel naar een lager niveau
te zijn gebracht en geredeneerd
vanuit dat niveau voor een koopkrachttoeslag in aanmerking te komen. Een
consequente en logische gang van
zaken die wij niet bestrijden. Waarom
echter de rechthebbenden beperken
tot de nieuwkomers en de oudere
groep uitsluiten omdat die een
gewenningstoeslag krijgt? Bij ongewijzigd beleid zou die groep wèl voor
een uitkering in aanmerking zijn gekomen
Omdat het beleid werd gewijzigd
- inhoudende een verlaging van de
uitkering - kregen deze oude gevallen
een gewenningstoeslag en dientengevolge geen eenmalige uitkering.Wij
vinden dat onrechtvaardig. Het lijkt
erop dat deze groep die enigermate
werd ontzien bij de verlaging van de
RWW, alsnog daarop wordt aangesproken en langs een oneigenlijke
weg alsnog wordt gepakt.
Dit is niet in overeenstemming met
de uitgangspunten van de overgangsregeling en ook niet met die van de
eenmalige uitkering. De bureaucratie
heeft weer eens toegeslagen en de
toeslag op één lijn gesteld met de
vrijlatingsbepalingen van de ABW. In
de notitie wordt op dit punt echter
nadrukkelijk melding gemaakt van
'het niet in mindering brengen op de
bijstandsuitkering van inkomsten uit
arbeid'.
Deze vrijlating kent de eenmalige
uitkeringsregeling niet. Dat zegt
echter niets over de gewenningstoeslag die geldt voor een beperkte groep
RWW'ers. Wij vinden dat een zo
beperkte groep niet alsnog mag
worden gepakt en bepleiten een
herziening van de uitvoeringspraktijk.
Ik hoop dat de staatssecretaris onze
inzichten deelt en een nu door mij in
te dienen motie straks overbodig
verklaart.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Buurmeijer, Kraaijeveld-Wouters, De Korte,
Groenman, Beckers-de Bruijn,
Ubels-Veen, Willems, Brouwer en Van
der Vlies wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
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gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat RWW-jongeren die
vallen onder de zogenaamde overgangsmaatregel dreigen te worden
uitgesloten van het recht op de
eenmalige uitkering 1983;
nodigt de regering uit, zodanige
maatregelen te treffen dat deze
jongeren indien zij overigens geheel
voldoen aan de voorwaarden van de
eenmalige uitkering, niet van het
recht op deze uitkering worden
uitgesloten,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 6 (18 192).
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Op het snijvlak van de
Algemene Bijstandswet en de eenmalige uitkeringen beweegt zich ook de
poging, van het lokale bestuur hier en
daar een eigen inkomensbeleid te
voeren. Wij zien in deze pogingen op
de eerste plaats een correctie op het
landelijke beleid. Het verbaasde mijn
fractie dan ook geenszins dat de
VVD-collega's Linschoten, De Korte en
Nijhuis op de eerste geluiden in deze
richting, namelijk voornemens van de
gemeente Muiden, reageerden met
vragen aan de regering. Zij stelden
daarbij dat een dergelijk beleid een
doorkruising van het algemene
inkomensbeleid zou kunnen betekenen.
Nogal wiedes, want het initiatief
Muiden en alle andere initiatieven die
daarop zijr gevolgd beogen het
koopkrachtve r lies van de meest
kwetsbare inkomensgroepen enigermate op te vangen. Dit zou niet nodig
zijn, indien het landelijk inkomensbeleid zorgvuldiger zou zijn geweest.
Het verbieden van dergelijke maatregelen is een onacceptabele verdediging van een falend beleid. De lokale
bestuurders worden geconfronteerd
met de gevolgen van dat beleid en
proberen te redden wat er te redden
valt.
Zij moeten niet gecorrigeerd
worden, maarhetalgemeen inkomensbeleid moet worden aangepast. De
correctie dient hier plaats te vinden.
Zolang op rijksniveau onvoldoende
bescherming geboden wordt aan de
echte minima zal er elders hij de
lokale overheid en bij particuliere
organisaties de drang aanwezig zijn
uit humanitaire overwegingen te hulp
te komen.
Wij vinden het dan ook van slechte
smaak getuigen als de staatssecretaris
hierop reageert door te korten op de
bijstandsuitkeringen en gemeente-

Vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

raadsbesluiten te schorsen. Kan de
staatssecretaris in dit debat nog eens
precies uitleggen aan welke criteria
een bijzondere verstrekking door een
gemeente of door een particuliere
organisatie aan de echte minima
moet voldoen omdat zij niet onder de
inkomenstoets van de ABW zal
vallen?
Mijnheer de Voorzitter! Namens
mijn fractie heb ik een alternatief naar
voren gebracht voor het inkomepsbeleid dat faalt ten aanzien van de
laagste inkomensgroepen. Vanuit de
zorg voor de situatie waarin deze
groepen als gevolg van dit beleid zijn
terechtgekomen heb ik een pleidooi
gehouden voor het leggen van een
bodem in de inkomensontwikkeling,
als gevolg van de algemene inkomensdaling, van de meest kwetsbare
groep. De fractie van de Partij van de
Arbeid doet dit vanuit het bewustzijn
dat deze voorstellen geen absolute
garantie voor onbepaalde tijd geven.
Daar zijn de omstandigheden niet
naar en de ontwikkelingen voor de
jaren na 1986 te weinig voorspelbaar.
Wij hebben afstand genomen van
de continuering van de systematiek
van de jaarlijkse eenmalige uitkering.
Onze voorstellen houden een verhoging van de kinderbijslag in voor de
inkomens tot modaal, oplopend in
1988 tot 10% voor de eerste twee
kinderen. Daarnaast een specifieke
maatregel in de fiscale sfeer om de
koopkrachttoeslag die voor 1984 zal
worden verstrekt een structureel
effect te geven.
Beide maatregelen zijn aanvullend
ten opzichte van elkaar en bereiken
een iets grotere groep dan de echte
minima. De laatste groep krijgt in ons
voorstel een extra bescherming voor
de gevolgen van atv, eveneens over
de periode tot 1987. Het laatste is
nadrukkelijk bedoeld als cvergangsmaatregel en geeft in combinatie met
de eerste twee algemene inkomensmaatregelen een bodem voor de
echte minima. Wij bepleiten dit voor
een beperkte periode o m in de loop
van de tijd een dusdanige inkomenspolitiek gerealiseerd te krijgen dat een
specifiek echte-minimabeleid niet meer
nodig zal zijn. Het tot nu toe gevoerde
inkomensbeleid voldeed daaraan niet.
Het tegenovergestelde was het geval.
Het kweekte zijn eigen minima.
In dat licht doet het wrang aan dat
de VVD en het CDA nog niet zo lang
geleden in de Kamer o m de eer
streden wie de echte minima had
uitgevonden. Jezelf op de borst slaan
voor de ontdekking van de echte
slachtoffers van je beleid, is een

Notitie echte minima

klap in het gezicht van de mensen om
wie het gaat. Instappen op ons voorstel,
waarbij over uitwerkingen valt te
praten, is een betere reactie. Als er in
dit debat daarover een meerderheid
zichtbaar zou worden, betekent dat
een keer ten goede. Is dat niet het
geval, dan wordt er geen eind gemaakt
aan de vrije val van de echte minima.

D
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer
de Voorzitter! Wat mij is opgevallen
bij het doornemen van de aan de orde
zijnde notitie over de echte minima, is
het feit dat er eigenlijk geen verband
wordt gelegd met het werkgelegenheidsbeleid. De staatssecretaris zal
hierop wel antwoorden, dat ik de
zaken door elkaar haal en dat dat een
onderwerp is dat onlangs in de Kamer
is behandeld in een aparte nota met
een andere bewindsman. Ik ben
echter van mening dat het beleid ten
aanzien van de echte minima en dat
ten aanzien van de werkgelegenheid
alles met elkaar te maken hebben. Dit
moge blijken uit de rest van mijn
verhaal.
In de nota spreekt de regering haar
zorg uit over de positie van de zogenaamde echte minima. De afgelopen
jaren is het aantal echte minima sterk
opgelopen, wordt in de nota geconstateerd. Gezien tegen de achtergrond
van het financieringstekort dat de
regering immers terug wil dringen,
geeft een dergelijke constatering
reden tot zorg, althans bij het huidige
beleid waarbij de werkgelegenheid
niet wordt gestimuleerd. Hoe houden
wij de sociale zekerheid betaalbaar, is
de vraag die zich nu opdringt. De
regering zoekt het antwoord op de
vraag in het korten van de uitkeringen,
steeds opnieuw, waardoor ook de
echte minima worden getroffen. Om
de pijn van de kortingen voor deze
groep te verzachten, is de eenmalige
uitkering in het leven geroepen en die
is al drie keer uitbetaald, in drie
achtereenvolgende jaren.
De regering ziet zelf in, dat deze
maatregel in feite niet meer betekent
dan dat het koopkrachtverlies van
meerjarige echte minima met één jaar
wordt vertraagd. Koopkrachtverlies
op afstand dus! Het eind van de
kortingen is nog niet in zicht. Hoe lang
en hoe ver kan nog worden doorgegaan met het korten van de uitkeringen, terwijl de echte minima eigenlijk
niets meer in kunnen leveren en er
geen inzicht bestaat in hoe kortingen
en prijsverhogingen een opeenstapeling geven van koopkrachtverlies?
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de voor velen geldende sollicitatieplicht, dan moge duidelijk zijn dat de
vrijheid van handelen van een
bepaald deel van de bevolking in
bepaalde opzichten zeer wordt
beperkt. Betrokkenen kunnen dit zelfs
ervaren als bevoogding, terwijl zij, die
niet afhankelijk zijn van een uitkering
voor hun levensonderhoud, in het
geheel niet op deze wijze beknot
worden. Ook in dit opzicht is sprake
van onrechtvaardigheid. Dat is des te
schrijnender omdat de betreffende
mensen buiten hun schuld op een
uitkering zijn aangewezen. Er is
immers niet voldoende werkgelegenheid.
Volgens de nota overweegt de
regering om tot een meer structurele
vormgeving van de eenmalige
uitkering te komen. De regering gaat
er dus blijkbaar van uit dat er voorlopig
geen vermindering zal optreden in het
aantal mensen dat in aanmerking
komt voor de eenmalige uitkering. De
regering verwacht kennelijk niet
zoveel van haar eigen werkgelegenheidsbeleid. Pas wanneer de regering
een echt actief werkgelegenheidsbeleid zou voeren, zou aan mensen het
perspectief geboden kunnen worden
dat zij eens weer van de door hen als
onwaardig ervaren eenmalige
uitkering zouden kunnen afkomen.
De regering zou daarom veel meer
moeten doen aan herverdeling van
arbeid via arbeidstijdverkorting. Ook
zouden er werkgelegenheidsfondsen
ingesteld moeten worden, zodat
arbeidsintensieve produktie- en
verzorgingseenheden van de grond
kunnen komen.
Bij zo'n beleid zou een discussie als
die vandaag wordt gevoerd, haar
gehele actualiteit verliezen omdat dan
het gehele systeem van uitkeringen
zou kunnen worden teruggedrongen.
Het zou mijn voorkeur genieten als
bescherming van koopkracht van de
echte minima niet meer gezocht
wordt in eenmalige uitkeringen die
mensen als beschamend ervaren
maar in belastingmaatregelen, bij
voorbeeld in het optrekken van de
belastingvrije voet.

Dan ontstaan discussies over wat
een mens nu nodig heeft om te
kunnen leven: wel of geen telefoon,
wel of niet met vakantie. Zo'n discussie
is beschamend, vooral wanneer in
een land duidelijk zichtbaar is dat
velen nog altijd niet behoeven te
kiezen tussen 'dat w e l ' dan 'dat niet'.
Pas dan is er sprake van armoede als
voor een deel van de bevolking niet
mogelijk is wat voor een ander deel
van de bevolking de gewoonste zaak
van de wereld is. Als bij wijze van
spreken in een land niemand kleurentelevisie kan betalen, zal niemand dat
als armoede ervaren. Het gaat niet om
de bezuinigingen op zich zelf.
In ons land met zo'n groot financieringstekort is iedereen langzamerhand
doordrongen'van de noodzaak tot
bezuinigingen. De wijze waarop deze
tot nu toe tot stand komen, geeft een
onrechtvaardige verdeling van de
bezuinigingslasten te zien. Daardoor
komen mensen in opstand, verzetten
jongeren zich wanneer ze een eenmalige uitkering moeten missen. Het is
echter niet alleen het gevoel onrechtvaardig te worden behandeld dat
onbehaaglijkheid veroorzaakt, ook
onzekerheid en angst gaan een rol
spelen.
Wanneer houden de bezuinigingen
op? Hoeveel moet ik nog inleveren?
Welke prijzen worden nog verhoogd?
Mensen die al jaren van een minimaal
inkomen hebben moeten leven,
hebben immers geen reserves kunnen
opbouwen! Stel dat bij voorbeeld de
wasmachine het begeeft of de
koelkast of de stofzuiger. Waarvan
moet een nieuwe dan betaald worden?
Of kunnen in onze hoog-geïndustrialiseerde maatschappij dergelijke
huishoudelijke apparaten voor een
deel van onze bevolking geen vanzelfsprekende zaak meer zijn?
In onze maatschappij leeft niet de
wens naar openbaarheid van inkomens. Dat geldt dan blijkbaar alleen
voor de hogere inkomens. Een
daartoe strekkende wet ging destijds
niet door. Voor mensen echter, die in
aanmerking willen komen voor een
eenmalige uitkering, overweegt de
regering zo iets als een inkomensmeting. In de notitie wordt onder andere
gesproken van het meermalen per
jaar overleggen van inkomensgegevens van deze groep mensen en de
daarmee gepaard gaande controle
door de gemeente.
Ik kan niet laten op te merken dat
mensen op deze wijze wel zeer
afhankelijk worden gemaakt van de
gemeentelijke sociale dienst in hun
woonplaats. Voeg daar nog aan toe

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! De fractie van
het CDA wil allereerst de regering
oprecht dankzeggen voor de notitie
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De Voorzitter: Ik stel voor, de eerste
termijn van de zijde van de commissie
af te ronden voordat wordt overgegaan
tot de lunchpauze. Vermoedelijk zal
die pauze aanvangen om ongeveer 2
uur.
Daartoe wordt besloten.

D

die vandaag centraal staat in dit
debat. Reeds herhaalde malen
hebben wij erop aangedrongen de
eenmalige uitkering, die noodzakelijkerwijs steeds herhaald moet worden,
beter in te bedden in het reguliere
inkomens- c.q. uitkeringensbeleid,
ook qua wettelijk instrumentarium.
Wij hebben ons steeds goed gerealiseerd hoe moeilijk dat is. Dat blijkt
ook zonneklaar uit de notitie die nu
voor ons ligt.
In ieder geval heeft de regering een
aantal mogelijkheden ontwikkeld
waartegenaan te praten valt. Dat
waarderen wij. Wij zullen er in dit
debat zeker tegenaan praten. Toch zit
er naar ons gevoelen een vervelende
spanning in dit debat die ook niet
één-twee-drie is op te lossen. Ik wil
dat graag aangeven.
Het gaat vandaag o m de echte
minima, de mensen met de allerlaagste
inkomens. Dat betekent: de inkomensgroep waar w i j bij een algemene
teruggang van inkomens - in die
situatie verkeren wij nu - de meeste
zorg voor hebben en waarvoor wij
ook de grootste zorg willen dragen.
Wij willen ons met kracht voor deze
groep inzetten en inspannen. Het
instrument van een eenmalige
uitkering, c.q. een koopkrachttoeslag
is daartoe een middel. Dat instrument
zo rechtvaardig mogelijk zo effectief
mogelijk en ook zo zeker mogelijk
maken, daar zijn wij in dit debat op
uit.
Hoe verder wij daarmee komen
vandaag en hoe duidelijker wij zijn,
des te beter het is. Onzekerheid, niet
kunnen inschatten waar je de komende
jaren (zelfs het komende jaar) ongeveer
aan toe bent met je inkomen, dat
baart mensen grote zorgen. Je kunt
niet alleen je uitgavenpakket er
onvoldoende op instellen, maar je
voelt het ook als het ware als een
zwaard van Damocles boven je hoofd;
een dreiging die nog erger kan zijn
dan de uitvoering.
Dat geldt voor mensen in de
officiële minimuminkomensgroep,
voor mensen in de modale inkomensgroep en ook voor mensen in de
midden-inkomensgroep, die voor
lasten en verplichtingen staan waarbij
geen beroep op overheidsinstrumenten gedaan kan worden o m bij te
springen. Het geldt echter zeker en
met name voor de mensen die
uitsluitend van een m i n i m u m i n k o m e n
moeten rondkomen, de echte-minimagroep.
Onduidelijkheid en onzekerheid
over wat besteed kan worden komt op
dit inkomensniveau het hardste aan.
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Het gaat vandaag naar onze mening
over twee uitermate belangrijke
beleidslijnen. Ten eerste, hoe kan op
verantwoorde wijze de inkomensachteruitgang zoveel mogelijk worden
opgevangen voor de laagste inkomensgroepen, met welke instrumenten, en hoe kunnen w i j daar
rechtvaardige en toch ook hanteerbare
verfijningen bij aanbrengen? Ten
tweede, hoe kan er duidelijkheid en
zoveel mogelijk zekerheid worden
geboden voor wat de inkomenspositie
van de echte minima in het algemeen
betreft? Daartoe zullen wij opnieuw
een poging moeten wagen.
Tegelijkertijd - en daar zit dan de
spanning in - wordt onze stellingname
vandaag toch belemmerd. De regering
neemt zelf geen stelling in, stelt zelfs
nadrukkelijk dat geen standpunt wordt
ingenomen voor wat betreft een te
kiezen model. De opvattingen van de
SER moeten nog worden geformuleerd.
Wij achten de mening van de SER op
dit punt ook van groot belang, zodat
daarvoor reële ruimte moet blijven. Dat
betekent dat de Kamer de zaak vandaag
niet moet dichttimmeren, o m het
populair te zeggen. En daar staan wij
dan.
Een complicatie is bovendien dat
wij vandaag het echte-minimabeleid
los behandelen van het totale inkomensbeleid, waar het wél een wezenlijk
onderdeel van uitmaakt. Overigens
moeten wij zeggen dat het zeker zijn
nut heeft een ogenblik uitsluitend de
aandacht op de echte-minimagroep te
richten. En dan is er ook nog steeds
geen uitsluitsel over de koers en de
opzet van een herzien sociaal-zekerheidsstelsel.
SER-advies en regeringsstandpunt
moeten nog worden vastgesteld. In
het nieuwe stelsel zal het echte-minimabeleid een juiste plaats moeten
krijgen. Daar loopt deze notitie wel
wat op vooruit. Toch moeten wij
vandaag debatteren over de keus
voor het meest geëigend wettelijk
instrumentarium, zonder het juiste
brede kader te kennen. Daar dwars
doorheen speelt dan nog de ingewikkelde en zeer belangrijke problematiek
van de arbeidstijdverkorting in relatie
tot de te voeren inkomenspolitiek.
Ook daarover moeten w i j nog een
SER-advies en een standpuntbepaling
van de regering ontvangen.
Ondanks al deze handicaps willen
wij trachten vandaag tot een constructief debat te komen. Wij realiseren
ons de spanning. Wij kunnen die niet
oplossen. Wij willen in ieder geval
proberen voor 1984 een definitieve

keuze te doen en een aantal verfijningen op tafel te leggen. Verder beschouwen wij dit debat als een goede
voor-exercitie voor het brede inkomensdebat en de definitieve stelselher
zieningskeuzen.
Het beste zou zijn van de ad hoc
benadering af te komen, dus van het
steeds weer opnieuw toekennen van
een eenmalige uitkering aan de echte
minima. Intussen hebben wij zelfs
moeten pleiten voor een extra
benadering van de meerjarige,
meermalige echte minima. Het
kenmerkende blijft echter het eenmalige karakter van de hoogte van de
uitkering c.q. de toeslag, vanwege het
feit dat het het compenseren van
koopkrachtverlies betreft. Het bedrag
schommelt heen en weer met de min
of meer onstabiele koopkracht. Een
stabiele, structurele benadering, een
vaste plaats in het systeem, lijkt het
meest gewenst. Maar of het mogelijk
is? Twee zaken stellen wij daarbij aan
de orde.
De CDA-fractie heeft meermalen
gepleit voor het vaststellen van een
vloer. Wij denken aan een m i n i m u m niveau, gerelateerd aan het huidige
welvaartsniveau, dat voldoende zou
zijn voor de noodzakelijke kosten van
bestaan.
Van belang is daarbij te bezien of
die vloer dan ook voor enkele jaren
kan worden vastgesteld. Dat zou
enige rust en zekerheid aan de laagste
inkomensgroep, de echte minima,
kunnen verschaffen. De regering zou
deze gedachten bezien. Hoe ver is de
ontwikkeling van de gedachten over
dit zeer aangelegen punt? De ministerpresident sprak bij de algemene
politieke beschouwingen over dat
begrip 'vloer'. Hoe staat het met het
onderzoek naar de noodzakelijke
kosten van bestaan?
Duidelijk is dat het bij de zogenaamde vloer-gedachte gaat o m enig
houvast en zekerheid over de positie
van de echte minima, van welke aard
en omvang dan ook. Het valt niet
goed te onderscheiden of de regering
voor zichzelf in de voorliggende
notitie reeds enige serieuze vertaling
van het vloeridee meent te kunnen
aangeven. Daarom vraag ik daar nu
expliciet naar. Wil de staatssecretaris
daar eens op reageren?
Van variant C kan misschien gezegd
worden dat dat een variant zou
kunnen zijn van het idee o m met een
vloer te gaan werken. Het is wel een
aantrekkelijk voorstel: de neerwaartse
bijstellingen ten opzichte van de
WAM-systematiek niet doorgeven aan
de echte minima-inkomens. Wij zien

daar veel voordeel aan. De echte
minima verkrijgen zo een zelfstandige,
duidelijke plaats in het geheel van de
sociale-zekerheidsinkomens, terwijl
bovendien op beperkte wijze sprake is
van een koppeling. Enig houvast
geeft, ook psychologisch, bemoediging.
Er blijkt echter wel een belangrijk
financieel probleem aan vastte zitten.
De notitie geeft daarover reeds enige
helderheid. De koopkrachtbescherming voor de echte minima wordt in
variant C structureel beter, zodat het
aantal minima dat recht zal kunnen
doen gelden op de koopkrachtbescherming toeneemt. Doordat 'nieuwe'
rechthebbenden meteen de gehele
toeslag ontvangen, leidt de instroom
tot een pittig bedrag aan meerkosten.
Voor 1984 heeft de regering het
voornemen een bedrag van ongeveer
450 miljoen beschikbaar te stellen
voor de koopkrachttoeslagen, inclusief
de toeslagen voor de groep zelfstandigen. In de aanpak, zoals onder C
beschreven, zouden de nieuwe
rechthebbenden alleen al een extra
bedrag vergen van ongeveer dezelfde
omvang. Dit betekent al een verdubbeling. Dit is dan nog afgezien van het
bedrag dat nodig is om het niveau
van de toeslag die de huidige gerechtigden ontvangen, aan te passen aan
het structureel wat hoger niveau dat
zou voortvloeien uit de voorgestelde
koppeling met de W A M .
Het zal daarom financieel een
behoorlijk probleem vormen. Onze
vrees is dan ook dat deze variant een
forse financiële camelnose zal
betekenen. Als de financiële consequenties nog enigszins te overzien en
redelijk in de hand te houden zijn, dan
zouden wij graag voor deze variant
willen kiezen. Wij zijn over die
mogelijkheid echter niet al te optimistisch. Wij moeten dan vooral wat
helderheid op de middellange termijn
hebben. Of zien wij dat verkeerd? Zo
ja, dan horen wij dat graag.
Mocht voorstel C financieel te
ingrijpende consequenties hebben
- voorlopig lijkt het daar wel op - dan
zou ook nog naar een variatie gekeken
kunnen worden, bij voorbeeld een
koppeling op afstand aan de W A M .
Zou dat dan tot de mogelijkheden
behoren? Het zoeken naar enige v o r m
van zekerheid blijven wij namelijk
bijzonder belangrijk vinden. Wij
zouden de staatssecretaris daarover
vandaag eens wat uitvoeriger willen
horen.
Het probleem van voorstel C komt
in verhevigde mate op ons af in
voorstel D en E. In variant D komt
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voorstel C terug, met daarbij het niet
doorgeven aan de echte minima-groep
van de doorwerking van de looninlevering van 1983 en 1984 ten behoeve
van rendementsherstel en arbeidsduurverkorting. Daarmee zou ook een
disparalleliteit in inkomensontwikkeling ten gunste van de echte minima
tot stand komen.
Financieel gezien lijkt ons dat
onhaalbaar en niet verantwoord.
Bovendien achten wij een dergelijke
ontwikkeling onjuist in het kader van
het gehele inkomensgebouw en de
opbouw daarvan. Ik vond het beeld
van de heer Buurmeijer wel aardig:
men begint dan boven de fundamenten en de vensterbanken uit te rijzen
met de onderste inkomensgroep.
Herzelfde geldt in nog sterkere mate
voor variant E, waarbij de echte
minima consequent en constant van
enig koopkrachtverlies zouden
worden uitgezonderd.
Het liefst zouden wij de bedoeling
van voorstel C van de regering, hoe
dan ook uitgewerkt, gerealiseerd zien.
De betaalbaarheid is daarbij wel
zwaarwegend, vooral betaalbaarheid
op de wat langere duur, daar het zich
laat aanzien, dat de koopkrachtbescherming voor echte minimuminkomens beslist nog wel een aantal jaren
van groot belang zal zijn en ook
volgehouden zal moeten kunnen
worden.
Mochten we vandaag met voorstel
C niet ver komen - dat zou wel eens
het geval kunnen zijn - dan vragen w i j
de regering dit spoor verder uit te
werken, ook de SER gehoord, zodat
kan worden bekeken, of een reële
variant voor 1985 en volgende jaren
daaruit kan worden ontwikkeld. Graag
vernemen wij de reactie van de
staatssecretaris hierop.
De heer Buurmeijer (PvdA): Mevrouw
Kraaijeveld suggereert iets ten
aanzien van C, maar laat het vervolgens aan de regering over. Mijn vraag
is, hoe zij variant C vertaalt. Wil zij,
dat de WAM-systematiek consequent
wordt gevolgd of acht zij het ook
denkbaar, dat met variant C nog bij
voorbeeld een generieke korting via
het minimumloon wordt toegepast,
waardoor er wel degelijk sprake is van
een neerwaartse bijstelling?
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
De W A M ligt al ver achter ons. Dus
eigenlijk zou eerst een inhaalmanoeuvre moeten worden gemaakt. Als ik
dan suggereer om een koppeling te
leggen maar dan op afstand, dan
hangt het er vanaf, hoe hard die kan
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worden gemaakt. Daarover wil ik de
staatssecretaris horen. Ik heb het dan
niet over een generieke korting op het
m i n i m u m l o o n of de m i n i m u m
uitkering in het algemeen, wat de
heer Buurmeijer suggereert.
De heer Buurmeijer (PvdA): Dan
dreigt er een misverstand. Ik realiseer
mij heel goed, dat we het hebben
over het nu effectief maken van
variant C. Dan kun je de WAM-systematiek toepassen. Ook al is er een
koppeling op afstand ontstaan, als wij
nu besluiten de koppeling strikt toe te
passen, bij voorbeeld al per 1 juli
aanstaande en vervolgens per 1
januari enz., mag dan volgens uw
redenering, als uit de WAM-systematiek blijkt, dat er koopkrachtdaling in
de marktsector plaatsvindt, die niet
aan de echte minima worden doorgegeven?
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Nu ontstaat er toch een misverstand.
Ik heb gezegd, dat er voor de echte
minima een vorm van koppeling tot
stand moet worden gebracht. Door de
koppeling gaan zij dan ook wel mee
achteruit, maar het geeft hun toch
enige zekerheid. Ik zeg bij dit probleem
nog niet, dat als je positief koppelt,
negatief gekoppeld niet tot de mogelijkheden zou moeten behoren.
De heer Buurmeijer (PvdA): Welke
bescherming biedt variant C dan? Dat
is mij bij het lezen van het stuk
ontgaan, maar u koerst er nu sterk op
aan. Ik heb ook uitgesproken, dat het
eigenlijk de variant is, waarbij het
beleid van de afgelopen jaren het best
is te voeren. U doet het nu voorkomen
alsof in tegenstelling tot de afgelopen
jaren met variant C bescherming kan
worden geboden.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
In die zin bescherming, dat er een
bepaalde zekerheid is. Die zekerheid
is, dat als het vooruit of achteruit
gaat, daarbij het bedrag van de echte
minima meeloopt. Daarmee zeg ik
niet, dat de zekerheid wordt geboden
van een niveau dat nooit meer wordt
aangetast.
Ik spreek wel over een koppeling
aan andere inkomensontwikkelingen
op een wijze, die hopelijk enige
zekerheid biedt. Mijn vraag is dus,
hoe hard de uitwerking kan zijn. De
heer Buurmeijer pleitte net zelf voor
koppeling aan de W A M . Diezelfde
behoefte die bij hem bestaat, heb ik,
zij het dat ik wel zie, dat de variant in
zijn oorspronkelijke vorm een geweldig
financieel probleem gaat opleveren.

Notitie echte minima

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik heb de
koppelingssystematiek verdedigd en
blijf die bepleiten voor de inkomensontwikkeling van de uitkeringsgerechtigden, dus ook voor de minima en
niet alleen voor de echte minima. De
geachte afgevaardigde maakte een
verbijzondering. Vervolgens heeft zij
niet duidelijk gemaakt welke bescherming uitgaat van variant C als zij niet
wil uitspreken, dat in de redenering
thuishoort dat een neerwaartse
bijstelling niet het gevolg mag zijn.
Ik heb de variant, die wordt voorgesteld onder C, niet goed begrepen. Ik
dacht: mevrouw Kraaijeveld zit wat
dichter bij het vuur; misschien heeft
zij die variant begrepen. Ik meen dat
er geen enkele bescherming van
uitgaat. Duidelijk is dat, als er gekort
wordt, de mensen weten op welke
wijze zij gekort worden, maar dat is
natuurlijk geen bescherming.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Wat dit betreft, wenden wij ons nu te
zamen tot de staatssecretaris. Ik ben
erg benieuwd naar zijn reactie hierop.
Mevrouw Brouwer (CPN): Zou
toepassing van variant C niet leiden
tot een steeds grotere groep van
echte minima? Je zit dan in een
cirkelredenering.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Ja, maar de paralleliteit wordt
doorbroken op het moment dat
variant D wordt gehanteerd. Bij
variant C is dat niet het geval. Ik
verneem van de staatssecretaris
graag of dit probleem zich kan
voordoen. Mijn indruk is, dat dit niet
het geval is.
Mijnheer de Voorzitter! Wat moet er
nu voor 1984 gebeuren? Gezien het
wachten op het SER-advies denk ik
dat wij voor 1984 eerst helderheid
moeten scheppen. Wat nog verder
gebeuren kan, zal niet voor 1984 meer
kunnen gelden. Wij opteren voor 1984
voor voorstel B, het koopkrachttoeslageninstrument, dat in 1983 is toegepast, inclusief een toeslag per kind en
huurtoeslag, plus een verbijzondering:
een extra toeslag voor degenen, die
reeds meer dan één maal, dus
meermalen een beroep op een
eenmalige uitkering moesten doen.
Wij hebben daarvoor reeds eerder
gepleit. Wij waarderen het dat de
regering bereid is, deze mogelijkheid
serieus te overwegen. Wij dringen er
krachtig op aan, dat de regering er nu
ook toe overgaat. In het stuk zijn nog
kleine slagen om de arm gehouden. Ik
denk dat wij vandaag helderheid
moeten krijgen.
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Verkeren op het laagste inkomensniveau voor een ogenblik is niet
gemakkelijk en vergt dikwijls moeilijke
aanpassingen in de besteding van het
beschikbare budget. Langduriger op
hetzelfde niveau verkeren, brengt
vaak echter problemen mee. Wij
spreken dan over de zogenaamde
meerjarige of meermalige minima,
hoe afschuwelijk die betiteling ook is.
Het gaat om de mensen, die het
aangaat. Langdurig op het laagste
niveau verkeren kan problemen
meebrengen.
Dat beeld rijst op uit de talloze
brieven, die wij, kamerleden, krijgen
en uit de vele gesprekken met mensen,
die reeds geruime tijd een m i n i m u m i n komen hebben en daarvan rond
moeten komen. Het gaat om medeburgers, die langzaam maar zeker echt in
de zorgen kunnen komen en onze
volledige aandacht verdienen.
Verhalen voor radio en televisie
bevestigen dit beeld.
Bij voortduring op het laagste
inkomensniveau verkeren, betekent
bijzonder uitkijken; men heeft niet
veel buffers meer, die stoten kunnen
opvangen; als werkelijk iets verkeerd
gaat, kan men geen kant meer op.
Deze huishoudens kunnen koopkrachtdalingen relatief moeilijk opvangen,
staat in de notitie.
Willen wij echt op de bres staan
voor de meest kwetsbare inkomensgroepen - en dat willen wij in ieder
geval - dan zullen deze meerjarige
echte minima het meest moeten
worden ontzien, c.q. relatief het
sterkst moeten worden beschermd
tegen de koopkrachtdaling. Is de
regering bereid, nu reeds haar keus
op dit punt te bepalen in de richting,
zoals ons voor ogen staat?
In het voorbeeld - er wordt uitdrukkelijk gesteld dat het een voorbeeld
is - wordt gerekend met een toeslag,
die anderhalf maal zo groot is als die
voor degenen, die voor de eerste
maal voor een eenmalige uitkering in
aanmerking komen. Dit lijkt een
goede keuze. Meent de staatssecretairs dat dit een goede keuze is? Hij
heeft dat voorbeeld waarschijnlijk niet
voor niets geschetst.
Een tweetal zaken willen wij nog
aan voorstel B toevoegen voor 1984.
Allereerst willen wij een belangrijk
extra accent leggen op het aantal
kinderen in de echte minima-huishoudens. Het vorige jaar waren wij sterk
vóór een toeslag per kind en de
regering heeft zich daar ook sterk
voor gemaakt. Desondanks blijft het
probleem dat de kinderbijslag ten
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principale niet toereikend is voor het
levensonderhoud van een kind. Dit
principe zouden w i j op zichzelf niet
willen veranderen. De verantwoordelijkheid van de ouders, óók in financiële
zin, wordt hierdoor tot uitdrukking
gebracht.
De noodzakelijke financiële bijdrage
aan opvoeding en levensonderhoud
van het kind moet echter komen uit
het beschikbare inkomen van de
ouders. Dit is voor het echte m i n i m u m inkomen het moeilijkst, vooral nu ook
de echte minimum-inkomens onder
de druk van de recessie staan en wat
betreft koopkracht, zij het vertraagd,
teruglopen. Hierdoor gaat de zorg
voor de kinderen steeds meer een
extra belangrijke rol spelen. Hoe meer
kinderen er zijn in het één- of twee
ouder-gezin op het echte m i n i m u m - n i veau, des te meer moet uit de ruimte
van dat inkomen worden afgezonderd
voor het levensonderhoud van die
kinderen. Wij zouden bij voorstel B
een extra criterium ten aanzien van
het kindertal uitgewerkt willen zien.
Wij vragen de Staatssecretaris,
hieraan gevolg te geven.
Een tweede probleem, waar men
tegenaan loopt bij het tot nu toe
gehanteerde systeem van eenmalige
uitkeringen, is het in mindering
brengen van de nevenverdiensten, die
in de ABW wèl worden vrijgelaten,
waar het om de koopkrachttoeslag
gaat. De beoogde stimulerende
werking van de vrijlatingsregeling
- wij hebben er in deze Kamer nog
niet zo lang geleden diepgaand over
gediscussieerd - wordt hiermee
geheel teniet gedaan. Des te sterker
komt dit aan de orde nu er sprake
moet zijn van meermalige echte
minima. Hierdoor wordt de nevenverdienstenregeling praktisch volkomen
tot een fictieve regeling gereduceerd.
Daarmee verdwijnt ook de beoogde
stimulans om er zelf tegenaan te
gaan, hoe moeilijk dit ook is in deze
tijd van grote werkloosheid. Deze
stimulans kan ertoe leiden, dat men
zelf uit de put omhoog klautert, er
weer tussenkomt. Die stimulans
wordt nu van jaar tot jaar, óók door
het noodzakelijke instrument van de
koopkrachttoeslag, vernietigd. Wij
vinden dit een slechte ontwikkeling en
zouden daarin vanaf nu verandering
willen brengen.
Daarbij gelden er twee redenen.
Ten eerste stellen wij bijzonder veel
prijs op de beperkte maar toch van
wezenlijke betekenis zijnde nevenverdienstenregeling als stimuleringsregeling. De fuik, waarin velen terechtkomen, onderschatten en geen onder-
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steuning meer bieden o m tegen de
stroom in op eigen kracht eruit te
zwemmen in de richting van zelfstandig functioneren, komen bij ons over
als slechte zaken.
De tweede reden is óók van principiële aard. Wanneer in de inkomenssfeer, juist waar het o m het echte
m i n i m u m i n k o m e n gaat, een aparte
regeling wordt voorzien met een
speciale bedoeling, dient niet een
eenmalige uitkeringsregeling deze
structurele regeling te ontkrachten
c.q. volledig lam te leggen. Als dit wèl
gebeurt - en dit zal nu van jaar tot
jaar zo zijn - achten wij dit principieel
onjuist.
Wij zouden de regering willen
verzoeken, bij de vaststelling van het
begrip 'echt m i n i m u m ' buiten schot te
laten de specifieke inkomsten uit
arbeid, waarmee niet in het bestaan
kan worden voorzien en die in het
kader van de ABW niet in mindering
op de uitkering worden gebracht. Met
andere w o o r d e n : bij het toekennen
van de eenmalige uitkering c.q.
koopkrachttoeslag dienen deze
neveninkomsten in de ABW buiten
schot te blijven.
Er rijst ook een probleem met
betrekking tot de koopkrachttoeslag
voor 1983, dat van gelijke aard is als
het zojuist beschreven vraagstuk. Wij
willen het dan ook op dezelfde wijze
opgelost zien. Het vorige jaar, in juli,
zijn de jeugduitkeringen gekort,
waarbij een overbruggingstoeslag
voor één jaar werd geïntroduceerd,
zulks ter gewenning. Het ging om een
specifieke regeling in een speciaal
geval. Zij was naar ons oordeel
verantwoord en gewenst om de
jongeren, die toch met een ingrijpende
maatregel ten aanzien van hun
besteedbaar inkomen werden geconfronteerd, niet te schoksgewijze met
de gevolgen daarvan te confronteren.
Het goede instrument van de
eenmalige uitkering blijkt nu echter de
overbruggingsregeling te vernietigen
doordat de toepassing van de wet in
een latere circulaire over de eenmalige
uitkering zodanig plaatsvindt dat zij
géén eenmalige uitkering kunnen
verkrijgen. Het financiële effect van de
overbruggingsmaatregel wordt
daarmee geneutraliseerd c.q. te niet
gedaan, hetgeen wij onjuist achten.
Bovendien bevreemdt ons ook de
gang van zaken. Het gaat niet om
inkomsten uit arbeid, zoals de wet
aangeeft. Enkele gemeenten kenden
toch de eenmalige uitkering toe en
werden niet op het matje geroepen.
Gemeenten die bij het departement
informeren, krijgen geen 'ja' en geen
'nee'te horen. Kortom, rechtsonzeker-
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heid en rechtsongelijkheid alom. Ik
verzoek de staatssecretaris deze
kleine misser snel te herstellen Dit
eenmalige probleem dient naar onze
mening snel uit de wereld te worden
geholpen waarbij aan de bedoelingen
van de overbruggingsregeling voluit
recht moet worden gedaan. In de
door de heer Buurmeijer ingediende
motie wordt die gedachte nader
uitgewerkt.
Mijnheer de Voorzitter! Dat de
koopkrachttoeslag aan het einde van
het jaar wordt toegekend, blijft een
probleem. Het koopkrachtverlies
wordt in de loop van het jaar door de
mensen ervaren. Bovendien is het bij
de budgettering van het huishoudinkomen van belang te weten wat je
precies per week en maand kunt
uitgeven en watje opzij moet leggen
voor de vaste lasten en verwachte
extra uitgaven. Dat is vooral van
belang in een financiële situatie
waarin elke gulden, elk dubbeltje telt.
Er zitten nogal wat haken en ogen
aan een andere wijze van toekenning.
De regering komt met een variant en
stelt een gespreide betaling met
frequentere inkomensmeting voor.
Een voordeel voor de betrokkene is
zeker dat bij het verrichten van een
inkomensmeting meerdere malen per
jaar meer waarborgen bestaan voor
een rechtmatige toekenning. Nadeel
is wel dat deze variant een sterke
stijging van de uitvoeringskosten met
zich meebrengt. Ons oordeel is, dat
deze methode wel beter is, maar dat
de uitvoeringskosten in verhouding
toch wel erg hoog worden. Graag
willen wij iets meer zicht op deze
variant.
De regering stelt nog een andere
variant voor: de huidige inkomensmeting vervangen door een jaaropgave
van loon en/of uitkering voor de loonen inkomstenbelasting. Dat is een
mooie en ook zuiverder methode: In
plaats van een toch altijd enigszins
willekeurige momentopname een
regelmatige precieze jaarmelding.
Maar wij zien toch ook, dat het nadeel
zeer groot is, want de toeslag kan pas
worden toegekend als het jaar voorbij
is. Dat lijkt ons veel te laat. Men zal
namelijk veel eerder het koopkrachtverlies ervaren en de toeslag nodig
hebben.
OokdeVNG heeft naar een oplossing
gezocht en suggereert te volstaan met
een inkomenstoetsing op het moment
van aanvrage, zoals ook gebruikelijk is
bij de ABW. Ook in de huidige
regeling is afgezien van een inkomensmeting over een langere periode,
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maar er wordt gekozen voor een
peildatum. Het VNG-voorstel lijkt ons
niet veel verbetering op te leveren in
vergelijking met de huidige situatie,
tenzij op het moment van aanvrage
bekend zou zijn hoe hoog de koopkrachtoeslag wordt.
Dan zou ook per maand kunnen
worden uitbetaald. Is het een uitvoerbare gedachte om reeds per 1 januari
de eenmalige uitkering voor het
komende jaar te bepalen door bij
voorbeeld een gemiddelde te bepalen
van het koopkrachtverlies van de
laatste 3 jaar? Ik zie hier wel enige
problemen, maar wil toch graag de
mening van de staatssecretaris
vernemen. Als dat niet mogelijk is,
dan zien wij geen voordeel in het
VNG-voorstel, maar als dat wél
mogelijk is, heeft dat voorstel inderdaad onze voorkeur.
Een ander probleem vormt de wens
van sommige gemeenten om zelfstandig een uitkering aan de echte minima
toe te kennen. Tijdens de schriftelijke
voorbereiding vroegen wij naar de
opvatting van de staatssecretaris op
dit punt. Het antwoord was toch wel
onbevredigend. Het luidde kortweg:
Het is ongewenst. Er werd geen
nadere argumentatie gegeven. Die
argumentatie zouden wij graag
alsnog vandaag willen vernemen.
Uitgangspunt voor ons is dat in
ieder geval op nationaal niveau de
inkomenspolitiek wordt bedreven.
Daarbij is echter toch de vraag
relevant of het een gemeente, die in
eigen verantwoordelijkheid meent te
moeten overgaan tot het uitkeren van
een extra toeslag, verboden moet
worden aan inwoners met de laagste
inkomens een beperkte extra aanvulling te doen toekomen, als een
aanvullende voorziening op de
rijksverantwoordelijkheid.
Wij zien daarin voor- en nadelen,
zodat wij er aarzelend tegenover
staan. Toch moet deze serieuze
opvatting van enkele gemeenten
serieus worden behandeld. Als zij van
de hand moet worden gewezen, moet
dat worden onderbouwd met serieuze
argumenten. Wij verwachten op dit
punt van de staatssecretaris vandaag
meer helderheid.
Welk type wet moet worden
gekozen? Er is een vast wettelijk kader
gewenst voor het 'echte minimum-instrumentarium', ter voorkoming van
het jaarlijks opnieuw indienen van
een wetsvoorstel. De regering legt de
Kamer nu twee ideeën voor: de
koopkrachttoeslag opnemen in de
Algemene bijstandswet of een aparte
raamwet maken voor koopkrachttoe-

slagen. Uitgangspunt bij de beoordeling
moet zijn wat het beste is voor de
mensen die het betreft; wat is het
duidelijkst, het gemakkelijkst hanteerbaar, het eenvoudigst en het meest
'verteerbaar'?
Het lijkt ons het beste als de toeslag
in de diverse regelingen zou kunnen
worden opgenomen, zoals bij voorbeeld in de AOW, de AWW, de WWV
en de WW. Een deel van de mensen
zal anders toch naar twee 'loketten'
moeten gaan. Het blijft in de bestaande
systemen bijzonder moeilijk om de
echte minima te onderscheiden en op
te nemen.
De Kamer heeft gevraagd om te
bezien of in de AOW onderscheid kon
worden gemaakt tussen AOW-gerechtigden en AOW-gerechtigden die
tegelijk tot de echte minima konden
worden gerekend en of dan in deze
sector een ambtshalve toekenning
mogelijk is. De studie blijkt nog niet
gereed te zijn. Ook denken wij aan een
oplossing via het zogenaamde
SoFi-nummer. Hoe staat het daar
eigenlijk mee en denkt de regering via
die weg een oplossing te kunnen
bereiken?
De keuze die de regering ons thans
voorlegt, zien wij als next best. Het
beste lijkt ons dan het maken van een
raamwet op de koopkrachttoeslagen.
Via algemene maatregel van bestuur
kan in een dergelijk kader jaarlijks de
koopkrachttoeslag worden vastgesteld. Daarbij moet de nadruk dan
liggen op het vooraf overleg plegen
met de Kamer.
De Algemene bijstandswet kan ook
worden gebruikt als wettelijk kader,
maar dat schept een aantal problemen.
In de Algemene Bijstandswet kent
men een vermogenstoets, waarbij ook
moet worden gedacht aan de problematiek van het zogenaamde 'opeten'
van het eigen huis. Voorde koopkrachttoeslag zouden dit soort zaken dan
buiten werking moeten worden
gesteld. De koopkrachttoeslag is ook
geen echte bijstand.
Het is een bepaald bedrag dat
jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld
op grond van de koopkracht gegevens.
Dat aparte karakter willen wij graag
bewaren. De Algemene bijstandswet
is daarnaast een zeer gewaardeerd
vangnet. Het zou een slechte zaak zijn
als deze wet in de hoek van 'zielig' of
'erg' terecht zou komen. Degenen die
op deze wet een beroep moeten doen,
komen dan in een vreemd daglicht te
staan. Toch vinden mensen het soms
emotioneel moeilijk om bij voorbeeld
als AOW'er een beroep te moeten
doen op de bijstandswet.
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De suggestie dat dit het laatste
station is, speelt daarbij mede een rol.
Indien een in dit opzicht wat 'neutralere' wet als een raamwet-koopkrachttoeslagen functioneert, worden
dergelijke situaties voorkomen. De
Bijstandswet kent een verdeling van
10: 90 van de lasten tussen gemeenten
en Rijk. Als de koopkrachttoeslagen in
de bijstandswet zouden worden
opgenomen, zou die verdeling buiten
werking moeten worden gesteld,
omdat het de bedoeling is dat de
toeslagen financieel voor de verantwoordelijkheid van het Rijk blijven.
Wij hebben dus een voorkeur voor
een raamwet koopkrachttoeslagen.
Het is wel de vraag, of bij de stelselherziening die wet kan worden
uitgebreid met de gezinstoeslagen,
zodat het de vraag is, of er kan
worden gedacht aan een algemene
toeslagenwet. Graag verneem ik
hierop de reactie van de staatssecretaris.
De heer Willems (PSP): Mevrouw
Kraaijeveld pleit uitdrukkelijk voor een
raamwet en voor een loskoppeling
van de systematiek van de Algemene
Bijstandswet. Pleit zij er daarmee ook
uitdrukkelijk voor om een en ander
niet meer via de sociale diensten te
laten lopen? Zij heeft namelijk
opgemerkt, dat het bij voorbeeld voor
de AOW-ers een wat vervelende gang
naar de sociale dienst zou zijn. Welke
organisatiestructuur stelt zij zich
daarbij voor?
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Wij praten vandaag over de hoofdlijnen. Voor de bijstandscliënt, voor wie
nu een ambtshalve toekenning
mogelijk is, die tegelijkertijd een
echte-minimumcliënt is, zou in de
koopkrachttoeslagenwet de bepaling
kunnen gelden, dat de uitkering via de
Algemene Bijstandswet kan worden
geregeld. De andere groepen, die in
het beleid niet zichtbaar zijn en die nu
steeds opnieuw een aanvraag voor
een uitkering moeten indienen,
kunnen dan worden voorzien van de
benodigde toeslag via de algemene
koopkrachttoeslagenwet.
Ik acht dit wel een reële uitwerking.
Het is natuurlijk de vraag, of dit zo
moet gebeuren. Ik leg dit evenwel aan
u voor. Nogmaals, het is een mogelijkheid. Uitgangspunt is dat het zo
eenvoudig, zo gemakkelijk en hanteerbaar mogelijk moet zijn voor de
mensen. De uitwerking die ik heb
aangegeven, zou in die richting
kunnen gaan.
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Mijnheer de Voorzitter! In ieder
geval dient het wettelijk instrumentarium voor de echte minima zodanig te
zijn dat bureaucratisering zoveel
mogelijk wordt voorkomen en dat het
een zakelijk en sociaal instrument
wordt, ook naar het gevoel van de
betrokkenen.
Ik hoop dat dit debat een steentje
bijdraagt aan onze bedoeling om op
te komen voor de echte-minimagroepen, ondanks alle problemen ten
aanzien van de andere inkomensgroepen en de totale financiering. Daarop
is onze bijdrage in ieder geval gericht.

D
De heer Van der Vlies (SGP): Voorzitter! De notitie over het echte-minimabeleid is een discussiestuk. Het
kabinet heeft nog geen definitieve
standpunten bepaald. De toespitsing
op een meer structurele regeling voor
de echte minima geeft ruimte aan
vele varianten. Ongeveer vijf varianten
worden behandeld. Daarbij kan echter
niet voorbij worden gegaan aan het
gegeven dat het echte-minimabeleid
niet los kan worden gezien van het
totale financieel-economische beleid,
het inkomens- en sociale zekerheidsbeleid.
Niet voor niets wordt opgemerkt
dat de ontwikkeling van het aantal
echte minima in 1984 en de jaren
daarna afhankelijk is van de geraamde
ontwikkeling van de Nederlandse
economie en het daarop afgestemde
kabinetsbeleid. Veel verkeert daarom
nog in het onzekere. Dat nu in drie
achtereenvolgende jaren de eenmalige
uitkering aan de echte minima is
verstrekt en dat er eens knopen
moeten worden doorgehakt, staat
echter buiten de discussie.
Doordat telkenjare opnieuw moet
worden bekeken of een eenmalige
uitkering nodig is en zo ja, onder
welke voorwaarden die moet worden
gegeven, wordt het er voor gemeenten
namelijk niet gemakkelijker op o m op
den duur deze omvangrijke operatie
in de dan nog ter beschikking staande
tijd in te passen in het werk van de
sociale diensten.
De wens van de meerderheid van
de Tweede Kamer om bij de nadere
differentiatie van de extra toeslag
voor de meerjarige echte minima
rekening te houden met het aantal
kinderen roept nog wel een enkele
vraag op. De bewindslieden antwoorden dat het kabinet zorgvuldig wil
nagaan op welke wijze binnen het
budget van f450 miljoen voor dit jaar
de bijzondere koopkrachtbescherming
van de echte minima vorm kan
worden gegeven.
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Een afgerond voorstel kan echter
pas worden gegeven, nadat het
advies van de SER beschikbaar is. Je
vraagt je af, wanneer dat advies
tegemoet kan worden gezien en
wanneer het onderzoek kan worden
afgerond overde bijzonderadministratieve problemen, die aan hogere
koopkrachttoeslagen voor de meerjarige echte minima zijn verbonden.
Alleen voor het betrokken jaar
wordt voor de echte minima door
middel van een toeslag een hoger
koopkrachtniveau bereikt. Hierdoor is
de koopkrachtontwikkeling voor de
echte minima, zij het met een jaar
vertraging, dezelfde als voor de
overige minima. Dit is een terechte
constatering. In de grafiek die de
varianten visualiseert, lopen de lijnen
van de varianten A en B parallel.
Daarom lijkt variant B slechts een
verzachting, maar geen structurele
oplossing.
Met betrekking tot de andere
mogelijkheden tot bijzondere koopkrachtbescherming voor de echte
minima spelen de gevolgen van
inkomenspolitieke aard een grote rol.
Moet niet reeds bij voorbaat worden
geconcludeerd dat de varianten C, D
en E, gezien de budgettaire gevolgen,
geen enkele schijn van kans maken?
Dient dan niet als enige mogelijkheid
de vraag aan de orde te komen, of er
geen aanleiding is o m een minder
tijdelijke, wettelijke structuur te
creëren, krachtens welke ad hoc-koopkrachttoeslagen eventueel kunnen
worden verleend? Een dergelijke
wettelijke structuur zou dan het raam
vormen, waarbinnen in enig jaar, zo
dit noodzakelijk wordt geacht, de
feitelijke regelgeving plaatsvindt.
De resultaten zouden dan onzes
inziens moeten uitkomen tussen de
varianten B en C in, zoals nu neergeslagen in de grafiek III, en wel zodanig
dat de grafieken van de varianten B
en C worden bijeengebracht op een
steeds langzamer dalende lijn.
Stijgende compartimenten zouden er
dan uitblijven, althans zo lang nodig
in verband met conjunctuur, en
daarmee neemt op termijn ook de
beheersbaarheid ervan onzes inziens
toe. Het is dan slechts een keuze van
het niveau van de financiering van de
uitkeringen aan de echte minima. Ik
verneem hierover graag het oordeel
van de staatssecretaris.
Mijn fractie staat niet afwijzend
tegenover een meer wettelijke
structuur, met vanzelfsprekend een
permanent karakter. Door immers de
koopkrachttoeslagen te baseren op
een raamregeling, waarin de hoofdlij-
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nen van de toeslagregeling worden
neergelegd, kunnen feitelijke toeslagen worden verleend door middel van
een algemene maatregel van bestuur.
Daardoor wordt een tijdrovende
goedkeuringsprocedure vermeden en
kan de uitvoering sneller, na een
daartoe strekkend kabinetsbesluit, van
start gaan.
In deze optiek worden twee alternatieven geboden. Er kan een aparte
Raamwet Koopkrachttoeslagen in het
leven worden geroepen. Ook is het
mogelijk o m de bevoegdheid tot het
verlenen van koopkrachttoeslagen op
te nemen in het kader van de Algemene
Bijstandswet. Voordat ik hierop inga,
rest mij nog wel de vraag, waarom er
geen oplossingsvarianten voor de
langere termijn zijn onderzocht in bij
voorbeeld de belastingsfeer.
Ik kom dan nu te spreken over de
twee voorgestelde varianten. Als het
gaat o m de inpassing van de raamregeling in de Algemene Bijstandswet,
als één van de mogelijkheden voor
een meer structurele oplossing, ligt
het dan in het voornemen om ook aan
te sluiten bij de algemene uitkeringsvoorwaarden? Ik denk aan de aanpassing van de lengte van de periode
waarop de voorwaarden betrekking
hebben. Voor de eenmalige uitkering
zijn er in de uitvoeringsvoorschriften
twee peildata, namelijk 1 januari èn
de datum van bepaling van het recht
op de uitkering, terwijl voor de
Algemene Bijstandswet alleen het
moment van de aanvrage geldt.
Tevens kan worden gewezen op het
verschil in vermogenstoets en
vrijlatingsbepalingen in de ABW. Ik
zou hierover willen worden geïnformeerd.
Zullen in het kader van deze
mogelijkheid zowel de uitkeringsbedragen als de uitvoeringskosten
volledig voor rekening van het Rijk
blijven, of hebben de bewindslieden
hier andere gedachten over? Als het
gaat o m een aparte Raamwet Koopkrachttoeslagen, zal dan ook worden
gewerkt aan een vereenvoudiging van
de uitvoeringsvoorschriften? Welke
vereenvoudiging staat dan voor
ogen?
Als het gaat o m eenmalige of
meermalen herhaalde uitkeringen per
jaar, rijst de vraag of de keuze voor
meermalige uitkeringen per jaar niet
betekent een meer dan evenredige
toename van de belasting van het
uitvoerend apparaat en van de
daaraan verbonden uitvoeringskosten.
Vereenvoudiging van de ene of de
andere koopkrachtbeschermende

maatregel en het geven van een meer
structureel karakter stuit bij mijn
fractie niet op weerstand. Een tijdige
en zo eenvoudig mogelijke regelgeving
kan alleen maar ten goede komen aan
hen die werkelijk tot de echte minima
moeten worden gerekend: de mensen
waarom het gaat. Elke duurzame
verandering kan in dit kader dan als
een verbetering worden beschouwd.
Na advisering door de SER en
afronding van de onderhavige
discussie hopen wij op consistente
regelgeving door het kabinet. Het gaat
immers om een belangrijke groep van
belanghebbenden. Elke politieke partij
en elke fractie in deze Kamer belijden,
het op te nemen voor de zwakkeren
en zwaksten in de samenleving. Deze
zijn onder de echte minima te vinden.
Ook wij denken dan vooral, binnen de
huidige context en de effecten
daarvan, aan de grotere gezinnen.
Een absoluut minimumbestaansniveau wordt politiek bepaald, zo wordt
ons steeds van de zijde van het
kabinet voorgehouden. Dat is juist,
maar het zal toch duidelijk zijn dat
verhoudingsgewijs de schaal niet in
zijn geheel kan blijven zakken, zoals
het in de achterliggende jaren helaas
moest gebeuren.
Wij voelen ons teleurgesteld door
het antwoord betreffende de eenmalige uitkering aan de zelfstandigen,
zoals dit is weergegeven in het
antwoord 16 op vraag 15. Op dit
ogenblik is de uitvoering van de
regeling voor 1982 nog gaande.
Het gaat om nodige, maar relatief
lage bedragen. Dat w e l . Maar de
daarop procentueel geleden renteverliezen door het te grote faseverschil
spelen een rol van betekenis. Ik heb
hiervoor indertijd al aandacht voor
gevraagd toen het nog ging om het
najaar 1983 als uitkeringstermijn. Er
lijkt nu tenminste een half jaar bij te
komen. Op welke wijze kan verder
achterop komen worden verhinderd?
De gemeenten voeren weliswaar
geen inkomensbeleid, maar wel een
sociaal beleid, althans, dat mag je
hopen. Daardoor ontstaat toch een
spanningsveld. In dit licht is de
afwijzing van een eigen bestuurlijk
beleid voor echte minima niet breed
genoeg onderbouwd. Wil de staatssecretaris hierop vandaag nog eens
ingaan?

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Vanaf het moment dat de
gedachte van een echte minimumtoeslag voor het eerst werd geopperd, is
er veel veranderd. Ik zal maar niet

meer zeggen wie er het eerst mee
gekomen is, want dat is in ieder geval
duidelijk in deze notitie van het
kabinet aangegeven. Toen was er veel
weerstand, nu is er naast tegenstand
veel creatieve steun voor de echte
minima. Ook de kabinetsnotitie is
positief van instelling. Wij zijn het
kabinet hiervoor erkentelijk.
Sinds het moment dat de gedachte
voor het eerst werd geopperd, in
1980, is deze koopkrachttoeslag drie
keer op ad hoe-basis uitgekeerd. Het
aantal toekenningen is sterk stijgende,
dit als gevolg van de inkomensmatiging voor iedereen en van de bezuinigingen in de sociale zekerheid. In
1984is conform de notitie hetverwachte aantal echte minima gesteld op
circa 620.000, een enorm getal. Ik
vraag mij nog af of dat zelfs niet te
laag is ingeschat. Het gaat o m een
percentage van ongeveer 21 van het
totale aantal sociale minima, dat op
3.000.000 komt. Waarom zou dat
aantal voor 1984 wel eens te laag
kunnen zijn ingeschat?
Ik signaleer dat er in 1981 313.000
toekenningen waren en in 1982
468.000. terwijl de raming voor 1983
550.000 bedraagt. Uit het antwoord
op vraag 37 blijkt echter dat als
gevolg van het 1 juli-pakket het aantal
echte minima niet met 10% a 15%
stijgt, maar met 30%. Als ik deze lijn
doortrek; kom ik voor 1984 op 715.000
'echte' minima. Graag verneem ik
hierover meer van de staatssecretaris.
Er is dan nog geen rekening mee
gehouden dat het realisatiecijfer voor
de kleine zelfstandigen vooralsnog
achterblijft bij de ramingen. De heer
Van der Vlies heeft hier zoeven al op
geduid. Zal dit in de toekomst anders
komen te liggen? Wat heeft dit voor
consequenties voor het totale aantal?
Overigens wil ik graag weten hoe het
komt dat het realisatiecijfer voor de
kleine zelfstandigen vooralsnog bij de
ramingen achterblijft.
Ik wil nu eerst even een aantal
problemen schetsen en dan proberen
met mogelijke oplossingen te komen
of in ieder geval onze gedachten uiten
over de wijze waarop oplossingen te
formuleren zijn. Ten eerste het
financiële probleem.
Voor 1984 iseen bedrag uitgetrokken
van 450 miljoen. Krachtens het
regeerakkoord is er voor de jaren
1985 en 1986 slechts 300 miljoen op
jaarbasis voor dit doel uitgetrokken.
Dit bedrag lijkt oms bij de thans
stijgende aantallen volstrekt onvoldoende.
Ten tweede het probleem van het
effect van de toeslag. De koopkracht-
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toeslag houdt vanwege het eenmalige
ad hoe-karakter alleen de koopkracht
in stand van degenen die voor het
eerst tot de groep van de echte
minima zijn gaan behoren. Het jaar
daarop horen zij bij ongewijzigde
omstandigheden tot de groep van de
meerjarige echte minima. Deze groep
volgt bij het ontvangen van de toeslag
de negatieve koopkrachtontwikkeling
van de sociale minima in het algemeen.
De verhouding tussen eenjarige en
meerjarige echte minima bedraagt
inmiddels 30: 70, zoals wij in de
vraagstelling ter zake hebben kunnen
lezen. De vraag is daarom aan de orde
of er geen structurele regeling
mogelijk is. Het kabinet laat in zijn
notitie zien, dat herhaalde (dus meer
dan één jaar geldende) optrekkingen
van de meerjarige echte minima ertoe
leidt, dat die echte minima in de
varianten D en E de modale inkomens
gaan inhalen.
In variant E is dat na tien jaar het
geval en in variant D na dertien jaar.
Dat betekent dus dat ongeveer 40%
van de inkomenstrekkers in ons land
tot de echte minima zou gaan behoren.
Dat lijkt ons geen erg juist inkomensbeleid voor dit land, waar de inkomens
toch al zo genivelleerd zijn.
Bij variant C zien wij in ieder geval
dat de echte minima een deel van de
minimum-plussers gaan inhalen. Die
inhaalproblematiek is bij iedere
structurele regeling - of die nu via
een toeslag of via de belastingheffing
wordt geregeld - een groot probleem.
Wij kunnen derhalve tot een nauwelijks
andere conclusie komen dan dat het
minimumbeschermingsbeleid wel op
ad hoe-basis gevoerd zal moeten
blijven? Ik spreek nog steeds in de
vragende v o r m .
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Je
kunt het natuurlijk ook aanschaffen!
Mevrouw Brouwer (CPN): Heeft de
heer De Korte ook uitgerekend
hoeveel echte minima er bijkomen als
de verlaging van de uitkeringen, zoals
voorgenomen per 1 juli aanstaande,
doorgaat?
De heer De Korte (VVD): Als gevolg
van het 1 juli-pakket stijgt het aantal
echte minima met ongeveer 165.000.
Die berekening heb ik gemaakt naar
aanleiding van een vraag die ik bij de
voorronde heb gesteld. Daaruit blijkt
hoezeer het 1 juli-pakket in zijn
huidige v o r m van de boven-minima in
de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen echte minima
maakt. In de bestaande situatie
komen 10 a 15% van de uitkeringsge-
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rechtigden in aanmerking voor
minimumbescherming. Bij een
verlaging van het uitkeringspercentage
tot 70% per 1 juli zou dat aandeel
oplopen tot 30%. Bij de invoering van
een glijdende schaal wordt dat zelfs
40%. Voor ons een reden te meer die
glijdende schaal blijvend af te wijzen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dus dan is
de conclusie van de fractie van de
VVD geen verlaging van de uitkeringen
per 1 juli aanstaande?
De heer De Korte (VVD): Ik stel nu de
problematiek en kom straks met de
oplossingen. Het wordt spannend!
Dan is er het probleem van de
institutionele aspecten. De voorbereiding van de koopkrachttoeslagen
verloopt jaarlijks via een afzonderlijke
wettelijke regeling. Dat is een tijdrovende parlementaire procedure.
Meestal komen de uitvoeringsinstanties dan ook in tijdnood te zitten bij
het uitkeren van de toeslagen. Wij
hebben vanuit de Kamer vaak erop
aangedrongen dat het kabinet sneller
is bij het vaststellen van een wettelijke
regeling en daardoor de uitkeringsinstanties tegemoet komt.
Verder vormen de uitvoeiringstechnische aspecten een probleem. Ik
denk daarbij aan de huidige inkomensmeting (opgave inkomen op een
peildatum), die weliswaar eenvoudig
is maar ook tamelijk willekeurig en
aan de problematiek van de wel of
niet toegestane neveninkomsten.
De kosten van uitvoering zijn
bovendien bijzonder hoog. Ter
ontlasting en ter vergemakkelijking is
daar waar mogelijk voor de toeslaggerechtigden de ambtshalve toekenning
ingevoerd. Daaraan zou verdere
uitbreiding gegeven kunnen worden.
Dan is er nog het probleem van de
jongeren, - dat is reeds door een
aantal van mijn collega's gesignaleerd
- , in de RWW beneden de 23 jaar met
een overbruggingstoeslag. Ten slotte
is er het gemeentelijke echte minimum-beleid. Diverse gemeentebesturen hebben te kennen gegeven een
aanvullend beleid te willen voeren
voor de echte minima. Een voorbeeld
daarvan is Muiden, waar men een
aanvullende gemeentelijke toeslag
heeft voorgesteld voor de echte
minima. Dat lijkt echter strijdig met
het centraal gevoerde minimum-beschermingsbeleid ter zake.
Ik heb de problemen die ik zou willen
bespreken hierbij aangegeven. Ik wil
nu proberen standpunten in te nemen
en tot mogelijke oplossingen te
komen.
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De heer Buurmeijer (PvdA): Inzake het
geval Muiden, zegt de heer De Korte
'dat lijkt echter'. Zou hij echter eens
een kwalitatief en minder formalistisch
oordeel daarover willen geven?
De heer De Korte (VVD): Ik zal u dat
straks geven. Ik kom eerst te spreken
over het financiële probleem.
Gezien de ombuigingstaakstelling
in de sfeer van de sociale zekerheid
voor de jaren 1985 en 1986 (minimaal
twee maal twee is f 4 mld. krachtens
het regeerakkoord; de doorgeschoven
problematiek uit 1984 en de eventuele
tegenvallers in de werkloosheidsuitkeringen) zal er hoogstwaarschijnlijk
voor een aanzienlijk bedrag moeten
worden bezuinigd in 1985 op de
sociale zekerheid. De minima zullen
niet gespaard kunnen blijven.
Mevrouw Brouwer (CPN): Hoeveel is
dat aanzienlijke bedrag?
De heer De Korte (VVD): Dat kan ik
nog niet zeggen. De begrotingsvoorbereiding is nu aan de gang.
Mevrouw Brouwer (CPN): U kunt toch
uitrekenen y a t de tegenvaller zou
kunnen zijn.
De heer De Korte (VVD): Dat laat ik
aan u over.
Mevrouw Brouwer (CPN): Ik denk dat
u meer informatie uit het kabinet
heeft.
De heer De Korte (VVD): Ik zeg alleen
dat er voor 1985 ook van de minima
opnieuw een offer zal moeten worden
gevraagd. Ik signaleerde al dat het
aantal mensen dat in de echte-minimumvoorziening terecht is gekomen,
groeiende is, en dat er met betrekking
tot de meerjarige echte-minima meer
moet gebeuren. Dat brengt mij tot de
stelling, dat er minstens een half
miljard op jaarbasis moet worden
uitgetrokken voor de echte minima in
1985 en 1986. Op dit moment is
slechts f 300 min. gereserveerd. Deze
claim leggen wij zeer nadrukkelijk op
de tafel van de staatssecretaris.
De heer Willems (PSP): Ik vind het
merkwaardig dat de heer De Korte al
een voorschot neemt op 1985. Hij zegt
wel dat de eventuele tegenvallers
moeten worden gecompenseerd door
het verder beknotten op de uitkeringen.
Over de meevallers van dit jaar en die
van volgende jaren spreekt hij in het
geheel niet. Vanwaar deze zeer
selectieve benadering van 1985?
De heer De Korte (VVD): Ik wijs de
heer Willems erop, dat de meevallers
van 1983 - daar doelt hij natuurlijk
op - gedeeltelijk in de incidentele
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sfeer lagen. Ik spreek nu op de
begroting 1985. Het beeld van 1985 is
heel anders dan het beeld van 1983.
De heer Willems (PSP): Het gaat mij
erom, dat u nu al tegenvallers incalculeert en dat u die wilt afwentelen op
de uitkeringen. Ik zeg dat daar geen
sprake van kan zijn.
De heer De Korte (VVD): Ik ben bezig,
als regeringspartner, mij te houden
aan de lijnen van het regeerakkoord.
Hierin ligggen een bezuinigingstaakstelling besloten en de opmerking dat
bij een tegenvallende ontwikkeling
wordt geprobeerd o m die op te lossen
op de plaats waar die is ontstaan. Ik
signaleer dat er een behoorlijk grote
problematiek is voor 1985. Ik zeg niet
welke hoogte die heeft, maar het
betekent wel dat er ook van de
minima in 1985 offers zullen worden
gevraagd. Wij stellen hier als fractie
van de VVD tegenover dat dit niet ten
koste mag gaan van de echte minima.
De begroting voor 1985 wordt nu in
de steigers gezet. Ik kondig hierbij dus
aan, dat er een claim van zeker een
half miljard op tafel moet worden
gelegd voor de echte minima.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik heb
een tweetal vragen voor de heer De
Korte.
Hij volhardt in de VVD-lijn dat
tegenvallers moeten worden gecompenseerd en bij voorkeur daar, waar
die zich voordoen. Ik dacht dat hij
daarmee afwijkt van uitlatingen van
de eerste woordvoerder van de fractie
van het CDA. Hoe zit dit precies? In de
tweede plaats: De afwenteling van de
tegenvallers komt eerst terecht bij de
uitkeringsgerechtigden, zegt hij.
Vervolgens zegt hij met een groots
gebaar, dat de echte minima moeten
worden uitgezonderd. Heb ik dit zo
goed begrepen?
De heer De Korte (VVD): Het laatste is
het allerbelangrijkste, want het gehele
beleid met betrekking tot de echte
minima is erom begonnen, die echte
minima van de offers die van alle
sociale minima werden gevraagd, uit
te sluiten. Ik concludeer dat voor 1985
het aantal sociale minima nog zal
groeien, dus ook het aantal echte
minima. Hiermee moet bij het beleid
nu reeds rekening worden gehouden.
Dit is een consequente opstelling die
voortvloeit uit de houding die wij
steeds hebben aangenomen.
Het kan toch geen slechte gang van
zaken zijn dat wij nu reeds een claim
op tafel leggen om te voorkomen dat
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de echte minima er verder op achteruit
zouden gaan? Dat is toch een goede
zaak; dat kunt u ons toch niet ontzeggen.
De heer Buurmeijer (PvdA): Het gaat
erom wat daaraan voorafgaat. Als u
de echte minima wilt beschermen, zij
het op uw basis, en u daarvoor een
bedrag van f500 min. op jaarbasis in
de komende jaren nodig heeft, dan
drukt u hier uit dat u de extra kosten,
waarvoor het kabinet staat wilt
verhalen op de andere uitkeringsgerechtigden. U zoekt solidariteit tussen
de zwakste groepen; u bent niet
bereid om voorstellen te doen
waardoor groepen mensen met
hogere inkomens zullen inleveren o m
de echte minima nog enigermate te
vrijwaren.
De heer De Korte (VVD): Dat heeft u
mij niet horen zeggen. Zoals u weet
wordt het bedrag voor de echte
minima in zijn algemeenheid niet
verhaald op de begroting van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Bij het
samenstellen van de rijksbegroting
wordt een en ander vastgesteld. Het is
een zaak van algemeen beleid. U
heeft mij dus niet horen zeggen dat
extra uitgaven voor de 'echte' minima
zonder meer in de begroting van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid of
in de fondsen voor sociale zekerheid
moeten worden gecompenseerd.
De heer Buurmeijer (PvdA): Mag ik u
uitleggen waarom het wel zo zal
uitwerken? U heeft zelf drie factoren
genoemd, te weten de nog plaats
moeten vindende bezuiniging op de
sociale zekerheid, een achterliggend
punt ten aanzien van 1984 ten bedrage
van f600 min. en de de kosten van de
toenemende werkloosheid die
volgens u verhaald moeten worden
binnen de sector waar zich dat
voordoet, de sociale zekerheid. Als
dat niet zo is, dan praten wij over
geheel andere dingen. Ik heb u dat
echter wel horen zeggen. Dit betekent
dat in uw visie dientengevolge de
uitkeringen verlaagd moeten worden.
Daarmee creëert u weer meer echte
minima. Vervolgens zegt u dat de
financiering daarvan niet wordt
gehaald uit de sociale zekerheid. Zo
ken ik er nog een paar.
De heer De Korte (VVD): U legt mijn
woorden geheel verkeerd uit.
De heer Buurmeijer (PvdA): Legt u het
dan nog eens precies uit.
De heer De Korte (VVD): Ik heb alleen
willen schetsen dat er een ombuigingstaakstelling is die voor 1985 behoorlijk
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zwaar is. Daarvoor wordt ook een
offer van de sociale minima gevraagd.
Het moet boven iedere twijfel zijn dat
de echte minima daarvan het slachtoffer zuilen worden. Daar zou de heer
Buurmeijer mijns inziens juist blij
mee moeten zijn; er wordt voor de
echte minima een uitzondering
gemaakt.
De heer Buurmeijer (PvdA): Dus u
gaat de nieuwe tegenvaller van het
groter aantal werklozen niet verhalen
binnen de sociale zekerheid?
De heer De Korte (VVD): Ik heb
uitgelegd hoe bij de opstelling van de
bezuinigingstaakstelling de systematiek is geweest in het verleden en dat
die ongetwijfeld zo zal blijven. U legt
mij steeds maar verkeerde woorden
in de mond. U moet goed luisteren;
verder heeft het geen zin o m daaraan
een verdere uitleg te geven.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik vind dat
de heer De Korte eromheen draait. Hij
heeft eerder gezegd dat hij vast houdt
aan de lijn van de VVD: tegenvallers
in een bepaalde sector moeten in die
sector worden opgevangen.
De heer De Korte (VVD): Zoveel
mogelijk in die sector worden opgevangen. Zo is de procedure van het
kabinet tot op heden ook geweest. Dat
staat ook in het regeerakkoord. Als
het niet kan, dan wordt die problematiek op een andere manier opgelost. Ik
duid er bij voorbeeld op dat tegenvallers in de aardgasbaten niet worden
verhaald op degenen die voor
aardgas betalen. Daarvoor bestaan
algemene sleutels.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik vind
die vergelijking niet passend omdat het
hier de zwakste inkomensgroepen
betreft. U duidt erop dat dat aantal
eerder zal toenemen dan afnemen.U
toont aan dat er meer werklozen
zullen zijn in het volgende jaar die van
een uitkering gebruik zullen maken.
Dat was nu het derde element in uw
rijtje van zaken waaruit naar uw
mening het volgende jaar op de
sociale zekerheid zou moeten worden
bezuinigd. U hebt het een tegenvaller
wat betreft de omvang van de groep
genoemd.
De heer De Korte (VVD): U spitst uw
verhaal toe op een categorie van
uitgaven die u in uw filosofie blijkbaar
van pas komt. Het is volstrekt duidelijk
dat de werkloosheid, hoewel er op dit
moment sprake is van een 'afvlakkende
' beweging, meer toeneemt dan in het
regeerakkoord werd voorzien. Dat
duidt op tegenvallers. Ik heb alleen
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maar willen zeggen dat het de
systematiek van het kabinet is, dat
zoveel mogelijk tegenvallers in een
bepaalde sector in diezelfde sector
worden opgevangen. Dat is in 1984 zo
en dat zal in de toekomst ook zo zijn.
Ik heb niet gezegd 'geheel'.
De heer Buurmeijer (PvdA): Dus dan
betaalt de ene groep op het laagste
niveau voor de andere.
De heer De Korte (VVD): Neen, die
conclusie is heel onjuist. De bedragen
voor de echte minima - ook de
situatie in 1984 is zo - worden uit het
algemene begrotingsbeeld opgebracht. Zo is het in het regeerakkoord
vastgesteld voor de 300 miljoen; zo is
het ook voor de extra 150 miljoen
voor 1984. Vraagt u dat maar na bij de
ministervan Financiën.
Mevrouw Brouwer (CPN): Erg
onthullend in het verhaal van de heer
De Korte is, dat de VVD de modale
inkomens laat vallen. Als hij uitgaat
van inleveren door iedereen, behalve
de echte minima, zullen modale
inkomens naar het minimumniveau
zakken, waardoor je steeds meer
echte minima krijgt. De VVD kan de
leuze, dat zij bescherming biedt voor
modale inkomens, dan ook wel
opgeven. De enige consequentie van
dit beleid is dat er veel meer mensen
terechtkomen op een minimuminkomen en afhankelijk worden van een
toeslag van de staat. Ik dacht dat dat
niet de bedoeling was van de VVD.
De heer De Korte (VVD): Daaruit blijkt
dat mevrouw Brouwer het kabinetsbeleid niet goed heeft begrepen,
Voorzitter. Wat dat betreft, moet zij
maar luisteren naar de heer Buurmeijer
die ook van mening is dat je op dit
moment de zaak niet kunt oplossen
door het minimumloon te laten
oplopen. Ik sluit mij daar graag bij
aan. Hij heeft ook gewezen op het
probleem van het enorm korte traject
tussen minimumloon en modale
inkomens, waar inderdaad zeer veel
werkenden onder zuchten. Men zal
mij niet horen zeggen dat wij dat
traject nog korter moeten maken.
Mevrouw Brouwer (CPN): Nu zegt u
precies wat de bedoeling van de VVD
is. U zegt: waar zeer veel werkenden
onder zuchten. Dat betekent dat de
VVD zegt uit te zijn op bescherming
van bepaalde groepen werkenden.
Maar de uitkeringen - u praat over
meer ombuigingen binnen de sociale
zekerheid - laat u in elk geval zakken
tot het minimumniveau en dan zegt u:
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dan mag er nog een echte-minimatoeslag bijkomen. Dat is het beleid, al legt
u dat hier niet zo eenvoudig op tafel.
Ik vind dat u dan ook moet zeggen:
wat de uitkeringen betreft rnag
iedereen terug naar het minimumniveau; zij worden afhankelijk van een
toeslag, maar de werkenden willen
wij eventueel beschermen. Het laatste
moeten wij trouwens ook nog zien.
De heer De Korte (VVD): Ik denk dat
mevrouw Brouwer helemaal niet naar
ons betoog geluisterd heeft.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dat is een
heel eenvoudig antwoord. Ik zou
graag een reactie op mijn opmerking
willen hebben.
De heer De Korte (VVD): Mevrouw
Brouwer weet ontzettend goed dat
een verdere nivellering tussen
minimum en modaal een heel
verkeerde gang van zaken zou zijn
met betrekking tot de arbeidsmarkt en
gelet op wat als gerechtvaardigd
wordt gevoeld door de werknemers.
Laat zij maar eens kijken naar de
werknemers in de havens, die op dit
moment zeer dicht tegen het minimumloon aan zitten en die daar toch
zwaar en onaangenaam werk voor
doen. En daar zijn soms heel veel
CPN-leden onder. Die zuchten ook
onder dat probleem.
Mevrouw Brouwer (CPN): Zeker,
maar zoals u weet, zullen wij niet
pleiten voor verlaging van het modale
inkomen en inlevering voor kapitaalexport. Ik wijs erop dat, als u akkoord
gaat met de 1 juli-maatregelen en
verlaging van de uitkeringen, ook de
modale en hogere inkomens van de
uitkeringsgerechtigden erop achteruit
gaan. Dat moet u gewoon ook maar
eenvoudig zo zeggen.
De heer De Korte (VVD): Daar kan ik
mevrouw Brouwer in mijn derde
opmerking ter zake enig antwoord op
geven.
Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking tot de varianten die eigenlijk
beschikbaar zijn, acht de VVD-fractie
variant B de meest aantrekkelijke. En
dan kom ik op de meerjarige echte
minima, vooral die met een zorgplicht.
Zij zitten immers in de allermoeilijkste
situatie. Vooral als je een aantal jaren
op het echte-minimumniveau gegeten
hebt, heb je te maken met het interen
op al je spaarcenten, voor zover je ze
nog had, en met het maken van
schulden. Daarom staat de VVD-fractie
een beleid voor ogen dat voorziet in
een extra toeslag voor de meerjarige
echte minima, bovenop de reeds
gangbare koopkrachtvoorziening.
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Deze toeslag kan nog verder gedifferentieerd worden naar de grootte van
het samenlevingsverband.
Niet alleen moet dat gebeuren in
1984, maar ook zeker daarna. Dat is
ook de reden waarom wij mede aan
het kabinet vragen, voor 1985 het
beschikbare budget op te rekken tot
een half miljard. De notitie spreekt wat
betreft de meerjarige echte minima
over een toeslag die anderhalf maal de
toeslag voor de eenjarige is. Wat ons
betreft, gezien de problematiek van de
meerjarige, zou die ook nog best hoger
mogen zijn. Kan de staatssecretaris
inmiddels meer zeggen over de
bijzondere administratieve problemen
die wachten op een oplossing?
De heer Buurmeijer (PvdA): De heer
De Korte zegt dat het budget meer
moet worden opgerekt in de richting
van de meerjarige echte minima
- vergeef mij de term - en dat de
verhoudingsfactor groter moet
worden dan die waarover het CDA en
de staatssecretaris in de notitie
spreken. Zo'n verhouding krijg je
groter als je het niveau voor de
andere groep lager gaat maken. Wil
hij het op die wijze budgettair rond
maken?
De heer De Korte (VVD): Wij voorzien
voor 1985 een lage inflatiegraad,
opnieuw lager dan die in 1984. Ook
voorzien wij een iets lagere ombuigingstaakstelling, omdat de tegenvallers
minder groot zijn. Dit kan tot gevolg
hebben dat de toeslag voor de
eenjarige echte minima lager kan
uitvallen.
De heer Buurmeijer (PvdA): Maar wel
kostendekkend voor het koopkrachtverlies?
De heer De Korte (VVD): Zeker.
Omdat wij menen dat er voor de
meerjarige echte minima echt meer
moet gebeuren, heb je voor die groep
een extra bedrag nodig. Wij verwachten dat de lagere taakstelling voor de
eenjarige echte minima samen met de
hogere voor de meerjarige echte
minima in ieder geval voor 1985 dat
bedrag van een half miljard nodig zal
maken.
De heer Buurmeijer (PvdA): Dat is mij
wel duidelijk. Ik dacht even dat de
heer De Korte zou zeggen dat wij nu
bijna zo ver zijn dat wij de uitkering
van dit jaar kunnen doorgeven naar
het volgend jaar, omdat hij een veel
grotere verhoudingsfactor wilde dan
het CDA. Ik heb mij daarover nog niet
uitgesproken, maar ik begrijp dat hij
daar nu ook wat van terugkomt.
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De Korte
De Voorzitter: Ik moet de leden toch,
vanwege de tijd, verzoeken o m , als
het even kan, interrupties achterwege
te laten.
De heer Willems (PSP): Ik zou toch
nog een nadere toespitsing willen van
dat bedrag van een half miljard. De
heer De Korte speelt hier mooi weer
door te zeggen dat hij het op wil
rekken. Ik heb een beetje de indruk
dat hij tegen de regering zegt: beperk
het in godsnaam tot een half miljard.
Twee, drie zinnen eerder heeft hij
aangegeven hoeveel factoren nog van
invloed zullen zijn op het vermeerderen
van het aantal echte minima. Een half
miljard is dan lang niet voldoende o m
zelfs maar te voldoen aan de koopkrachtbescherming, zoals die voor dit
jaar geldt.
De heer De Korte (VVD): Dat is een
kwestie van welles-nietes. Ik denk van
wel.
Mevrouw Brouwer (CPN): U kunt
geen garantie geven.
De Voorzitter: Ik ben natuurlijk niet in
de positie dat ik een oordeel kan
geven over de inhoud van de interrupties. Misschien kunnen de leden dat
zelf doen en daarmee ook rekening
houden bij het al dan niet plaatsen
van een interruptie. Het klinkt misschien wat onvriendelijk, maar anders
kunnen wij niet vóór de lunchpauze
de eerste termijn afwerken en dat is
onplezierig voor de leden die nog niet
aan bod zijn geweest.
De heer De Korte (VVD): Het 1
juli-pakket moet ons inziens niet
eenzijdig op de langdurig bovenminimale werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen drukken. Wij
hebben er al op gewezen dat daardoor
een groter aantal echte minima
ontstaat. Dat is mede voor ons een
overweging o m het kabinet te vragen
per 1 juli met additionele maatregelen
te komen. Wij hebben in december al
aangegeven dat wij vinden dat daarbij
naar de ziektewet-uitkeringen gekeken
moet worden. Daar zitten bovendien
weinig minima en veel boven-minima
bij.
De fractie van de VVD steunt de
gedachte van een aparte raamregeling
koopkrachttoeslagen. Wij denken dat
het minder geschikt is die regeling via
de bijstand te laten verlopen. Wel
vragen wij ons af of bij zo'n raamregeling de toetsing door het parlement
nadrukkelijk in de procedure zit, want
dat vinden wij wel bijzonder belangrijk.
Ik stel mij voor dat het kabinet de
bevoegdheid krijgt een besluit te
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nemen over koopkrachttoeslagen,
welk besluit dan pas na toetsing door
de Kamer van kracht wordt.
Verder zou het ook goed zijn bij zo'n
raamregeling een horizonbepaling te
kiezen. Ik denk niet dat wij tot in
lengte van dagen met zo'n regeling
moeten doorgaan.
Ten slotte zijn de inkomenstoeslagen
bedoeld voor de periode van inkomensdalingen als gevolg van economische teruggang en als gevolg van
de ombuigingen. Dat zal toch niet tot in
lengte van jaren voortduren.
De VVD-fractie stemt in met de
gedachte van vervanging van een
willekeurige momentopname van het
inkomen door een jaaropgave van
loon en/of uitkering voor de loon- en
inkomstenbelasting van de aanvrager
en eventueel zijn partner. Voorts
zouden we bij de toekenning van de
echte minimumuitkeringen de
krachtens de Algemene Bijstandswet
toegestane nevenverdiensten buiten
schot wilen laten. Is dat mogelijk?
Voorts willen we bij de staatssecretaris aandringen op een spoedige
uitvoering van een motie van mijn
hand, die ertoe strekt, de ambtshalve
toekenning uit te breiden tot de
AOW-gerechtigden. Op dit moment is
reeds bijna de helft van de toekenningen ambtshalve en met de uitbreiding
naar de AOW-gerechtigden zal dat
wellicht tot tweederde stijgen. Dat lijkt
ons vanwege de uitvoeringsproblematiek, ook naar de meerjarige echte
minima toe, van groot nut.
Met betrekking tot de eenmalige
uitkering voor jongeren beneden de
23 jaar die een overbruggingstoeslag
ontvangen wegens verlaging van de
RWW-uitkering, delen we de inzichten,
zoals die door de heer Buurmeijer zijn
geuit en door anderen zijn gesteund.
Daarom ondertekenden wij mede de
motie van de heer Buurmeijer.
Tot slot zet de VVD-fractie vraagtekens bij aanvullende echte-minima-toeslagen van de kant van gemeentes. Het
leidt ons inziens tot een ongelijke en
willekeurige minimuminkomensbescherming in dit land. Ons oordeel is,
dat dit soort van inkomensbeleid in
principe een zaak van de centrale
overheid is en moet blijven. Er is ons
inziens ook geen wettelijke basis voor
het doen van echte-minima-toeslagen
door gemeenten. Het tot nu toe
gevoerde beleid en de tot nu toe
gedane uitspraken door het kabinet
hierover hebben onze steun.
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Als je ieder jaar met

Kerst van de buurman een kalkoen
krijgt en als hij vervolgens belooft, dit
de komende vijf jaar ook te zullen
doen, dan kan dat aardig lijken, maar
dan geeft dat wel aan, dat je zelf de
komende vijf jaar geen kalkoen kunt
kopen en dat je de volgende vijf jaar
je buurman niet kan passeren zonder
hem dankbaar te groeten. Ziehier het
wezen van de eenmalige uitkering:
een toeslag voor vrouwen en kinderen,
een toeslag voor alleenstaanden. In
feite is het liefdadigheid op staatsniveau voor, mijnheer De Korte,
werknemers, uitkeringsgerechtigden
en bejaarden die op het laagste
inkomen zitten.
Staatssecretaris De Graaf als
majoor van het Leger des Heils met
Ed Nijpels in het zangkoor! Je zou niet
zeggen, dat we in het tijdperk van
automatisering leven, als je dit beleid
nagaat. Het is wel zeer ongewoon
voor de Nederlandse situatie van na
de oorlog. Inzet was dat het inkomen
voldoende zou zijn om van rond te
komen. Ik kan mij nog herinneren, dat
de kabinetten van christendemocraten
en sociaaldemocraten er prat op
gingen, dat het inkomen in Nederland
voldoende was o m een gezin van te
kunnen onderhouden. Dat is nu
verleden tijd. Zeker, de produktie is
gedaald maar niet tot het peil van de
jaren zestig. Toch zijn er steeds
minder mensen die kunnen rondkomen van hun inkomen.
Wat is de oorzaak van deze ellende?
Allereerst zit die in het loslaten van de
bodem van het m i n i m u m l o o n en de
minimumuitkering door het weglaten
van de wettelijke indexering, hoewel
die wettelijk nog steeds bestaat. Ook
zit het in de extra kortingen, zoals wij
die hebben gezien per 1 januari jl.
Kortom, oorzaak van deze ellende is
het regeringsbeleid zelf. De toeslag,
waar we nu over praten, geeft dus
ook niet aan, dat er sprake is van een
extraatje, maar geeft aan, hoezeer de
inkomens zijn gedaald. Dat geldt voor
kostwinners, alleenstaanden en
jongeren. Ondertussen wordt er
steeds meer in Nederland een
onderbesteding geconstateerd.
Onder andere blijkt die uit onderzoekingen van het CPB. Ook zijn er steeds
meer grote bedrijven die toenemende
winsten maken. Dit beleid loopt naar
onze mening vast in zijn bureaucratie,
in zijn onoverzichtelijkheid, in zijn
korte-termijn-strategie. Een voorbeeld
zijn de plannen tot verlaging van de
uitkeringen per 1 juli 1984. Als ze
doorgaan, zoals ze oorspronkelijk
waren, betekent dit, dat de WAO'ers,
die vroeger, mijnheer De Korte, in de
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haven hebben gewerkt, de ex-mijnwerkers, de ex-textielarbeidsters en vele
anderen terecht komen op een niveau
waardoor ze afhankelijk worden van
een toeslag voor de echte minima.
Ook de VVD heeft het uitgerekend.
Het aantal echte minima zal oplopen
van 10 via 15 tot 30 procent. Wij
spreken dan nog niet over de voornemens voor de stelselherziening; die
zullen nog ingrijpender zijn. De
bedoeling is, dat dan het grootste
gedeelte van het aantal uitkeringsgerechtigden komt op het niveau,
waarop zij afhankelijk zullen zijn van
een echte minimumtoeslag. Het kan
toch niet de bedoeling zijn van deze
regering - tenminste: dat zou je
denken -dat de helft van de bevolking
straks behoort tot de echte minima?
Dat betekent namelijk:
1. dat modaal en minimum in
elkaar worden geschoven;
2. een grotere centralisatie en
bureaucratie;
3. een grotere afhankelijkheid van
de staat dan men ooit in Nederland
heeft gekend.
Een en ander is niet in het belang
van de mensen zelf. Volgens mij was
het ook niet de bedoeling van het
beleid van de regering. Ik spreek
overigens nog niet eens over de
gigantische uitvoeringskosten, die
hiervan het gevolg moeten zijn. Zeker,
er wordt steeds meer gedifferentieerd
tussen echte minima, echte echte
minima, buitenlanders, jongeren en
dergelijke, maar de uitvoeringskosten
zijn niette overzien.
Een ander belangrijk punt is, dat
mensen ontmoedigd worden, naast
hun uitkering bij voorbeeld neveninkomsten te verwerven. Mevrouw
Kraaijeveld heeft hierover al gesproken.
Wij hebben in deze Kamer eens
gesproken over de verslechtering, wat
de nevenverdiensten betreft. De
nevenverdienstenregeling is wat
bijgetrokken, maar het resultaat is, dat
een bijstandsvrouw, die nevenverdiensten verwerft, dat net zo goed niet kan
doen, omdat daardoor de eenmalige
uitkering haar neus voorbijgaat. Dit
betekent, dat de nevenverdienstenregeling geen enkel effect meer sorteert.
Het enige alternatief om uit deze
chaotische toestand te komen is het
verhogen van de minimuminkomens.
Ik sluit mij aan bij de redenering, die
mevrouw Beckers naar voren bracht.
Die verhoging zou in 1984 zo'n 5 a 6
procent kunnen zijn. Laten wij dan
niet alleen over de kosten praten,
maar ook over de opbrengsten ervan.

Het zou betekenen, dat de onderbesteding, die in Nederland wordt geconstateerd, daardoor wordt tegengegaan.
Daarnaast is een individualisering
noodzakelijk, ook in het kader van de
Algemene Bijstandswet. Als het
beleid gestoeld blijft op het kostwinnersbeginsel gaat dat beleid steeds
verder afstaan van de situatie, zoals
die zich in de maatschappij ontwikkelt
en zullen wij steeds grotere fricties te
zien krijgen.
Wat de arbeidstijdverkorting betreft,
moeten wij beseffen dat de automatisering, die gaande is en al grote
vormen aanneemt, juist zou moeten
worden gebruikt voor verkorting van
de arbeidstijd. Wij moeten niet steeds
praten over het individueel inleveren,
want anders kan er helemaal geen
sprake zijn van arbeidstijdverkorting,
omdat nog maar heel weinig mensen
in Nederland iets kunnen inleveren.
Ons standpunt over arbeidstijdverkorting is bekend. Wij zijn van mening,
dat inleveren aan ondernemers en
aan de overheid niet ten goede komt
aan de arbeidstijdverkorting en geen
enkele controle geeft. Een en ander
moet gebeuren met behoud van
inkomen.
Als de minimuminkomens en de
minimumuitkeringen dit jaar niet
omhoog gaan, wat de CPN zou willen,
moet er wat gedaan worden voor de
mensen, die in steeds grotere ellende
terechtkomen. Dan kun je aan heel
andere maatregelen denken dan aan
de verdere uitwerking of de structurele
uitwerking van een toeslag. Je zou
kunnen denken aan een belastingverlaging. Je zou in elk geval kunnen
denken aan het niet aftrekken van de
nevenverdiensten van de eventuele
toeslag, die aan het eind van het jaar
wordt gegeven.
Ik zal niet zoveel meer zeggen over
de jongeren, die een toeslag hebben
gekregen per 1 juli 1983 en die daarna
geen eenmalige uitkering hebben
gekregen, waardoor die toeslag dus
eigenlijk niets waard bleek te zijn.
Daarover is een motie ingediend, die
ik van harte ondersteun.
Een vraag, die aan de orde moet
komen bij het inkomensbeleid, is
welke lasten het hardste drukken op
de minimuminkomens. Dat zijn de
vaste lasten. Wij hebben allerlei
onderzoeksrapporten gekregen,
waaruit blijkt dat vooral de woonlasten,
zo sterk drukken op de mensen met
de laagste inkomens, dat daarin een
verlichting moet worden aangebracht.
Nu kan er wel gezegd worden dat
het inkomensbeleid een zaak van de

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Opvallend in de notitie
over het echte minima-beleid is dat er
zo volstrekt geabstraheerd wordt van
de werkelijke problematiek, waarmee
mensen en, via hen, gemeenten en
sociale diensten te maken hebben. De
gemeenten zitten er dichterbij en
proberen er écht iets aan te doen. Het
voorbeeld van de gemeente Muiden,
met een D'66-burgemeester - dat zeg
ik er maar even bij - is al aan de orde
geweest. Deze gemeente speelt de
zaakdan nogformeel; anderegemeenten bedenken trucs. Hoe dan ook, de
gemeenten trachten wèl een sociaal
beleid te voeren.
Voor het kabinet gaat het blijkbaar
om een soort van natuurgegeven. Ik
citeer in dit verband twee zinnen uit
deze notitie:
'Het kabinet is zich ervan bewust
dat een beleid, gericht op herstel
van de economie en de werkgelegenheid inkomensoffers vraagt. Voor
huishoudens, die uitsluitend van een
minimuminkomen moeten rondkomen, kunnen de offers zó zwaar zijn
dat het kabinet voor deze zogenaamde
echte minima de noodzaak van
bijzondere koopkrachtbeschermende
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centrale overheid is maar als die de
problemen niet wegneemt, zal er op
een ander niveau een oplossing
gevonden moeten worden. Deze zou
kunnen worden geboden in de vorm
van verlaging van woonlasten, in de
vorm van vrijstellingsbepalingen, óók
waar het gaat om heffingen, in de
vorm van verbetering van kredietregelingen enz. De vraag is, welke ruimte
de gemeenten hebben binnen de
huidige wetgeving; als de regering de
problemen niet oplost, krijgen de
gemeenten te maken met rijen werklozen en arbeidsongeschikten die voor
de sociale diensten staan om oplossingen te zoeken voor de problemen,
verbonden aan de woonlasten. De
gemeenten zullen dan toch moeten
zoeken naar die oplossingen. Welke
ruimte hebben zij hierbij?
Is er door Sociale Zaken contact
opgenomen met de staatssecretaris
van Volkshuisvesting? Ik heb begrepen,
dat er onder zijn verantwoordelijkheid
een onderzoek wordt gedaan naar de
cumulatie van effecten waar het gaat
om inkomensafhankelijke voorzieningen. Verschillende departementen
krijgen te maken met de gevolgen van
de inkomensverminderingen. Heeft de
staatssecretaris van Sociale Zaken
hierover contacten met die departementen?
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maatregelen voortdurend moet
overwegen.'.
Mijnheer de Voorzitter! Dat is dan
het enige 'sociale' wat in deze notitie
voorkomt. Voor 1984 is deze 'aanhoudende zorg' neergeslagen in f450
miljoen en voor de jaren 1985 en 1986
gaat het om f300 miljoen. Vervolgens
worden vijf varianten in systematiek
geschetst om iets voor de echte
minima te doen waarbij drie varianten
al meteen worden weggeschreven
omdat ze te duur zijn. Wij mogen dus
nog kiezen tussen de varianten A en
B, waarbij A hetzelfde is als wij de
afgelopen jaren kenden en er met B
iets extra's wordt gedaan voor de
meerjarige echte minima.
Tijdens het debat, in december
gevoerd over de kortingswetten, en
na het aannemen van de motie-Buurmeijer, is duidelijk geworden dat iets
extra's voor de meerjarige echte
minima niet ten koste mag gaan van
de hoogte van de eenmalige uitkering
aan de gewone echte minima. De
heer De Korte speelt nu mooi weer
met een half miljard voor 1985 maar
het ging al om f300 miljoen, zodat hij
slechts f200 miljoen extra wil versieren. Ik vraag mij af, waar hij dit
bedrag vandaan haalt.

De notitie lezend, kom ik tot de
conclusie dat het overleg van vandaag
volstrekt in de lucht hangt. Het te
voeren echte minimabeleid moet
passen in het totale inkomensbeleid
en in de stelselherziening sociale
zekerheid. Het moet echter óók
passen in het werkgelegenheidsbeleid
en in het totale sociaal-economisch
beleid. Zolang deze regering vasthoudt
aan haar stringente bezuinigingsbe-

leid, gericht op terugdringing van het
financieringstekort, vind ik het
onbegrijpelijk dat zij zich niet realiseert
dat een deel van de bezuinigingen als
een boemerang aan extra uitgaven
terugkomt.
Het aantal echte minima is opgelopen van 313.000 in 1981 tot 550.000 in
1983 en zal in 1984 verdubbelen als
de uitkeringspercentages per 1 juli
zullen worden verlaagd. Je kunt dat
als een natuurgegeven beschouwen,
zoals het kabinet kennelijk doet, maar
je kunt natuurlijk ook aan de andere
kant beginnen. Er is sprake geweest
van een stuurgroep die zou bekijken
in hoeverre bezuinigingen aan de ene
kant vanzelf weglekken naar extra
uitgaven elders. Hoe staat het met die
stuurgroep en wanneer kunnen wij de
resultaten van haar werkzaamheden
tegemoet zien? Dat is namelijk
uitermate relevant bij de beoordeling
van het kabinetsbeleid als zodanig.
Op zich kan de fractie van D'66 al
niet zonder meer akkoord gaan met
bij voorbeeld het 1 juli-pakket en is zij
niet akkoord gegaan met het januaripakket. Maar het wordt natuurlijk echt
te gek als wij en de regering niet eens
weten wat er aan weglekeffecten is.
Een verdubbeling van het aantal
minima, dat een beroep zal moeten
doen op de extra toeslagen ten
gevolge van het 1 juli-pakket, is echt
niet iets om laconiek over te doen. Ik
zou dat een formidabel weglekeffect
willen noemen. Ik heb het dan nog
niet eens over de eigen bijdrage in de
ziekenhuiskosten, die nominaal en
niet inkomensafhankelijk zal zijn.
Behalve de vraag naar de weglekstuurgroep wil ik weten - ik heb er al
eerder naar gevraagd - of de regering
zich realiseert dat er ook nu al - en
dan praat ik nog niet over de varianten
C t/m E - weinig stimulansen zijn om
uit de situatie van de echte minima
vandaan te komen. Meer structurele
toeslagen om de koopkracht van de
echte minima op peil te houden, zoals
de varianten C t/m E die bieden,
hebben inderdaad tot gevolg dat de
onderkant van het inkomensgebouw
in elkaar schuift en de minimum-plussers of zelfs modale inkomens
uiteindelijk voor een toeslag in
aanmerking komen. Welke stimulansen bestaan er echter om van minimum minimum-plus te worden?
Bijverdiensten worden gekort;
huursubsidies vervallen en als de
vrouw gaat werken, wordt dat fiscaal
bestraft. In hoeverre houdt de regering
daar echt rekening mee?
D'66 heeft altijd ingestemd met de
eenmalige uitkeringen. Als op enig
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De heer De Korte (VVD): Vindt u het
niet juist, dat wij op zijn minst f 500
miljoen aanwenden?
Mevrouw Groenman (D'66): Jawel. U
kiest voor variant B maar ik wil over
die variant wat meer zeggen. Gesteld,
dat de Kamer in meerderheid voor
deze variant kiest, dan wil ik graag de
verzekering dat die extra budgettaire
last niet wordt afgewenteld binnen
het geheel van de voorzieningen voor
de echte minima. Onderaan bz. 13 van
de notitie staat namelijk dat die extra
budgettaire last van alternatief B, naar
de toekomst gedacht, zou kunnen
worden ondervangen door de differentiatie van de koopkrachttoeslagen
zodanig te regelen dat de kosten
binnen de kosten van de huidige
regeling blijven. Zo moet het dus niet.
Neemt de regering afstand van deze
passage?

momenteen gegeven koopkrachtbeeld, hoe gebrekkig berekend ook,
voorligt en de grens van de bereidheid
tot correctie daarvan bij de meerderheid van de Kamer ligt bij een eenmalige koopkrachttoeslag, dan kun je
daar nauwelijks tegen zijn. D'66 had
en heeft echter wel bezwaren tegen
de huidige systematiek, die namelijk
geen structurele koopkrachtverbetering biedt maar trapsgewijs het
koopkrachtverlies met een jaar
uitstelt. Er hoeft op die trap dan ook
maar één roetje los te liggen en men
dondert gewoon naar beneden. Waar
ligt dan de ondergrens? Voor D'66
niet bij het biologisch bestaansniveau,
maar bij het sociaal minimum en dan
moet het hebben van televisie of
telefoon niet ter discussie staan. Een
tweede bezwaar is dat het begrip
'echte minima', uitgaat van een
gezinsnorm of een percentage
daarvan. Uiteindelijk moeten wij door
de verdeling van het betaalde werk
toe naar individuele inkomens.
Door het huidige sociaal-economische beleid neemt de werkloosheid
voorlopig niet af en raken steeds
meer mensen aangewezen op het
minimum als gevolg van de autonome
doorstroom van WW en WWV naar de
RWW. Naast een ander sociaal-economisch beleid - waarvoor D'66 alternatieven heeft aangedragen in de vorm
van loonmatiging plus een gedifferentieerde belastingverlaging om de
koopkracht op peil te houden - wordt
een rigoureus beleid van arbeidsduurverkorting steeds noodzakelijker. Ook
dat leidt tot koopkrachtachteruitgang,
maar die wordt beperkt door de
werking van premie- en belastingdruk.
Als door een forse arbeidsduurverkorting de alleenverdiener in de knel
komt, moet daar voorlopig in voorzien
worden.
Ik zeg 'voorlopig', omdat er steeds
meer tweeverdieners zullen komen.
Het extra belasten van tweeverdieners
is dan ook alleen al vanuit die optiek
onjuist. Ook de heer Buurmeijer had
het over een voorlopige toeslagcorrectie als door arbeidsduurverkorting de
echte minima in de knel komen. Ik
heb hem echter niet de relatie met de
slechte tweeverdienerswet horen
leggen.
Het onderwerp van vandaag
abstraheert echter van deze bredere
en op de toekomst gerichte context
waarin werkverdeling en individualisering van inkomens voorop behoren te
staan. Ik vraag mij in dit verband wel
af of er naast een adviesaanvraag aan
de SER niet ook een advies aan de
Emancipatieraad zal moeten worden

UCV62
5 maart 1984

62-23

Groenman
gevraagd. Overigens vindt mijn fractie
dat de echte minima-regeling zo nauw
samenhangt met de vangnetconstructie in de plannen voor de stelselherziening, dat het erg moeilijk is om ons
nu uit te spreken over de institutionele
vormgeving van een echt minima-beleid.
Wel zijn wij gevoelig voor de te
bieden zekerheid aan de uitvoeringsorganen. Elk jaar een nieuw wetsvoorstel is inderdaad omslachtig. Je zou je
kunnen voorstellen dat er een raamwet
komt tot het moment dat de stelselherziening is gerealiseerd. De Kamer
moet dan wel mee kunnen spreken
over een algemene maatregel van
bestuur. In het algemeen vraag ik mij
af waarom niet, uitgaande van een
garantie op het niveau van een
sociaal minimum, gekeken is naar de
mogelijkheden die het fisciale stelsel
kan bieden.
Ik denk dan aan zoiets als het op
den duur invoeren van een systeem
van negatieve inkomstenbelasting.
Dat moet dan niet ter hoogte van de
eenmalige uitkering, zoals de heer
Buurmeijer bepleitte, maar ter hoogte
van het sociaal minimum. Ook moet
binnen het beleid voor de echte
minima een toespitsing plaatsvinden
op een aantal vaste lasten, zoals bij
voorbeeld de totale woonlasten. Nu
zijn die genormeerd. Differentiatie
naar feitelijke woonlasten kan worden
aangebracht. Het betoog van de heer
Buurmeijer op het punt van de
kinderbijslag blijft voor mij erg
moeilijk. Ik begrijp hem wel, maar ik
denk dat er altijd een omslagpunt zal
blijven. Hij is van mening dat extra
kinderbijslag moet worden gegeven
aan mensen tot en met het modale
inkomen. Zo gauw je daar één gulden
boven komt, betekent dit dan het
wegvallen van de extra kinderbijslag.
Daardoor wordt het probleem alleen
maar verschoven.
Dan wil ik nog iets opmerken over
de problemen van jongeren die
bovenop de per 1 juli 1983 gekorte
RWW-uitkering een toeslag krijgen,
maar die daardoor hun recht op een
eenmalige uitkering verliezen. Het
komt mij voor dat hierdoor voor een
aantal jongeren inkomenseffecten zijn
ontstaan die nu nietdirectde bedoeling
waren van de overbruggingsregeling.
D'66 heeft zich vorige zomer tegen
verlaging van de RWW-uitkering
verklaard. Daarbij hebben wij wel
ingestemd met de overbruggingstoeslag om de klap voor de getroffen
jongeren nog enigszins te verzachten.
De fout zit in het op jaarbasis berekenen
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van de overbruggingstoeslag, die
vervolgens als inkomen wordt beschouwd om al dan niet in aanmerking
te kunnen komen voor een eenmalige
uitkering. Juist in dit geval, waarin zo
duidelijk een datum is aangegeven
waarvoor men niet en waarna men wel
een overbruggingstoeslag krijgt, is het
op jaarbasis berekenen niet redelijk. Ik
pleit er dus voor om de gedeputeerde
jongeren alsnog de eenmalige uitkering
te geven.
In principe zijn wij van mening dat
de koopkracht van de echte minima
moet worden gegarandeerd op het
huidige bestedingsniveau. Wij willen
dit uitdrukkelijk bekijken in het
perspectief van algemene arbeidsduurverkorting. Oplossingen moeten
op den duur worden gezocht in de
sfeer van negatieve inkomstenbelasting. Voor jongeren moeten rechtvaardige oplossingen worden gevonden,
zoals in de motie-Buurmeijer (die
door D'66 is ondertekend) is aangegeven.
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik vind het toch wel wat
beschamend om hier met deze
regering en de huidige regeringspartijen te zitten praten over de positie
van de echte minima, terwijl de
vakantietoeslag voor de hoogste
inkomens buiten schot blijft, er geen
plaats blijkt te zijn voor enige inkomensnivellering, de specialisten met
de regering soebatten over een
verschil van f 175.000 en f 180.000
inkomen per jaar en de minima 3%
meer worden gekort dan de werkenden. Dan moet je wel heel erg op je
hoede zijn als de regering zegt, iets te
willen doen voor de echte minima.
Als je dan ziet wat de regering
voorstelt in haar notitie van 12
december hoef je je niet meer te
verbazen. Het komt erop neer dat de
regering een structureel beleid onbetaalbaar vindt, dat zij het vanzelf
sprekend vindt dat de minima nog
verder zullen zakken en dat zij het wel
erg lastig vindt om jaarlijks een
'schaamlapwetje' voor een eenmalige
uitkering in de Kamer te moeten
verdedigen. Uit de woorden van
mevrouw Kraaijeveld en de heer De
Korte begrijp ik dat de regeringspartijen van harte met deze filosofie
instemmen.
De regering zegt nog wel, geen
definitief standpunt te hebben
ingenomen, maar welke varianten zijn
dan eigenlijk nog bespreekbaar? Staat
het bedrag van 450 min. in 1984 voor
de echte minima nog ter discussie?

Hoe wil de regering de relatie met de
discussie over het stelsel van sociale
zekerheid realiseren? Door nu al een
beleid voor te bereiden dat volledig op
het gezin, het kostwinnerschap is
gebaseerd, is het uitgesloten dat het
sociale zekerheidstelsel straks serieus
op de individualiseringsgedachte
wordt gebaseerd. Wat is de reactie van
de bewindsman hierop?
De regering maakt het zich wel erg
moeilijk door aan de ene kant een
soort 'verelendungspolitiek' te voeren
voor de laagste inkomens — in 5 jaar
zijn die 10% tot 15% in koopkracht
gedaald; de echte minima dalen met
één jaar vertraging precies even
veel - en aan de andere kant de
achteruitgang in koopkracht van
600.000 kostwinnende minima te
willen beperken. Zoiets noem je in
gewoon Nederlands dweilen met de
kraan open. En dat dan voor mensen
voor wie het water al tot over de
lippen is gestegen, zoals onderzoekers
van de Katholieke Hogeschool
schrijven in hun rapport 'De laatste
dijk in de sociale zekerheid.
Ook roep ik het onderzoekrapport
van de tien gemeenten, getiteld
'Minima zonder marge' in herinnering,
over de mensonwaardige situatie
waarin de meeste kostwinnende
minima zich bevinden. Heeft de
bewindsman dit rapport eigenlijk
gelezen en zo ja, is hij dan vergeten
dat ondanks de vier zogenaamde
eenmalige uitkeringen V3 van deze
huishoudens moet leven van minder
dan f500 per maand? Als ze het
rapport hebben gelezen, moeten de
bewindslieden maar eens uitleggen
waarom zij in hun notitie zo benadrukken dat de minima er sinds 1973 nog
altijd 5% op vooruit zijn gegaan.
Alsof er in die tien jaar niets is
veranderd in het bestedings- en
consumptiepatroon van mensen,
alsof het algemene welzijnspeil nog
steeds hetzelfde is gebleven en alsof
een modale werknemer niet gemakkelijker een reserve kan inbouwen
voor vakantie of een kapotte wasmachine dan iemand met het laagste
inkomen!
Laten wij de kraan dicht zetten en
een halt toeroepen aan de verlaging
van de minima! Het is naar de mening
van de PSP een eis van sociale
rechtvaardigheid dat het minimumloon verhoogd wordt met 10%,
waardoor het koopkrachtverlies van
de laatste jaren weer ongedaan
gemaakt wordt. In antwoord op onze
vraag hoeveel dat zal kosten, tovert
de regering het mooie getal van f3,5
miljard uit de hoed. Daarvan moet je
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toch weer direct allerlei inverdieneffecten aftrekken, zoals de uitkeringen aan
de echte minima van f450 miljoen en
de uitvoeringskosten daarvan, de
lagere huursubsidie, de hogere
belastingen premieopbrengsten,
enzovoorts?
Zelfs als het f3,5 miljard kost, is een
dergelijke bestedingsimpuls altijd nog
beter te verdedigen dan de extra f2
miljard ongerichte lastenverlichting
voor het bedrijfsleven, de stijging van
de kosten voor defensie en het
achterwege laten van een extra
heffing op de aardgasopbrengsten.
Dus geen raamregeling, geen gezinstoeslagenwet en geen variant A, B of
C, maar, zoals het landelijk beraad
van tien uitkeringsgerechtigdenorganisaties terecht vraagt, een structurele
optrekking en handhaving van de
koopkracht!
Het tot nu toe gevoerde echte-minimabeleid heeft voor een aantal
categorieën tot buitengewoon
onrechtvaardige gevolgen geleid, om
te beginnen natuurlijk voor al die
vrouwen die economisch afhankelijk
zijn van een kostwinner. Het systeem
van koopkracht" of gezinstoeslagen is
mijns inziens ondubbelzinnig in strijd
met de noodzaak van een verdere
individualisering. Het creëert zowel
voor de werknemers met een minimumloon als voor de uitkeringsgerechtigden een discriminerend
onderscheid tussen kostwinners en
niet-kostwinners.
Dit door mij herhaaldelijk bestreden
effect van het echte-minimabeleid,
zojuist ook door mevrouw Beckers
genoemd, is alleen op te lossen door
ook de gehuwde vrouw een zelfstandig
recht op een uitkering te geven,
voldoende om als individu van te
leven. Ik wees al op de samenhang
met de discussie over de sociale
zekerheid, waarin dit uitgangspunt
(recht op een gegarandeerd inkomen
voor ieder individu) centraal dient te
staan.
Een andere groep die stelselmatig
buiten de boot valt, is die van de
studerenden. Door de systematiek die
de regering gekozen heeft, wordt
immers niet naar de feitelijke inkomenssituatie gekeken om te bepalen
of men op of onder het minimuminkomen zit, maar wordt nagegaan of er al
dan niet een relatie met de Algemene
Bijstandswet is. Daarom vallen
studenten, hoewel zij aantoonbaar
onder het minimum gezakt zijn,
buiten de door de regering opgesomde
varianten. Degenen die van een beurs
moeten leven, dreigen echter steeds
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verder af te geraken van een leefbaar
bestaansminimum. Waarom zijn de
bewindslieden niet bereid om hen een
inkomensniveau en "Ontwikkeling te
garanderen dat ten minste gelijk is
aan dat van de minimuminkomens?
Hetzelfde geldt voor de groep
soldaten en dienstweigeraars. Deze
laatste groep moet zelfs nog vier
maanden langer zien rond te komen
van een inkomen dat ruimschoots
onder de f 1000 per maand ligt. Dan te
bedenken dat veel van hen ouder dan
23 jaar zijn, de leeftijd waarop voor
anderen het minimumloon is gegarandeerdl Hierover zal ik straks een motie
voorstellen.
Ik noem ook de gehandicapten en
de bewoners in tehuizen. Hun zakgeld
of uitkering blijft dalen, terwijl de
kosten van voorzieningen, telefoon,
openbaar vervoer, etcetera, steeds
verder stijgen, evenals de wirwar van
eigen bijdragen. Wat doet de regering
extra voor deze groep mensen om
hun koopkracht te beschermen? Is zij
bereid, de kosten van de voor hen
noodzakelijke voorzieningen te
verminderen?
Ik noem ook nog, beseffend dat ik
hiermee nog lang niet volledig ben
geweest, de RWW-jongeren die onder
de overgangsregeling van 1 juli
vallen. De regering denkt de f 10
miljoen waarop deze groep recht
heeft, in haar zak te kunnen steken,
omdat de Kamer ze al een overgangsrecht heeft gegund. Ik wil dit pure
diefstal noemen, Het geldt ook voor
de overige werkloze jongeren, dat zij
met een enorm grote inkomensachteruitgang van 10% en meer, nauwelijks
geholpen zijn met een koopkrachttoeslag van f 300.
Tenslotte nog een enkele opmerking
over de positie van de gemeentebesturen in het hele verhaal. De gemeentebesturen worden in de praktijk het
meest geconfronteerd met de uitzichtloze positie waarin veel minima
verkeren. Terecht herhalen de vier
grote steden in hun brief van 25
januari hun opvatting, dat 'de grens
van de inkomensdaling voor de echte
minima is bereikt en in vele gevallen
reeds overschreden is'. Zij worden
door de regering, ondanks alle schone
dereguleringsverhalen, steeds
opnieuw opgezadeld met te late, te
onduidelijke, te dure en te ingewikkelde regelgeving voor een falend
inkomensbeleid. Ik ondersteun dan
ook de oproep van sociale-dienstdirecteur De Boer om desnoods tot
bestuurlijke ongehoorzaamheid over
te gaan.
Terecht wordt er door gemeentebesturen gezocht naar aanvullende
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inkomensmaatregelen, tegen de zin
van het kabinet in en tegen de zin van
de VVD in. Samen met de talloze
protesten van de uitkeringsgerechtigden zelf is dat echter een niet mis te
verstaan signaal aan deze regering,
dat zij in gebreke blijft. Ik juich niet
alle gemeentelijke voorstellen op dit
terrein toe. Met name die maatregelen
die ons weer doen herinneren aan de
vroegere armenbedeling, zijn verwerpelijk.
Maar ik onderschrijf volledig de
oproep aan gemeentebesturen om
niet langer meer louter doorgeefluik
van bezuinigingsmaatregelen te zijn.
Artikel 1 van de Algemene Bijstandswet schrijft immers voor, dat de
gemeente haar inwoners verzekert
van een menswaardig bestaan. Als
het niet anders kan, moet dat desnoods
in conflict met de wensen van deze
rijksoverheid. Het 'nood breekt wet'
gaat immers ook voor het inkomensbeleid op.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Willems
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat van 1980-1984 de
koopkracht van studerenden, dienstplichtigen en dienstweigeraars nog
verder is gedaald dan die van de
echte minima;
overwegende, dat ook onder deze
groepen er velen zijn die uitsluitend
van hun eigen beneden-minimale
inkomen moeten rondkomen;
van mening, dat er onvoldoende
reden is om bepaalde inkomenscategorieën uit te sluiten van een beleid,
gericht op de bescherming van de
laagste inkomens;
van mening, dat alleen het inkomensniveau zelf en niet de toegepaste
systematiek bepalend moet zijn voor
de inkomenspolitiek;
verzoekt de regering, in haar beleid
ook de inkomenspositie van studerenden, dienstplichtigen en dienstweigeraars te betrekken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 7 (18192).

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! Met dank aan de regering
voor de ons ter hand gestelde notitie,
constateer ik dat wanneer er één
groep in onze samenleving is die de
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crisis aan den lijve ondervindt, het
wel de echte minima zijn. Toch is het
naar de mening van de RPF-fractie
niet juist om de groep van de minima
over één kam te scheren. De beleving
van en de aanpassing aan het leven
met een minimuminkomen is voor
ieder huishouden verschillend. De
omstandigheden kunnen ook zo
verschillend zijn. Met hetgeen de één
ervaart als de armoedegrens, voelt de
ander zich, ondanks alles, toch nog
dankbaar en gelukkig.
De vraag is vandaag al eerder
gesteld, wat nu als een inkomensvloer
moet worden gezien. Wat is het
absolute bestaansminimum? Het
zonder meer vervullen van alle
wensen die uit velerlei rapporten over
de positie van de echte minima naar
voren komen, lijkt ons niet op zijn
plaats. Wij dienen ons immers te
realiseren dat de samenleving zich in
een overgangsfase bevindt. De
verzorgingsstaat heeft gefaald, de
overheid gaat zich terughoudender
opstellen en er wordt gewerkt aan een
zorgzame- liever gezegd: verantwoorde - samenleving, waarbij het
particulier initiatief en de onderlinge
hulpverlening nog slechts aarzelend
het hun voorheen ontnomen terrein
opnieuw betreden. Dit betekent niet
dat mijn fractie lichtvaardig oordeelt
over de problemen waarmee de echte
minima worden geconfronteerd.
Anderzijds dienen wij de positie te
bezien als deel van het totale inkomensbeleid, waarin allerwegen
koopkrachtachteruitgang optreedt.
In 1981 werd voor de eerste keer
besloten tot een eenmalige uitkering
aan de echte minima. Dit woord
'eenmalig' had een dubbele betekenis.
Het was één toeslag die aan het einde
van het jaar werd gegeven en het zou
slechts een eenmalige operatie zijn,
zo beloofde de toenmalige staatssecretaris Dales. In 1982 zou de minder
charmante methode van een toegift
aan het einde van het jaar worden
voorkomen door invoering van een
meer structurele aanpak. Met name
voor hen die een minimumloon
ontvangen is het immers een uiterst
pijnlijke zaak om naast het loon een
uitkering te moeten vragen.
Tot op dit moment is het echter niet
gelukt om tot een andere, meer
structurele regeling te komen. Wat
zijn de echte redenen daarvoor? Zijn
de ontwikkelingen destijds onderschat? Of is er in 1981 te gemakkelijk
gedacht over een structurele aanpak?
Wel wordt nu in elk geval geprobeerd,
een beleid te voeren waardoor ad
hoc-maatregelen worden voorkomen.
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Uit de notitie inzake het echte-minimabeleid blijkt dat het kabinet er zelf
nog niet uit is. Er is de Kamer een
vijftal varianten gepresenteerd van
mogelijkheden om het koopkrachtverlies van deze groep op enigerlei wijze
te beperken. Alles in nuchterheid
overziende, gaat de voorkeur van mijn
fractie daarbij uit naar variant A.
Immers, de varianten C tot en met E
dragen bij tot hetzij een verdergaande
nivellering, hetzij een te gecompliceerde uitvoering. Deze varianten zijn
voorts in opklimmende mate onbetaalbaar.
Ook aan variant B zit een aantal
haken en ogen, zoals de hogere
kosten en de zich per jaar sterk
wijzigende samenstelling van de
groep echte minima. Daarbij komen
de uitvoeringstechnische vragen rond
de opbouw van een bestand van de
categorie meerjarige echte minima.
Naar het laatstgenoemde aspect is
blijkens het antwoord op de vragen 31
en 42 een onderzoek ingesteld.
Wanneer wordt dit onderzoek afgerond? Mag worden aangenomen dat
de uitvoering van de moties van de
heren Buurmeijer en Gerritse, die zijn
ingediend tijdens de kortingsdebatten,
mogelijk zal zijn binnen het door het
kabinet beschikbaar gestelde budget
van 450 miljoen gulden?
Hoewel mijn fractie op zichzelf
positief staat tegenover de idee om
met name rekening te houden met het
aantal kinderen bij een eventuele
differentiatie naar meerjarige echte
minima, acht mijn fractie de wijze
waarop de Partij van de Arbeid deze
differentiatie naar kindertal wil
aanbrengen via een permanente wijze
van het kinderbijslagstelsel niet
gewenst. Dit komt in feite neer op het
inkomensafhankelijk maken van de
kinderbijslag.
Hiertegen hebben wij ons één- en
andermaal verzet. Dit kabinet heeft bij
monde van de staatssecretaris ook al
verschillende malen verklaard dat er
tijdens deze kabinetsperiode geen
voorstellen zullen worden ingediend
om tot zo'n inkomensafhankelijke
kinderbijslag te komen. Ik neem aan
dat zijn standpunt nog ongewijzigd is.
Variant A blijft dan min of meer
over, zij het als een noodmaatregel.
Omdat menselijkerwijs gesproken niet
te verwachten is dat de nood spoedig
gelenigd zal zijn, lijkt het geboden om
deze regeling in de toekomst minder
op ad hoe-basis te doen plaatsvinden.
De keuze voor de vorm waarin, is een
kwestie van plussen en minnen. De
notitie, die zelf geen keuze maakt,
getuigt ervan. Vooralsnog bestaat bij
mijn fractie een zekere voorkeur voor
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een aparte raamwet koopkrachttoeslagen,om hiermee het niet automatische
karakter van het verlenen van de
koopkrachttoeslag te benadrukken.
Vanuit het oogpunt van een zo
overzichtelijk mogelijk sociaal-voorzieningenstelsel is echter ook de keuze
voor inkadering in de Algemene
Bijstandswet goed te verdedigen.
Maar omdat er toch een aantal
verschillen tussen de voorgaande
eenmalige uitkeringswetten en de
Algemene Bijstandswet bestaat ten
aanzien van de inkomens- en vermogenstoets, de vrijlatingsbepalingen en
de vergoeding van uitvoeringskosten
enzovoorts, is het waarschijnlijk
vanuit wetstechnisch oogpunt
eenvoudiger om een aparte wet te
creëren. Graag verneem ik de reactie
van de staatssecretaris hierop.
Mijnheer de Voorzitter! Nog een
enkele vraag en ter wille van de tijd
moet dit zonder nadere toelichting. Is
het ook mogelijk om de groep echte
minima te verkleinen? Ik denk aan het
verplicht toepassen van het verhaalsrecht in geval van echtscheidingen.
Kent men in de ons.omringende
landen iets als een eenmalige uitkering
om de meest zwakken tegemoet te
komen en zo nee, waarom niet. Niet
duidelijk is mij waarom in 1984 450
miljoen is uitgetrokken en voor de
jaren 1985 en daarna slechts 300
miljoen. Hoe is dat te verklaren als wij
moeten rekenen op een groeiend
aantal echte minima? Waaruit worden
de noodzakelijke kosten gedekt? Moet
opnieuw worden gedacht aan een
doelheffing, zoals de opbrengst van
de belastingmaatregelen inzake de
tweeverdieners? Zijn er al voorlopige
indrukken bekend over het verloop
van de uitkeringsoperatie-'83? Zullen
de uitvoerende instanties worden
betrokken bij het vaststellen van de
toekomstige uitvoeringsregels? Op
welke wijze wordt gestreefd naar een
vereenvoudiging hiervan? Wordt naar
de mening van de staatssecretaris in
het algemeen voldoende aandacht
besteed aan de verificatie van gegevens van de aanvragen om een
eenmalige uitkering? Kunnen hierbij
werkloze jongeren worden ingeschakeld?
Mijn laatste vraag luidt: Zal de
100% rijksfinanciering worden
gehandhaafd en blijven de ambtshalve
toekenning voor bijstandscliënten van
kracht? Zo ja, op grond waarvan?
De Voorzitter: Ik wijs de aanwezigen
erop, dat de resterende spreektijd
ongeveer drie kwartier bedraagt en
dat de meeste fracties hun spreektijd
al hebben opgebruikt.
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De vergadering wordt van 14.25 uur
tot 15.15 uur geschorst.
De Voorzitter: Ik deel mede, dat
mevrouw Beckers-de Bruijn zich voor
het eerste gedeelte van deze middagzitting laat verontschuldigen.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil graag waardering
uitspreken aan het adres van de
woordvoerders over dit bepaald niet
zo eenvoudig maar toch uitermate
belangrijke onderwerp, met name
belangrijk voor diegenen die via deze
maatregel toch nog in enige mate een
correctie krijgen vanwege het koopkrachtverlies.
De regeringsfracties hebben
overwegend positief gereageerd op
de voorstellen die op tafel liggen, zij
het dat er ook van die kant hier en
daar wel wat kritische kanttekeningen
zijn geplaatst. Overwegend kritisch
hebben zich mevrouw Beckers,
mevrouw Ubels, mevrouw Brouwer mevrouw Groenman naar mijn
mening iets minder, maar ook uit haar
betoog klonk kritiek - en de heer
Willems uitgelaten. Ik wil daarmee
niet zeggen dat de heer Buurmeijer
niet kritisch is geweest. Hij heeft
echter ook heel duidelijk laten weten
dat, als het gaat o m het beleid tot en
met 1984, er toch ook in zijn visie niet
bepaald andere mogelijkheden
aanwezig zijn. Hij is ook niet voornemens miadelen uit te trekken om de
maatregelen die getroffen zijn in de
achter ons liggende jaren weer
ongedaan te maken. In die zin nam hij
een beetje een tussenpositie in, een
tussenpositie die overigens een
volkspartij altijd wel siert. Ik vind de
Partij van de Arbeid ook een volkspartij.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik vind
dat ik uit moet kijken met zoveel lof in
mijn richting van de zijde van de
staatssecretaris aan het begin van zijn
betoog. Een misvatting mag natuurlijk
niet ontstaan. Ik heb gezegd, dat
vanuit de situatie die nu is ontstaan
en vanuit de verantwoordelijkheid die
het kabinet daarvoor heeft, wij geen
ijzer met handen kunnen breken en
niet pretenderen de zaak even te
kunnen herstellen. Dat wil echter
geenszins zeggen dat als wij gedurende diezelfde periode een zeer regelmatige invloed op het beleid hadden
kunnen uitoefenen zoals dat met de
regeringspartijen het geval is geweest,
het net zo was gegaan.
Staatssecretaris De Graaf: Dat had ik
inderdaad wel goed genoteerd uit uw
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Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Alvorens meer specifiek
in te gaan op de problematiek van de
echte minima, heb ik er behoefte aan
deze zaak in een wat breder sociaaleconomisch perspectief te plaatsen.
Het kabinet voert een beleid dat is
gericht op herstel van de Nederlandse
economie.
Dat beleid beweegt zich langs een
drietal sporen, niet onbekend, maar ik
noem deze nog even: vermindering
van het financieringstekort; versterking van de marktsector als economisch draagvlak van onze economie,
en een beleid gericht op een verbetering van de werkgelegenheid. Ik zeg
dit ook nadrukkelijk in de richting van
mevrouw Ubels, omdat zij terecht in
dat verband de werkgelegenheid
heeft genoemd.
Je mag ook terecht zeggen, dat het
eerste en het tweede spoor als het
ware de randvoorwaarden vormen
voor het slagen van het derde spoor.
Ook in ons beleid staat dit centraal. Om
dit beleid te laten slagen, zijn in de
afgelopen jaren financiële offers
gevraagd van zowel werknemers als
uitkeringsgerechtigden. Dergelijke
offers komen vaak hard aan. Ik ben mij
dat ten volle bewust - vooral bij de
laagste inkomensgroepen in onze
samenleving. Die offers moeten echter

worden gezien als onvermijdelijk in het
streven naar het uiteindelijke doel van
het beleid, namelijk herstel van de
economie, en daarmee een beleid
gericht op verbetering van de werkgelegenheid.
In dit brede kader gezien, is er thans
geen ruimte om de inkomens in de
collectieve sector, waaronder de
minimuminkomens, voortdurend in
de pas te laten lopen met de andere
inkomensgroepen in de samenleving.
De lasten daarvan zouden immers
voor een belangrijk deel drukken op
de collectieve uitgaven waarmee
afbreuk zou worden gedaan aan het
beleid dat het kabinet voert.
Dit neemt niet weg dat er onder de
laagste inkomensgroepen in onze
samenleving categorieën zijn te
onderscheiden die de gevolgen van
de economische recessie en de
daarmee gepaard gaande inkomensachteruitgang zwaarder voelen dan
de overige minima. Men kan dit ook
in de notitie vinden. Het kabinet
meent dat voor deze groepen, de
zogenaamde echte minima, een
tegemoetkoming moet worden
verleend bij het treffen van inkomenspolitieke maatregelen die nadelig
voor hen uitwerken. Het beleid van
koopkrachttoeslagen dat sedert 1981
wordt gevoerd, is ten principale
gericht op die echte minima.
De heer Buurmeijer is in het
algemeen ingegaan op het karakter
van de notitie waarover wij thans
spreken. Hij vraagt in dit verband wat
de mogelijkheden zijn tot beleidsaanpassingen, mede in het licht van de
door hem gedane suggesties, bij
voorbeeld ter zake van het m i n i m u m niveau. Het moge hem na mijn
inleidende opmerkingen over het
kabinetsbeleid in het licht van de
huidige sociaal-economische omstandigheden, duidelijk zijn dat de ruimte
voor aanpassing van het echte-minimabeleid zeer beperkt is.
Het gaat niet zozeer o m de vraag,
wat wenselijk is om de laagste
inkomensgroepen voor verdere
koopkrachtdaling te behoeden, als
wel om de kwestie wat thans mogelijk
is, gegeven de overige doelstellingen
van het kabinetsbeleid. De notitie is
vanuit deze achtergrond geschreven
en bevat dan ook vooral een evaluatie
van de koopkrachtontwikkeling van de
echte minima in de afgelopen jaren,
alsmede een overzicht van de effecten
die verbonden zijn aan andere
vormen van koopkrachtbescherming
voor de echte minima. De beleidsmatige beoordeling is neergelegd in de
begeleidende brief en op dit m o m e n t
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inbreng in eerste termijn. Het neemt
echter niet weg dat ik ondanks dat
ook uit uw woorden opteken dat, ook
al zou u vanaf dit moment verantwoordelijkheid dragen voor het beleid, het
niet mogelijk is de klok op dit punt
terug te draaien.
Mijnheer de Voorzitter! Naar aanleiding van de nogal kritische opmerkingen van de geachte afgevaardigden
Ubels, Brouwer en Willems over de
lastenverdeling en met name de
opmerking dat die te eenzijdig zou
neerslaan op de schouders van de
mensen met de laagste inkomens, zou
ik u een grafiek willen overhandigen
met het verzoek die in het verslag te
doen opnemen. In die grafiek wordt
namelijk een duidelijk beeld gegeven
van de inkomensontwikkeling van de
meerjarige echte minima, het minim u m loon, modaal en ook van 2 x
modaal en 4 x modaal. Ik denk dat dit
beeld wel enigszins anders is dan
door de geachte afgevaardigden
wordt voorgesteld.
De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen
het opnemen van een noot in de
Handelingen geen bezwaren bestaan.
[De noot is opgenomen aan het eind
van deze editie.]
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zie ik geen mogelijkheid om daarvan
af te wijken.
Dat betekent dus, dat ik blijf bij het
standpunt dat het echte-minimabeleid
moet worden voortgezet volgens de
lijnen die de afgelopen jaren zijn
gevolgd. Als uitzondering daarop heb
ik mij bereid verklaard om binnen het
kader van het ad-hoc-beleid meer
aandacht te geven aan de positie van
de zogenaamde meerjarige echte
minima en met name de minima die
te maken hebben met de zorg voor de
kinderen.
De problematiek van de echte
minima is de afgelopen jaren in het
parlement diverse keren aan de orde
geweest, vooral tijdens de behandeling
van de wetsvoorstellen die deze
materie regelden, maar ook bij de
algemene politieke beschouwingen
van oktober jongstleden en tevens bij
de behandeling van de kortingswetten
eind vorig jaar.
Bij de algemene beschouwingen is
door het kabinet toegezegd, dat aan
de Kamer een notitie zou worden
voorgelegd over diverse aspecten van
dit echte-minimabeleid.
Deze notitie was reeds voor de
Kamer beschikbaar aan het einde van
het vorige jaar toen wij discussieerden
over de kortingsmaatregelen per 1
januari 1984. Een aantal onderwerpen
van de notitie is bij die behandeling al
onderwerp van discussie geweest.
Dat betrof vooral de idee om in het
kader van het huidige beleid ad hoc in
het bijzonder rekening te houden met
de meerjarige echte minima. Een
aantal onderdelen van de notitie is tot
dusverre niet aan de orde geweest.
Dit betreft vooral de keuze voor een
zogenaamde raamregeling en voor
het moment van inkomensmeting, de
peildata. Ook deze onderwerpen zijn
van wezenlijk belang voorde definitieve invulling van het minimabeleid en
met name het minimabeleid voor
1984.
Ik hecht er daarom zeer aan de
notitie nu reeds met de Kamer te
kunnen bespreken. Ik wijs erop dat de
samenhang tussen het echte-minimabeleid en het totale inkomensbeleid
dat dit kabinet voor ogen staat, ook
aan de orde zal komen bij de bespreking van de inkomensnotitie. Verschillende woordvoerders hebben ook op
die samenhang gewezen. Als ik het
wel heb, was het aanvankelijk zelfs de
bedoeling dit punt gecombineerd te
behandelen.
Dat gebeurt nu niet omdat de
inkomensnotitie, als ik het mij goed

Vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

herinner, begin april in de Kamer aan
de orde komt. Voor die brede benadering verwijs ik met name naar die
parlementaire behandeling.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Dat was mede zo omdat het kabinet
ondertussen een aantal andere
dingen had gedaan.
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb mij
over de oorzaak daarvan niet uitgelaten. Ik aanvaard graag deze kanttekening.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik dacht
dat de staatssecretaris nog bezig was
meteen algemene inkomenspolitieke
beschouwing, maar ik begrijp dat hij
nu al terecht is gekomen bij het punt
van wat ik noem de 'techniek' van de
uitvoering van de bestaande eenmalige-uitkeringsregeling.
Staatssecretaris De Graaf: Ik kom nog
terug op uw suggesties.
De heer Buurmeijer (PvdA): De
staatssecretaris liet eerder al merken
dat hij de keuze had gemaakt dat
alleen dat voortgezet zou worden.
Waarom is dat dan niet in de brief bij
de notitie geschreven? Waarom heeft
hij de zaak nog voorgelegd aan de
SER? Er is zelfs nog een aanvullende
adviesaanvrage door de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aangereikt. Het kan natuurlijk zijn dat
ik u verkeerd begrepen heb.
Staatssecretaris De Graaf: De notitie
is aan de Sociaal-Economische Raad
voorgelegd met het verzoek om
daarover te adviseren. In die notitie is
mijns inziens toch heel duidelijk
aangegeven welke beleid naar het
oordeel van het kabinet gevoerd moet
worden met betrekking tot de echte
minima. Dat oordeel wijkt niet af van
hetgeen ik nu op dit punt daarover
heb gezegd. Ik kom nog wel terug op
de door de heer Buurmeijer genoemde
alternatieven. Ik zal proberen daarop
een zo goed mogelijk en serieuze
reactie te geven. Dat zal ik evenzeer
doen ten aanzien van de varianten
waarover door verschillende sprekers
opmerkingen zijn gemaakt. Ik denk
dan met name aan de zekere voorkeur
die mevrouw Kraaijeveld had, met
name voor de toekomst, ten aanzien
van variant C.
Mevrouw Brouwer (CPN): Komt de
staatssecretaris bij de bespreking van
die varianten ook nog terug op de
mogelijkheid om de minimumuitkeringen en minimumlonen te verhogen?
Staatssecretaris De Graaf: Dat zal in
het geheel van mijn betoog uiteraard
ook een punt zijn. Het antwoord op
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uw vraag zal u dus straks wel terugvinden in mijn betoog.
De groep van de echte minima
heeft sedert de eerste eenmalige
uitkering in 1981 een sterke stijging
ondergaan. Waren er bij de uitkering
in 1981 circa 315.000 mensen; dit
aantal zal in 1984 naar verwachting
ongeveer zijn verdubbeld. Ook de
kosten van de regeling zijn sterk
toegenomen. Kostte deze in 1981 f100
min.; in 1984 is een bedrag uitgetrokken van f450 min.
Voor de jaren daarna is tot nu toe
niets anders geaccordeerd dan de 300
miljoen van het regeerakkoord. Ik kom
daarop nog terug in verband met een
concrete opmerking van de heer De
Korte.
Een indeling van de groep echte
minima laat zien dat daarin de
bijstandsgerechtigden, inclusief
degenen die een RWW-uitkering
krijgen, meer dan de helft van de
groep uitmaken. Ook bezien binnen
de groep van mensen met een
bijstandsuitkering ontvangen verreweg de meesten van hen een uitkering
in het kader van het echte-minimabeleid. Een tweede grote categorie
binnen de echte minima, circa 20%
van het totaal, betreft de bejaarden
met alleen of nagenoeg alleen een
AOW-pensioen.
Bezien op het totale aantal bejaarden
blijken echte minima daarvan minder
dan 10% uit te maken. Ook als men
rekening houdt met het feit dat
bejaarden in een bejaardenoord of
een verpleegtehuis geen eenmalige
uitkering kunnen ontvangen, is dit een
opmerkelijk laag percentage. Voor het
overige bestaat de groep echte
minima uit personen met een andere
sociale uitkering of met een minimuminkomen uit arbeid. Deze laatste
groep maakt overigens slechts 5% uit
van het totale bestand.
De eerste eenmalige uitkering in
1981 was gedifferentieerd naar
gezinsomvang en gaf een tegemoetkoming in het geleden koopkrachtverlies
van gemiddeld 2%. De kosten bedroegen toen ongeveer 100 miljoen. De
regeling 1982 was gedifferentieerd
naar alleenstaanden, één-oudergezinnen en volledige gezinnen. De
omvang van het koopkrachtherstel
was circa 2,2% en de kosten beliepen
200 miljoen. In 1983 is dezelfde
systematiek toegepast als in 1982,
met dien verstande dat voorts een
bedrag per kind werd verstrekt.
Bij de gegeven bedragen resulteerde
een koopkrachtherstel van circa 2,9%.
De kosten van de regeling overschreden de 300 miljoen. Naast de koop-
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krachttoeslag aan echte minima is in
1983 voorts een regeling van kracht
geworden die de echte minima met
individuele huursubsidie een bijdrage
verstrekt in de gestegen huurkosten.
De toeslagregeling 1984 staat nog niet
definitief vast. Beschikbaar is een
bedrag van 450 miljoen. De denkbeelden gaan momenteel in de richting
van een differentiatie naar meerjarige
echte minima, waarbij dan tevens
rekening kan worden gehouden met
het hebben van kinderen in die
gezinnen.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
De Kamer heeft onder andere bij
motie-Gerritse deze gedachte uitgesproken. Wij zijn nu een aantal
maanden verder, maar de regering
blijft bij de opstelling dat 'het nog niet
precies vaststaat', 'het denkbeeld is
dat...' enz. Zou het niet wat helderder
kunnen na zoveel maanden?
Staatssecretaris De Graaf: Ik kom daar
nog op. Misschien kan ik daarnaar
verwijzen, omdat ik probeer de zaak
logisch op te bouwen. Uit mijn
antwoord zal blijken dat een volledige
en concrete invulling zeker op dit
moment nog niet is te geven. Ik hoop
wel duidelijk aan te geven in welke
richting wij denken.
Eerst nog een paar opmerkingen
van meer algemene aard, mijnheer de
Voorzitter. In het overleg dat wij nu
voeren en dat ook nog verder moet
worden afgerond na de SER-advisering
zullen een aantal dingen duidelijk
moeten worden. In de eerste plaats
betreft dit de vraag, tot welke omvang
bijzondere koopkrachtbescherming
voor de echte minima mogelijk is en
welke differentiatie daarin eventueel
zou moeten worden aangebracht. In
de tweede plaats betreft dit de
wettelijke vormgeving van de koopkrachttoeslag.
Over het niveau van de bijzondere
koopkrachtbescherming zijn in de
notitie een vijftal varianten geschetst.
Het uiteindelijke oordeel van het
kabinet, welke van deze varianten de
beste beleidskeuze inhoudt, zal
worden bepaald gehoord het overleg
met de Kamer en gehoord de advisering van de Sociaal-Economische
Raad. Mevrouw Kraaijeveld heeft met
name naar de Sociaal-Economische
Raad verwezen en er in dat verband
voor gepleit de zaak nu niet dicht te
spijkeren. Om die reden kan ik nu ook
niet in alle opzichten een concrete
invulling geven, ook al kan ik wel de
richting waarin wij gaan aangeven.
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Mevrouw Groenman heeft in dit
verband ook nog gevraagd of er geen
reden is de Emancipatieraad over
deze zaak om advies te vragen. Dat is
niet gebeurd, omdat er naar onze
mening geen specifieke dingen aan
de orde zijn, die bij voorbeeld wel bij
de stelselwijziging sociale zekerheid
aan de orde zijn. Om die reden is
uitsluitend aan de Sociaal-Economische Raad over deze zaak advies
gevraagd.
Over de merites van de verschillende
varianten kom ik direct te spreken.
Het tweede grote blok in de discussie
werd gevormd door de wettelijke
vormgeving van de koopkrachttoeslagen. Het kabinet wil op zo korte
mogelijke termijn zijn standpunt
daarover bepalen, zodat wij
daarmee nog rekening kunnen
houden bij de invulling van het
echte-minimabeleid voor 1984.
Bij de beoordeling van de varianten,
zoals deze in de notitie zijn geschetst,
speelt een aantal aspecten een
belangrijke rol. Uit de gemaakte
berekeningen blijkt dat aan een
tegemoetkoming aan de echte
minima, die structureel gezien
gunstiger is dan die voor de overige
minima, aanzienlijke budgettaire
consequenties zitten. Zo blijkt dat de
structurele koopkrachthandhaving
voor de echte minima op het niveau
van 1980 in 1984 tweeëneenhalf
miljard gulden aan meerkosten zou
hebben betekend. Ik geef overigens
toe dat tegenover deze meerkosten
andere inverdieneffecten staan, de
heer Willems heeft dat ook onder
woorden gebracht. Desondanks gaat
het toch om vrij omvangrijke bedragen.
Ook bij de andere varianten, waarbij
sprake is van een structureel gunstiger
ontwikkeling voor de echte minima,
zijn er forse budgettaire consequenties.
Een structureel gunstiger ontwikkeling voor de echte minima leidt tot
een ineendrukking van de onderkant
van het inkomensgebouw. Dit is in de
discussie in het algemeen wel erkend.
De heer Buurmeijer en mevrouw
Groenman hebben daarop duidelijk
de aandacht gevestigd. Bij de varianten
D en E betekent dit een verkleining
van de afstand tussen het echte-minimumniveau en het modale inkomen.
Het gevolg daarvan zou op termijn
kunnen zijn dat het modale inkomen
zou worden ingehaald door het
niveau van de echte minima. Bij de
schriftelijke voorbereiding van dit
debat heb ik al laten zien dat het tien a
vijftien jaar duurt voordat deze
situatie is bereikt.

Ik erken dat bij variant C deze
verkleining niet optreedt. Ook bij die
variant zullen echter steeds meer
huishoudens, waar een minimuminkomen binnenkomt, onder de werking
van het echte-minimabeleid gaan
vallen. Ook daaraan kleven ernstige
inkomenspolitieke bezwaren.
Variant C heeft ontegenzeglijk als
voordeel dat daarin sprake is van
rechtszekerheid voor de betrokkenen.
Immers, de aanpassingssystematiek
is duidelijk aangegeven en staat vast.
Uit de analyse, zoals in de notitie
gemaakt, blijkt echter duidelijk dat
va riantC evenzeer ernstige budgettaire
risico's met zich brengt, welke afbreuk
zouden doen aan het financieel en
sociaal-economisch beleid dat het
kabinet voor ogen staat.
In dit verband wijs ik op de effecten
waarop in de notitie wordt gewezen.
Mevrouw Kraaijeveld ontkent, hoewel
zij zekere voorkeuren heeft, deze
betekenis niet. Ik handhaaf daarom
ook mijn bezwaren tegen deze
variant. Gelet op de huidige financieeleconomische omstandigheden acht ik
het niet mogelijk tot invoering van
een dergelijke variant over te gaan.
Ook hierbij verwijs ik naar de inkomenspolitieke bezwaren die daaraan zijn
verbonden.
Mevrouw Kraaijeveld heeft in dit
verband gevraagd, of er een variant
denkbaar is, bij voorbeeld door een
koppeling op afstand. Koppeling op
afstand heeft dezelfde nadelen als
onverkorte WAM-indexatie. Slechts
het koppelingsniveau wordt lager.
Ook in deze variant zullen de budgettaire lasten structureel toenemen,
terwijl steeds meer minima binnen
deze regeling worden gehaald. Deze
beoordeling geldt uiteraard ook voor
de jaren na 1984. Ik herhaal, dat de
huidige financieel-economische
omstandigheden geen ruimte laten
voor een fundamenteel ander beleid
dan tot nu toe is gevoerd.
Wat de varianten D en E betreft is
het kabinet van mening, dat de
budgettaire bezwaren onaanvaardbaar
hoog zijn en dat aan deze varianten
evenzeer uit inkomenspolitiek oogpunt
substantiële nadelen zijn verbonden.
Het kabinet wijst mitsdien deze
varianten met een structurele koopkrachtsbescherming op grond van
inkomenspolitieke overwegingen
maar ook op grond van budgettaire
overwegingen van de hand.
Het kabinet geeft alles overwegend
de voorkeur aan de voortzetting van
het huidige ad hoc beleid. Het kabinet
zal daarbij de wens van de Kamer
betrekken om een differentiatie aan te
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brengen, waardoor de meerjarige
echte minima extra zullen worden
ontzien.
De heer Buurmeijer (PvdA): Nu wordt
de staatssecretaris toch bedankt! We
zitten hier een notitie te bespreken
met meer varianten. In de aanbiedingsbrief staat, dat de beschrijving van de
institutionele en uitvoeringstechnische
vormgeving vooral is bedoeld voor de
discussie. Ik maak daaruit op, dat ook
andere dingen aan de orde kunnen
komen. Een aantal zinnen verderop
staat:
De reden dat het kabinet in deze
notitie nog geen definitieve keuzes
doet, hangt niet alleen samen met
procedurele aspecten. Nu begrijp ik
echter uit alles, dat het kabinet al lang
wist, wat het wilde gaan doen met de
eenmalige uitkering: blijven bij wat
het was en hooguit uitvoering geven
aan moties die in dit Huis al zijn
aangenomen. Waar zijn we hier dan
mee bezig?
Staatssecretaris De Graaf: Ik was
bezig te reageren op de opmerkingen
vanuit de commissie.
De heer Buurmeijer (PvdA): U was
bezig ons te vertellen, wat u in een
notitie op tafel had gelegd.
Staatssecretaris De Graaf: U heeft niet
de indruk, dat ik aan uw verlangen
tegemoet kom en dat is een juiste
indruk. U krijgt van mij direct ook nog
een commentaar op de meer concrete
invulling van uw kant van uw voorstell e n o m hette zoeken in de kinderbijslag
of in ook de kinderbijslag en in
maatregelen in de fiscale sfeer. Als u
denkt, dat alleen dan van discussie
sprake is, als het kabinet doet wat
door u wordt gevraagd, dan is dat een
vergissing.
De heer Buurmeijer (PvdA): De
staatssecretaris is uitermate onzorgvuldig in zijn manier van reageren op
wat ik heb gezegd. Ik heb niet gevraagd, hoe hij op ons voorstel
reageert. Ik heb hem aangesproken
op de notitie en het begeleidend schrij
ven. Ik stel hier vast, dat u, alhoewel
de notitie suggereert, dat er meer
mogelijkheden te bediscussiëren zijn,
als kabinet al een keuze hebt gemaakt
en dat u daardoor niet vatbaar bent
voor niet alleen mijn argumentatie
maar ook die van anderen. Had dat
dan in het begeleidend schrijven erbij
gezet. Dan had ons dat veel werk
kunnen besparen, want dan hadden
we geweten, hoe de kaarten er voor
stonden.
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Mevrouw Brouwer (CPN): Ik ben blij
dat de heer Buurmeijer de zaak zo
duidelijk op tafel legt. De staatssecretaris heeft met het uitbrengen van
deze notitie gesuggereerd dat een
fundamentele discussie mogelijk is
over het beleid ten aanzien van de
echte minima. Dit werkt via de Kamer
door naar de mensen o m wie het
gaat. In de eerste termijn van de
Kamer zijn commentaren geleverd op
de varianten. Nu zegt de staatssecretaris: dat is wel leuk, maar wij hebben
ons beleid al uitgestippeld. Als de
staatssecretaris van plan is, zoiets nog
eens een keer te doen, kan de Kamer
daarop niet meer serieus ingaan. Wij
houden elkaar anders alleen maar
bezig en bovendien worden suggesties
gewekt, die nietwaar worden gemaakt.
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb
maar een reactie daarop, mijnheer de
Voorzitter, en dat is dat mevrouw
Brouwer kennelijk een andere verwachting heeft van dit debat dan ik
heb en dat zij ook andere wensen
heeft.
Mevrouw Brouwer (CPN): Natuurlijk
heb ik andere wensen.
Staatssecretaris De Graag: Daarop
reageer ik. Ik probeer aan te geven
wat de overwegende bezwaren zijn
tegen de verschillende varianten, die
op tafel zijn gelegd. Er zijn heus wel
mogelijkheden om het beleid ten
aanzien van de echte minima enigszins
aan te passen en anders in te vullen
dan tot nu toe het geval was. Daartoe
zijn in de notitie suggesties aangedragen. Daaraan heeft het kabinet nog
geen complete invulling geven.
Mevrouw Groenman (D'66): Wanneer
gaat de adviesaanvrage aan de SER
uit?
Staatssecretaris De Graaf: Die is al uit.
Mevrouw Groenman (D'66): Wanneer
is dat dan gebeurd? Als ik dit verhaal
zo lees, moet die nog opgesteld
worden.
Staatssecretaris De Graaf: Er zijn twee
brieven naar de SER uitgegaan, een in
december en een op 27 januari jl. De
brief van december heeft betrekking
op deze notitie en de brief van 27
januari bevatte de visie van het
kabinet met betrekking tot het beleid
ter zake van het m i n i m u m l o o n en
alles wat ermee samenhangt.
Mevrouw Groenman (D'66): Mag ik
dan vragen waarover de SER zal
adviseren, alleen over A en B of ook
over C, D en E?
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Staatssecretaris De Graaf: Ik mag
aannemen dat de SER een oordeel zal
uitspreken over de notitie, waarin de
verschillende varianten staan. Overigens heb ik de indruk, dat mevrouw
Groenman bedoelt: eigenlijk moet de
staatssecretaris niets zeggen; het
SER-advies moet eerst uitgebracht
worden.
Mevrouw Groenman (D'66): Dat heb
ik niet gezegd.
Staatssecretaris De Graaf: Ik kreeg de
indruk, dat u dat bedoelde.
Mevrouw Groenman (D'66): In de
notitie stelt u: ik heb nog geen
adviesaanvrage uitgestuurd, dus voor
ons liggen alle varianten open. Nu
blijkt dat u al een adviesaanvrage
hebt gedaan. Ik neem aan dat dat een
betrekkelijk gerichte aanvrage is.
Staatssecretaris De Graaf: Het is geen
gerichte adviesaanvrage. Het is een
heel open adviesaanvrage aan de SER
over de verschillende varianten.
Daarover hebben wij nu een open
discussie.
Mevrouw Kraaijveld-Woutërs (CDA):
Ik vind het een beetje frustrerend, dat
de staatssecretaris de zaak pats boem
dichttimmert. Als de SER serieus
moet kunnen adviseren, moet het
vandaag een open discussie zijn in die
zin, dat ook gesproken wordt over de
varianten, waarvan de staatssecretaris
de nadelen kenbaar heeft gemaakt. In
de notitie heeft hij daaromtrent geen
enkel standpunt ingenomen. Voor
1984 moeten spijkers met koppen
worden geslagen. Met betrekking tot
de modellen, die werkelijk hanteerbaar
zijn, moeten de opvattingen van de
Kamer en die van de SER volledig tot
hun recht kunnen komen. De indruk
wordt nu een beetje gewekt, alsof de
staatssecretaris zegt: ik schreef wel
dat ik geen standpunt had bepaald
maar ik kom toch even vertellen dat ik
het al van het eerste moment af
bepaald had.
Staatssecretaris De Graaf: Het zal wel
aan mij liggen, dat het er zo uit komt. Ik
heb bedoeld te zeggen dat het kabinet
zeker voor het jaar 1984, mede gelet
op de gegevens, die in de notitie
staan, een andere invulling aan het
beleid wil geven dan tot nu toe werd
gedacht. Als de SER met het advies
komt over de hele zaak - het gaat
daarbij natuurlijk ook o m de periode
na 1984 - wil ook ik de boel niet
dichtspijkeren. Die zaak is open.
De heer Buurmeijer (PvdA): U hebt
dus in feite alleen gesproken over
1984?
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Staatssecretaris De Graaf: Daar heb ik
het accent op gelegd en dat is nu ook
in disciissie.
Mijnheer de Voorzitter! Een concrete
invulling van de bedragen voor de
regeling-1984 kan ik nu niet geven. De
bedragen kunnen pas worden vastgesteld wanneer er een nader inzicht is
verkregen in de koopkrachtontwikkeling in 1984. Duidelijk is dat extra
toeslagen voor meerjarige echte
minima geen afbreuk mogen doen
aan het ad hoe-karakter van de
koopkrachttoeslagen.
De begrenzing van deze variant is
daarmee voor het jaar 1984 gegeven.
De omvang van wat men eventueel
zou doen aan extra's voor meerjarige
echte minima is en blijft een arbitraire
zaak. De invulling kan pas op een later
moment aan de orde komen.
Mevrouw Kraaijeveld vraagt, of ik
nu al bereid ben, bij mijn keuze ten
aanzien van de toeslagregeling-1984
een aantal zaken nader te overwegen.
In concreto noemt zij een toeslag voor
meerjarige echte minima van 1,5 maal
de toeslag voor echte minima, die
voor het eerst een toeslag ontvangen,
èn een extra toeslag voor de kinderen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben thans
nog niet zover dat ik concreet kan
aangeven hoe in dat opzicht de
maatregel voor 1984 kan worden
ingevuld. Ik ben echter bereid, bij de
invulling van de maatregel rekening
te houden met de wensen, die hier
zijn geuit. De concrete mogelijkheden
zullen eerst worden aangegeven als
meer inzicht is verkregen in de
feitelijke ontwikkelingen in het jaar
1984. Uiteraard wordt ook in dit
opzicht nog gewacht op het advies
van de SER.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu
bij de wat meer alternatieve invullingen, zoals geschetst door de heer
Buurmeijer. Binnen de ad hoc-maatregelen voor de echte minima zie ik
geen oplossing voor de bestedingsmogelijkheden voor met name één
ouder-gezinnen met een bijstandsuitkering. Een en ander valt buiten de
doelstelling van deze maatregel, De
koopkrachtmaatregel dient het
koopkrachtverlies te herstellen dat
voortvloeit uit afwijkingen van het
aanpassingsmechanisme, zoals het
ook wordt gehanteerd voor de
kinderbijslagregelingen.
De heer Buurmeijer is het, zo neem
ik aan, tot zover wel met mij eens. Hij
pleit echter voor inkomensmaatregelen met een ruimere werkingssfeer
dan alleen de echte minima. Hij voelt
zich daarbij gesteund door het rapport
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'Inkomen en rondkomen' van het
Sociaal en Cultureel Planbureau.
Hij stelt een verhoging van de
kinderbijslagen voor voor het eerste
en het tweede kind met f 250 per jaar
voor inkomenscategorieën tot en met
modaal. De kosten daarvan zouden
f350 miljoen bedragen. De financiering
zou moeten plaatsvinden door middel
van een verlaging van de bevriezing
van de kinderbijslag voor inkomensgroepen boven modaal.
Mijnheer de Voorzitter! De voorkeur
van de heer Buurmeijer voor een
inkomensafhankelijke kinderbijslag is
mij bekend. Hij weet echter dat het
kabinet daar anders over denkt. Ik
meen dat het niet erg zinvol is bij deze
discussie over de echte minima het
vraagstuk van inkomensafhankelijke
kinderbijslag te betrekken. De heer
Buurmeijer zal het met mij eens zijn
dat het hier om een complexe materie
gaat die zich niet tussen neus en
lippen door laat behandelen.
In dit verband wijs ik ook op de
inventariserende nota over de
mogelijke ombuigingen in de sfeer
van de kinderbijslag, die het kabinet
op verzoek van de Kamer heeft
uitgebracht. In die nota wordt zeer
uitvoerig aandacht besteed aan de
inkomensafhankelijke kinderbijslag.
Over die nota heeft tot nu toe geen
gedachtenwisseling met de Kamer
plaatsgevonden. Indien de Kamer er
prijs op stelt, dat dit wél geschiedt,
ben ik uiteraard graag bereid, die
gedachtenwisseling te voeren.
De heer Buurmeijer sprak over een
beperkte inkomensafhankelijkheid.
Die beperktheid geldt echter alleen
voor de omvang van de extra kinderbijslag. Voor de uitvoering zijn de
consequenties echter niet beperkt,
ledere vorm van inkomensafhankelijke
kinderbijslag, hoe beperkt ook,
betekent dat de inkomens van de
ouders moeten worden vastgesteld.
Uit de inventariserende nota moge
duidelijk zijn geworden welke problemen daarmee zijn gemoeid. Dat is
zeker geen eenvoudige zaak. Overigens kan natuurlijk niet plotseling
worden geëindigd bij modaal als het
voorstel van de heer Buurmeijer
wordt gevolgd. Er moet een geleidelijke
vermindering in zitten.
De heer Leerling (RPF): Ik heb de
staatssecretaris nog herinnerd aan
zijn uitspraak dat van dit kabinet geen
plannen zijn te verwachten inzake de
inkomensafhankelijke kinderbijslag.
Staatssecretaris De Graaf: Ik hoop dat
de heer Leerling uit mijn reactie op de
voorstellen van de heer Buurmeijer
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heeft kunnen opmaken dat het kabinet
in deze kabinetsperiode geen plannen
in die richting overweegt. In de
afgelopen jaren hebben gezinnen met
kinderen al het nodige bijgedragen. Ik
denk dat het eerder gaat om een
bedrag van meer dan 2 miljard gulden
dan minder.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik constateer, dat de regering meer prijs stelt
op steun van de RPF dan van de
PvdA.
De heer Leerling (RPF): Wie het kleine
niet eert, is het grote niet weerd!
De heer Buurmeijer (PvdA): Misschien
preludeert de regering op situaties
waarin zij uw steun hard nodig heeft.
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb
argumenten gebruikt.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik vind
dat u een aantal technische maar
geen politieke argumenten hebt
gebruikt. Wij zijn wel in staat van het
ene op het andere jaar te regelen dat
op basis van een inkomensopgave
een eenmalige uitkering wordt
verstrekt, maar wij zijn kennelijk niet
in staat, ervoor te zorgen dat er een
inkomensopgave wordt verstrekt als
het gaat om de kinderbijslag.
Dat vond de staatssecretaris een
zwaarwegend bezwaar, maar ik zeg
dat wij dat probleem kunnen oplossen
als wij het willen! Als de staatssecretaris ons voorstel met betrekking tot
de herverdeling binnen de kinderbijslag te fors vindt, kan hij dan instemmen
met het eerste gedeelte van ons
voorstel met betrekking tot een
verhoging van de kinderbijslag tot en
met het modale inkomen bij de eerste
twee kinderen? Dan kunnen wij
daarna gezamenlijk zoeken naar de
financieringswijze, maar dan wordt in
ieder geval een structurele maatregel
getroffen voor de mensen die het
meest in de knel zitten. Laat de
stadtssecretaris dat nu ook schieten?
Staatssecretaris De Graaf: Dat
voorstel zou ik inderdaad niet willen
overnemen.
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Buurmeijer en mevrouw Groenman
hebben voorgesteld om de uitkering
voor de echte minima in 1984 om te
zetten in een tegemoetkoming in de
fiscale sfeer in de vorm van tax-credit.
De heer De Korte heeft zich in het
algemeen als voorstander van een
dergelijk systeem uitgesproken. Het is
niet voor het eerst dat deze mogelijkheid naar voren is gebracht. Het is
duidelijk dat ik niet de eerst aangewezene ben om hierop in te gaan. Dat is
mijn collega Koning van Financiën.
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Toch wil ik er wel een enkele opmerking over maken.
Misschien kan ik dan de verbazing
van mevrouw Groenman enigszins
wegnemen. Het regeringsstandpunt
betreffende tax-credit is voor het
laatst verwoord in de memorie van
antwoord bij de wet op de tweeverdieners. Dat standpunt was afwijzend,
omdat tax-credit, afgezien van de
uitvoeringstechnische kanten, niet
past in ons zeer progressieve stelsel
van inkomstenbelasting en omdat er
afbakeningsproblemen ontstaan ten
aanzien van de objectieve draagkrachtcriteria. Hierbij zou ik het willen laten,
omdat ik anders te veel ga wieden in
andermans tuintje.
Mevrouw Groenman (D'66): Als wij
staatssecretaris Koning hierover
zouden aanspreken, zou hij zeggen
dat zaken betreffende de echte
minima bij zijn collega De Graaf
thuishoren. De tax-credit is naar mijn
mening niet alleen iets voor de echte
minima. Het kan volgens mij veel
algemener worden toegepast. Dat is
denk ik ook wat de heer De Korte
bedoelt. We moeten daar toch eens
met z'n allen over door kunnen
spreken.

mijn mening is het in de eerste plaats
aan de Kamer om uit te maken wie
zij voor een vergadering uitnodigt.
Aan schorsing heb ik geen behoefte.
Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw
Kraaijeveld heeft gesuggereerd om de
uitvoering van de regeling voor echte
minima te versnellen door uit te gaan
van het gemiddeld koopkrachtverlies
in de afgelopen drie jaar.
Op het eerste gezicht vind ik dat
geen goede suggestie. Met de
koopkrachttoeslag wordt beoogd, een
tegemoetkoming te verlenen in het
koopkrachtverlies dat in het desbetreffende jaar wordt geleden. Een toeslag
die daarmee geen directe relatie
heeft, is niet meer in overeenstemming
met het doel dat wij met deze regeling
beogen.
De heer De Korte stelt voor om na
1984 het echte-minimabudget te
verhogen tot f500 miljoen per jaar. Ik
kan hem op dit punt thans geen
toezegging doen. Voor 1984 is f450
miljoen uitgetrokken voor dit doel,
hetgeen reeds f 150 miljoen meer is
dan de f 300 miljoen dat in het
regeerakkoord voor de jaren na 1984
is voorzien. Een eventueel besluit om
een hogere bijdrage uit te trekken,
dient door het kabinet te worden
genomen binnen een totaalafweging
van het in 1985 en 1986 te voeren
financieel-economische beleid. Ik
hoop dat hij er begrip voor heeft, dat
ik daarover nu echt niets kan zeggen.

de vraag, die volgens ons erg belangrijk is, hoe een meer wettelijke vorm
wordt gegeven aan het echte minimabeleid, bij voorbeeld door middel van
een raamregeling.
Mevrouw Brouwer (CPN): Aan het
begin heeft de staatssecretaris gezegd
dat hij nog zou ingaan op de variantverhoging.
Staatssecretaris De Graaf: De oplossing die u bepleit, is niet het voeren
van een echte-minimabeleid, maar
een verhoging van het minimumloon
en de daaraan gekoppelde sociale
minima. Dit kan zeker niet worden
gerealiseerd door het kabinet, omdat
het niet past in het sociale, financiële
en economische beleid van het
kabinet. In antwoord op concrete
vragen hieromtrent heb ik al het
nodige gezegd. De gevolgen zijn
namelijk van dien aard dat zij niet
passen binnen de randvoorwaarden
van het huidige kabinetsbeleid.
Ongetwijfeld stel ik u teleur, maar u
had misschien ook niet anders
verwacht.

Staatssecretaris De Graaf: Ik reageerde
op een opmerking van mevrouw
Groenman. Ik kan niet anders dan
naar mijn collega verwijzen. Naar

Staatssecretaris De Graaf: Ik waardeer
het in hoge mate dat u grote betekenis
hecht aan mijn impulsen. U kunt
ervan verzekerd zijn dat die ook
worden gegeven voor ons beleid na
1984. Ongetwijfeld zullen die onderwerp van discussie zijn, ook bij de
behandeling van de begroting voor
1985. U kunt daarop rekenen. Nu kan
ik daarover echt niet datgene zeggen
wat u graag wil horen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat
ik voldoende ben ingegaan op het
niveau van de echte minima en het
eventueel iets extra's doen via een
verfijning. Ik ga nu dan ook over naar

Mevrouw Brouwer (CPN): De vraag of
u mij al dan niet teleurstelt, doet niet
zo ter zake. Heeft het kabinet overigens
ooit laten uitrekenen welke werkgelegenheid het tegengaan van onderbesteding in Nederland oplevert?
Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter!
Wij raken hiermee aan de discussie
over het totale sociaal-economische
beleid van het kabinet. Ik ben niet
voornemens op die discussie vooruit
te lopen. In de eerste plaats is het niet
mijn primaire verantwoordelijkheid.
Voorts is het een zaak die bij de
invulling van het kabinetsbeleid in
1985 nog verder moet worden
doorgesproken. Daarbij is natuurlijk
het aspect van de vraaguitval, van de
bestedingen en alles wat daarmee
samenhangt, aan de orde.
Het zal de geachte afgevaardigde
evenwel bekend zijn, dat bij het
formuleren van het kabinetsbeleid
een aantal randvoorwaarden worden
gesteld. Het is binnen die randvoorwaarden dat wij tot een invulling
komen. Daarbij past niet een beleid,
zoals het op dit punt door mevrouw
Brouwer onder woorden is gebracht.
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen te
mogen zeggen dat mevrouw Kraaijeveld, de heer De Korte, de heer Van
der Vlies en ook de heer Leerling zich
vrij positief hebben uitgelaten over
het treffen van een kaderregeling. Ik
zou daarover van mijn kant nog het
volgende willen zeggen. In de afgelopen drie jaar is telkenjare de koop-
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Staatssecretaris De Graaf: Dan lijkt
het mij verstandig om bij een dergelijk
beraad ook mijn collega van Financiën
uit te nodigen. Zo zou ik het verstandig
vinden als men mij uitnodigde, indien
men bij de bespreking van onderwerpen betreffende fiscale wetgeving ook
uitvoerig wil spreken over de sociale
zekerheid.
De heer Buurmeijer (PvdA): Moet ik
hieruit begrijpen dat u eigenlijk liever
schorsing van de beraadslaging wilt,
totdat wij uw minister en de staatssecretaris van Financiën erbij hebben
kunnen betrekken?
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb geen
behoefte aan een dergelijke schorsing.
De heer Buurmeijer (PvdA): Dan moet
u niet steeds, als er iets aan de orde
komt dat net buiten deze regeling-sec
ligt, verwijzen naar andere collega's.
Of wij praten over een regeling ter
oplossing van de problemen van de
echte minima - dat is meer dan uw
eigen voorstellen - óf wij praten
alleen over u huidige, niet toereikende
regeling. In dat laatste geval kunnen
wij snel stoppen.

De heer De Korte (VVD): Ik heb toch
goed begrepen, dat dit soort hoofdlijnen nu in stelling worden gebracht?
De grote lijnen van de begroting voor
1985 komen nu dus in de steigers te
staan. Het lijkt mij belangrijk dat de
staatssecretaris daarover gedachten
ontwikkelt. Zijn impulsen zullen
namelijk van groot belang zijn voor
het uiteindelijke kabinetsbesluit en de
mate waarin de minister van Financiën
rekening gaat houden met deze
gerechtvaardigde wens.
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krachttoeslag verleend via een aparte
wettelijke regeling. Een voordeel van
die procedure was ongetwijfeld dat de
invulling van dit beleid kon plaatsvinden in een intensieve discussie
tussen kabinet en parlement. Een
nadeel is echter dat de wetgeving pas
laat in het jaar kan worden afgerond,
hetgeen een druk legt op een tijdige
uitvoering van de regeling. De Kamer
heeft daarom in de discussies vaak op
een versnelling aangedrongen.
Nu er met de koopkrachttoeslagen
voldoende ervaring is opgedaan, lijkt
derhalve het goede moment aangebroken o m de wetgevingsprocedure te
vereenvoudigen. Daardoor kan een
tijdwinst worden geboekt, die het
mogelijk maakt dat eerder met de
uitvoering en de voorbereiding kan
worden begonnen. Een zogenaamde
raamregeling heeft bovendien als
voordeel dat er voor de uitvoerders
vroegtijdige zekerheid komt over de
voorwaarden van die regeling. Ook de
VNG heeft in haar reactie op de notitie
inzake het echte-minimabeleid op dit
aspect gewezen.
Ook bij een raamregeling zal elk
jaarde keuze moeten worden gemaakt,
of er inderdaad een koopkrachttoeslag
moet worden verstrekt. In de raamregeling worden alleen de voorwaarden
genoemd, die bij het recht op een
uitkering gelden.
Het kabinet heeft nog geen definitief
standpunt bepaald over het in het
leven roepen van die raamregeling.
Juist omdat hierbij ook de wijze van
betrokkenheid van de Kamer in het
geding is, hechten wij aan een
discussie. Wij zullen dan ook nu snel
in die zin een conclusie moeten
trekken. Ik heb de indruk dat er in de
Kamer duidelijk een meerderheid is
voor een raamregeling, zoals deze is
aanbevolen. Overigens kom ik over de
modaliteiten van die raamregeling
straks nog nader te spreken.
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! De staatssecretaris voert
twee argumenten aan: het zou sneller
kunnen en voorts is de wisselwerking
met het parlement niet meer zo
dringend nodig, want men heeft nu
wat ervaring. De staatssecretaris zal
toch moeten toegeven dat de vertraging in de eerste plaats voortkomt uit
het feit dat het kabinet zo laat met zijn
wetsontwerpen bij de Kamer komt.
Het ligt niet aan een trage behandeling
door de Kamer. In de tweede plaats
zal de staatssecretaris toch moeten
toegeven dat die intensieve wisselwerking met de Kamer alleen nog maar
dringender nodig wordt, als hij zo'n
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raamregeling voorstelt. De afgelopen
jaren is gebleken dat uit de discussie
voortdurend verbeteringen van de vrij
slechte voorstellen van het kabinet
zijn voortgevloeid. Ik zou die kans niet
graag willen laten lopen.
Staatssecretaris De Graaf: Jawel,
maar ik meen te hebben aangegeven
- het komt in het vervolg van de
discussie ook nog wel naar voren dat de vertraging niet alleen het
gevolg is van het feit dat het kabinet
er zo laat mee komt, maar ook
optreedt doordat er vaak te laat
inzicht is in de koopkrachtcorrectie die
dan zou moeten plaatsen.
Als je de systematiek en de vormgeving vastlegt, dan weten de uitvoerders
waar ze aan toe zijn. Juist door de
onzekerheid die vaak bij de uitvoeringsorganen bestaat kunnen de
uitvoeringsorganen zich in onvoldoende mate voorbereiden.
De heer De Korte en mevrouw
Kraaijeveld ondersteunen mijn ideeën
over een raamwet en de verlening
van koopkrachttoeslagen bij algemene
maatregel van bestuur. Deze steun
vond ik overigens ook wel bij meer
woordvoerders. Zij willen echter wel
dat er bij die algemene maatregel van
bestuur een toetsing met de Tweede
Kamer plaatsvindt.
Een discussie met de Kamer over
de hoofdlijnen van het echte-minimabeleid blijft gewenst. Ik stel mij echter
voor de discussie niet te houden aan
de hand van een ontwerp-algemene
maatregel van bestuur, die dan bij
voorbeeld eerst na enige maanden in
werking mag treden, waarin dit beleid
wordt geconcretiseerd. Door een
dergelijke procedure gaat de gewonnen tijd in de vereenvoudigde wetgevingsprocedure goeddeels verloren.
Ik ben echter graag bereid toe te
zeggen dat ik een zodanige procedure
kies dat het mogelijk is o m er vanuit
het parlement een goede bijdrage aan
te leveren, ook bij de invulling van het
niveau van met name de echte
minima. Maar als je een procedure
zou volgen zoals die bij voorbeeld
geldt voor een Koninklijk besluit op
basis van de Algemene Bijstandswet,
van twee maanden voorpublikatie,
dan vrees ik dat de tijdwinst die wij
met de raamregeling beogen, gauw
weer verloren zal zijn.
De heer Buurmeijer, mevrouw
Kraaijeveld en mevrouw Groenman
hebben gewezen op de relatie tussen
de raamregeling en de stelselherziening en op de mate waarin de koopkrachttoeslagen zich verhouden tot
die stelselherziening. Ik ben van
mening dat de raamregeling op geen
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enkele manier afbreuk behoeft te
doen aan de beleidsvoornemens ten
aanzien van de stelselwijziging sociale
zekerheid. De voorgenomen gezinstoeslagenwet beoogt immers waar
nodig een loondervingsuitkering aan
te vullen tot het voor de betrokkenen
geldende sociale minimumniveau. Of
dit inkomen met een koopkrachttoeslag moet worden aangevuld, kan los
daarvan worden beoordeeld. Dit is
ook nu reeds het geval. Dit wil dus
zeggen dat de raamwet koopkrachttoeslagen echte minima niet met de
gezinstoeslagenwet kan worden
verbreed tot een algemene toeslagwet.
Ik meen dat ook na ommekomst van
de stelselherziening het probleem ten
principale hetzelfde blijft.
De heer Buurmeijer vraagt of de
discussie over de aan de orde zijnde
nota moet worden afgerond, of dat ik
nog met andere voorstellen zal
komen. Mevrouw Kraaijeveld wees
nog op het uit te brengen SER-advies.
Ik wil in ieder geval op basis van het
overleg van vandaag een beslissing
nemen over de vereenvoudiging van
het te hanteren instrumentarium. Wil
deze vereenvoudiging nog voor dit
jaar worden geëffectueerd, dan is een
spoedige beslissing op dit punt
geboden. Mijn voorstellen over een
raamregeling leiden niet tot een
inhoudelijke wijziging van het echteminimabeleid in 1984. Ik loop daarmee
de SER dus zeker niet voor de voeten.
De heer De Korte heeft nog gesuggereerd om in een raamregeling een
horizonbepaling op te nemen om de
duur te begrenzen. Ik wil deze gedachte graag nog eens bezien op de
mogelijkheid en de wenselijkheid van
opneming ervan in een wet.
Mijnheer de Voorzitter! In de echte
minima-notitie zijn een tweetal
modaliteiten genoemd. Bij een aparte
raamwet wordt zo dicht mogelijk
aangesloten bij de huidige uitvoeringspraktijk. Dit betekent een aparte
regeling die ook qua uitvoering
losstaat van andere regelingen op het
terrein van de sociale zekerheid. Gelet
op de nauwe relatie tussen de
koopkrachttoeslagen en de Algemene
Bijstandswet is het ook mogelijk deze
toeslagen in de ABW in te kaderen.
Men kan in dit verband inderdaad
spreken van plussen en minnen.
In de notitie is uitvoerig ingegaan
op de verschillen die er ondanks de
verwantschap zijn tussen de criteria
van de Algemene Bijstandswet en die
van een eenmalige uitkeringsregeling.
Deze verschillen zijn niet doorslaggevend voor de beantwoording van de
vraag, voor welke van deze modaliteiten zou moeten worden gekozen.
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Hoewel er op zich goede gronden zijn
om te komen tot een inkadering in de
Algemene Bijstandswet" met name
de heer Buurmeijer heeft daarvoor
gepleit - ben ik toch van mening dat
een aparte raamregeling de voorkeur
verdient, omdat de eenmalige
uitkering toch wel als een regeling
met een geheel eigen karakter kan
worden aangemerkt. Verschillende
geachte afgevaardigden hebben zich
ook in die zin uitgelaten.
Ook bij een aparte raamregeling
blijft een coördinatie met de bepalingen van de Algemene Bijstandswet
uiteraard van belang. Immers de
Algemene Bijstandswet en de koopkrachttoeslagen aan de echte minima
hebben overlappende doelstellingen.
De betekenis van deze coördinatie is
tot nu toe ook steeds gebleken bij de
behandeling van de verschillende
wetsvoorstellen. In een aparte
regeling zal overigens de uitkering
voor zelfstandigen moeten worden
opgenomen.
Naast een aparte regeling kan er
ook worden gedacht aan het opnemen
in de bestaande sociale zekerheidswetten van een bepaalde voorziening. Dit
punt is door mevrouw Kraaijeveld
naar voren gebracht. Ik ben van
mening dat dit op het ogenblik niet
goed valt te realiseren.
Wanneer ik dan probeer de voorkeur
van de meerderheid van de Kamer op
dit punt aan te geven, gaat deze naar
mijn mening uit naar een inkadering
van deze zaak in een aparte raamregeling en dit zo mogelijk voor het jaar
1984 te realiseren bij de concrete
invulling van het beleid.
Mijnheer de Voorzitter! De inkomensmeting speelt bij de vormgeving ook
een belangrijke rol en is met name
aangesneden door de heer De Korte
en mevrouw Kraaijeveld.
Bij de eenmalige uitkeringsregelingen is tot dusver gekozen voor een
betrekkelijk eenvoudige inkomensmeting. Oogmerk daarvan was de
uitvoering van de regeling in overeenstemming te doen zijn met het
beperkte doel van de regeling. Het
belangrijkste kenmerk van deze
eenvoudige procedure is het werken
met een peildatum. Omrekening van
het op een peildatum genoten
inkomen naar een jaarinkomen kan
voor de betrokkenen zowel gunstig
als ongunstig uitvallen.
In de praktijk blijkt dat deze wijze
van inkomensmeting dikwijls als
onrechtvaardig wordt ervaren, zowel
door cliënten als door gemeenten. Ik
vind het daarom noodzakelijk dat tot
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een methode van inkomensmeting
wordt overgegaan die meer recht
doet aan het oogmerk van de koopkrachttoeslag. Daarbij dienen wel de
merites van een meer aan de regeling
aangepaste inkomensvaststelling te
worden afgewogen tegen de verzwaring van de uitvoeringslasten, zoals
ook mevrouw Kraaijeveld en de heer
De Korte reeds hebben opgemerkt.
In de notitie zijn twee mogelijkheden
overwogen. De ene weg betreft het
werken met jaaropgaven. Op zichzelf
beantwoordt deze methode het beste
aan de opzet van de koopkrachttoeslagen. Deze begon immers compensatie
te bieden voor het over het gehele
jaar geleden koopkrachtverlies. Een
nadeel hierbij is echter - mevrouw
Kraaijeveld heeft dit onderstreept dat pas tot uitvoering kan worden
overgegaan na het desbetreffende
jaar. Bovendien zal niet altijd van alle
inkomensbronnen een jaaropgave
aanwezig zijn.
De andere weg betreft een meer
frequente inkomensmeting. De wijze
van inkomensmeting blijft dan
dezelfde als nu, Het gemeten inkomen
wordt echter representatief geacht
voor een kortere periode, waar
tegenover staat dat vaker wordt
gemeten. Op deze wijze kan het
jaarinkomen nauwkeuriger worden
benaderd dan nu. Deze aanpak leidt
echter tot een verzwaring van de
uitvoering. Een aanpak die niet in de
notitie is geschetst en die de gunstige
kanten van beide wegen combineert,
is om uit te gaan van het inkomen
gedurende het eerste halfjaar. Dit
heeft het voordeel dat een meer
representatief beeld wordt verkregen
van het inkomen over het jaar in zijn
geheel. Deze aanpak is wellicht de
meest vruchtbare om tot een betere
inkomensmeting te komen. Ik zal nog
nagaan op welke wijze een en ander
zou kunnen worden uitgewerkt.
Al deze methoden hebben ook als
voordeel dat de groep van rechthebbenden beter wordt afgestemd met
het oog op de koopkrachtbescherming.
Ik acht dit een belangrijk aspect uit
een oogpunt van een zo doeltreffend
mogelijk aanwenden van de beschikbare middelen.
Bij een definitieve keuze zal ook
moeten worden meegewogen tot
welke extra uitkeringskosten een en
ander leidt. Gelet op het feit dat de
huidige regeling qua uitvoeringskosten als duur moet worden aangemerkt,
acht ik dit bij de afweging een belangrijk aspect. Ook de verfijningen die
worden bepleit in de regeling voor
1984 zullen ongetwijfeld weer tot
extra kosten in de uitvoering leiden.

Notitie echte minima

Ik kom nu te spreken over het punt
van de toereikendheid van de norm
en de discussie over de vloer. De
aanhoudende koopkrachtdaling van
het sociaal minimum leidt tot een
voortgaande discussie over de vraag,
of de hoogte van het sociaal minimum
nog wel als toereikend kan worden
beschouwd. Ik heb bij diverse eerdere
gelegenheden reeds gezegd, dat het
oordeel over deze toereikendheid
berust op de politieke keuze welke
hoogte van het sociaal minimum
mogelijk en passend is bij een
gegeven financiële en sociaal-economische situatie. Ik ben het met de
heer Buurmeijer eens, dat dit ook
geldt voor de Nederlandse situatie en
dat wij in de Nederlandse politiek
daarop een antwoord moeten geven.
Ik heb daarbij volledig oog voor de
problemen die het leven met een
minimuminkomen met zich brengt en
die veel mensen voor moeilijke en
soms ook pijnlijke keuzen plaatst. Dat
het kabinet deze problematiek serieus
neemt, blijkt ook uit het verzoek van
het kabinet aan de SER om nader over
deze problematiek te adviseren. Door
de Kamer is diverse malen verzocht
om een aanvullend budgetonderzoek,
waarbij ook de positie van de echte
minima nader kan worden onderzocht.
Een aantal activiteiten op dit terrein is
reeds in gang gezet. Daartoe behoort
het geven van een subsidie voor een
aantal jaren aan de Rijksuniversiteit te
Leiden om de enquête van de provinciale dagbladen nader te analyseren.
In dit kader zijn op mijn verzoek
gegevens verstrekt met betrekking tot
de echte minima. Helaas zijn de echte
minima zo slecht in het materiaal
vertegenwoordigd, dat ik vooralsnog
voorzichtig ben met het verbinden
van conclusies aan de resultaten van
deze analyse. Ten aanzien van het
onlangs uitgebrachte rapport 'Minima
zonder Marge' - de heer Willems
sprak erover - ben ik in afwachting
van een meer volledige rapportage
hierover.
De gemeentelijke sociale dienst in
Rotterdam heeft in samenwerking
met een aantal andere gemeenten op
een zorgvuldige manier waardevolle
informatie verzameld over de situatie
van de echte minima. Ik kan de heer
Willems verzekeren, naar aanleiding
van zijn opmerking, dat deze rapporten
door ons en dus ook door mij zijn
gelezen. Zoals ik echter al bij de
behandeling van de kortingswetten in
december 1983 heb gezegd, heb ik
wat problemen met betrekking tot de
wijze waarop deze gegevens tot
dusverre zijn verwerkt en naar buiten
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zijn gebracht in het rapport 'Minima
zonder marge'.
Het gaat daarbij vooral om de
verwerking van de kinderbijslag, het
vaste-lastenbegrip en de conclusies
die aan de aanwezigheid van schulden
worden verbonden. Op ambtelijk
niveau wordt in overleg met de
betrokken gemeenten gewerkt aan
een meer volledige rapportage van
het beschikbare materiaal. Deze
nadere rapportage kan dan zinvol
worden betrokken bij de invulling van
het echte-minimabeleid.

nadere analyse aan de Kamer voor te
leggen en daarbij te betrekken het
onderzoek dat destijds is verricht door
het Sociaal-Cultureel Planbureau over
de minima en het door mij genoemde
onderzoek van de Katholieke Hogeschool over 'De laatste dijk in de
sociale zekerheid'?

De heer Willems (PSP): Mag ik de
staatssecretaris in ieder geval vragen
of hij bereid is de resultaten van zijn

Staatssecretaris De Graaf: Het lijkt mij
logisch o m met name bij de invulling
van het beleid in 1984 deze zaak zeker
te betrekken. Het lijkt mij een goede
manier dit bij voorbeeld te doen bij de
toelichting op het wetsvoorstel
daarover dat nog aan de Kamer moet
worden gezonden. Ik heb al gezegd
dat de analyse van de rapporten bij
het echte-minimabeleid van wezenlijke
betekenis is. Het is mijns inziens dan
ook van wezenlijke betekenis o m de
volledige rapportage te kennen. Het is
bekend dat het hier slechts een
gedeeltelijke rapportage betreft die
men toentertijd meende snel te
moeten afronden en te verzenden.
Volledig is die zeker nog niet.
Vervolgens kom ik te spreken over
de problematiek van de ambtshalve
behandeling. Het is bekend dat ik op
voorstel van de Kamer de oorspronkelijke voorstellen heb veranderd en dat
wij toch tot ambtshalve toekenning
zijn overgegaan. Ook uit latere
rapportages van onze rijksconsulenten
is gebleken dat ook nu nog bij heel
veel gemeenten bezwaren bestaan
met betrekking tot de ambtshalve,
niet zijnde een automatische, toekenning. Mijns inziens moet deze zaak
nadere aandacht blijven krijgen.
In dit verband kan ik nog melden
dat uit een eerste contact met de
Sociale Verzekeringsbank is gebleken
- ik kan de heer De Korte zeggen dat
dit o m de AOW-pensioenen ging - dat
de bank ten aanzien van de AOW-gerechtigden geen gegevens kan
verstrekken die nodig zijn in het kader
van een ambtshalve procedure met
betrekking tot de AOW. Ik wil daaraan
nog toevoegen dat een uitbreiding
van de ambtshalve behandeling
uitvoeringstechnisch alleen mogelijk
is indien bejaarden een inkomensgetoetste AOW-uitkering zouden
ontvangen.
Daarvan is thans, in tegenstelling
tot de Algemene bijstandswet, bij de
bank geen sprake. Wel zal na invoering
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de
AOW per 1 januari 1985 de AOW
toeslagen kennen die op voorstel van
het kabinet afhankelijk zijn van het
inkomen van de jongere echtgenoot
van de gepensioneerde. De aanwezigheid van die toeslag zal dus meer

Vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Notitie echte minima

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): De
staatssecretaris herhaalt nu dezelfde
opmerking die hij in december aan
mijn adres maakte. Ik heb toen
geprobeerd zijn opmerking over de
kinderbijslag te weerleggen. Ik begrijp
nog steeds niet wat hij daarmee
bedoelt. De kinderbijslag is verwerkt;
er staat duidelijk bij waar die is
verwerkt en waar niet. Het is volstrekt
duidelijk uit de cijfers. Ik snap niet wat
dat voor problemen kan geven,
afgezien van het feit dat er daarbij
misschien een ander systeem wordt
gevolgd. Het is volstrekt duidelijk.
Staatssecretaris De Graaf: Naar ik
weet is bij het aangeven van de
besteedbare bedragen per maand niet
aangegeven - dat wekt mijns inziens
een verkeerde indruk - het bedrag
van de kinderbijslag. Als je die buiten
beschouwing laat...
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Dat is onjuist. Dan heeft u het onderzoeksrapport niet gelezen. Dat is
volstrekt onjuist. Echt waar.
Staatssecretaris De Graaf: Ik zeg dat
uw mening onjuist is. Door de wijze
van presenteren van de bedragen die
men maandelijks beschikbaar heeft, is
namelijk de indruk gewekt dat daarin
de kinderbijslag is opgenomen.
Dat is niet het geval, zodat het
beschikbare bedrag per maand groter
is dan uit de publikaties tot nu toe is
gebleken. Ik houd dat staande.
De heer Willems (PSP): Ik heb dat
rapport bij me. Op bladzijde 11 staat
bij de inkomensbronnen ook de
kinderbijslag vermeld. Ik raad de
staatssecretaris aan dat betreffende
rapport toch nog eens te lezen, want
ik heb de indruk dat hij heel selectief
leest.
Staatssecretaris De Graaf: Ik heb het
niet selectief gelezen.

inzicht geven in de inkomenspositie
van een bejaard echtpaar. De ervaringen van de Sociale Verzekeringsbank
met de nieuwe AOW zouden daarom
naar mijn gevoel moeten worden
afgewacht.
Ik kom bij het onderdeel gemeentelijk echte-minimabeleid, dat door de
meeste woordvoerders naar voren is
gebracht, soms in positieve zin, soms
ook in nogal kritische zin. Bij de
behandeling van de problematiek van
de echte minima kunnen ideeën van
gemeenten o m nadere voorzieningen
te treffen voor de echte minima niet
onbesproken blijven. Mevrouw
Kraaijeveld wilde dan ook van mij in
ieder geval duidelijk meer weten dan
tot nu toe in de beantwoording van de
schriftelijke vragen is gesteld. Ik ben
van mening dat deze maatregelen
ongewenst zijn, als daarmee wordt
beoogd het beleid van de rijksoverheid
in dezen aan te vullen, zoals het geval
is met het beleid van de gemeente
Muiden, althans de maatregel die op
dat punt is aangekondigd.
Ook wat betreft de andersoortige
acties van gemeenten, zoals het
kwijtschelden van gemeentelijke
heffingen aan de echte minima, ben ik
van mening dat dit niet mag leiden tot
een eigen gemeentelijk inkomensbeleid ten aanzien van de echte minima.
Dat is, ook uit een oogpunt van
rechtsongelijkheid, naar mijn gevoel
een verkeerde gang van zaken, omdat
- denk ik - met name gemeenten die
goed bij kas zouden zitten en met
weinig langdurig werklozen te maken
zouden hebben, heel wat royaler
kunnen handelen dan andere gemeenten die die gelegenheid niet hebben.
Ik denk dat wij uitermate voorzichtig
moeten zijn met zulke vormen van
rechtsongelijkheid die dan zouden
kunnen ontstaan. Wel merk ik op dat
gemeenten slechts zeer beperkte
mogelijkheden hebben om buiten de
Algemene bijstandswet voor eigen
rekening iets extra's te doen voor de
inwoners met de lagere inkomens.
Naar mijn mening behoeft daarom
niet de vrees te bestaan dat gemeenten
een overdreven gebruik zullen maken
van de beperkte mogelijkheden die er
zijn. Een en ander is ook het standpunt
van de Vereniging van Nederlandse
gemeenten, zoals blijkt uit het schrijven
van deze vereniging van 27 december
jl. aan haar leden.
De heer Buurmeijer heeft gevraagd
nog eens uit te leggen wanneer een
extra uitkering van een gemeenten of
van andere instanties wordt betrokken
bij de middelentoets voor de bijstand.
Bij de behandeling van de kortingswetten in december jl. heb ik een en
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ander al uiteengezet. Ik heb toen
gezegd ...
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik heb nu
het omgekeerde gevraagd, namelijk
aan te geven hoe zij het moeten doen
opdat de zaak niet wordt gekort.
Staatssecretaris De Graaf: De gemeenten voeren zelf in medebewind de
Algemene bijstandswet uit. Zij weten
best welke mogelijkheden en onmogelijkheden de wet biedt. Als het gaat
om uitkeringen van charitatieve
instellingen met betrekking tot de
Algemene Bijstandswet, en die
uitkeringen binnen de verantwoorde
marges blijven zonder dat het bijstandsbeleid wordt doorkruist,
bestaan er - zoals bekend - mogelijkheden.
Het kan en mag echter niet zo zijn
dat de gemeenten een zelfstandig
eigen inkomensbeleid gaan voeren.
Dan wordt het inkomensbeleid, dat
landelijk dient te worden vastgesteld,
doorkruist. Ik hoop hiermee voldoende
mijn bezwaren onderbouwd te
hebben tegen dit soort eigen gemeentelijk beleid.

een uitwerking op het besteedbaar
inkomen. De nationale overheid moet
natuurlijk niet ontslagen worden van
de plicht een goed minimabeleid te
voeren, maar het is toch wel pikant
ook die andere elementen eens te
berde te brengen.
Staatssecretaris De Graaf: Het
inkomensbeleid, het loonbeleid, het
beleid op het terrein van de sociale
zekerheid en het bijstandsbeleid zijn
zaken van rijkszorg. Dat moet zo
blijven. Hoewel ik de laatste zal zijn
o m te ontkennen dat er hier en daar
verschillen zullen zijn in de kosten van
het bestaan. Die zullen ongetwijfeld
aantoonbaar zijn. Voor een gedeelte
kan dit veroorzaakt zijn door het
gemeentelijk beleid.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Mijn hamvraag blijft: waarom moet je
het verbieden? Het is natuurlijk wat
anders o m het te gaan stimuleren of
te zeggen dat een dergelijk beleid
gevoerd dient te worden.
Staatssecretaris De Graaf: Als je het
echte inkomensbeleid bij de gemeenten zou laten, dan kan dat het landelijk
beleid flink doorkruisen. Ditzelfde
geldt, bij voorbeeld, ook voor het
vrijlaten van uitkeringen van charitatieve inste'lingen in het kader van de
Algemene Bijstandswet.. Dat kan ook
niet ongelimiteerd geschieden Dat
moet zó gebeuren dat daarmee het
bijstandsbeleid niet wordt doorkruist.
Dit zelfde betoog geldt voor het
inkomensbeleid en de inkomenspolitiek. De rechtsongelijkheid is daarbij
toch wel een heel wezenlijk punt.
Juist die gemeenten, die geen enkele
ruimte hebben om iets te gaan doen,
kunnen vanwege de hoge werkloosheid te maken hebben met de meeste
mensen die op het m i n i m u m zijn
aangewezen. Als je een dergelijk
beleid door de gemeenten autonoom
zou laten invullen zou er toch een
grote mate van rechtsongelijkheid
ontstaan. Daarmee zou het beleid op
het terrein van de inkomenspolitiek,
het bijstandsbeleid en het sociale-zekerheidsbeleid worden doorkruist.

Het is een politiek signaal. Het geeft
aan dat er sprake is van een slecht
inkomensbeleid van deze regering.
Daar gaat de staatssecretaris niet op
in. Het is echter voor de meeste
gemeenten wel het uitgangspunt o m
op dit moment met een eigen inkomenspolitieke visie te komen.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Daar vroeg ik niet naar, dus daarop
behoeft de staatssecretaris wat mij
betreft niet in te gaan. Ik ben het
geheel met de staatssecretaris eens,
dat het bijstandsbeleid niet moet
worden doorkruist. Hij zei, dat de
charitatieve instellingen wel een
bedrag kunnen geven, waar de
bijstand rekening mee houdt, hoewel
in beperkte mate omdat anders toch
sprake is van doorkruising. Ik denk
ook aan zo iets als ik praat over het
gemeentelijk beleid.
De heer De Korte (VVD): Denkt de
staatssecretaris vooral aan gemeenten
die al tegen het gemeentelijk belastingplafond aan zitten en bovendien een
groot werklozenprobleem kennen,
zodat andere voorzieningen in die
gemeente in de knel zouden komen?

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Mag ik één voorbeeld geven om het
hard te maken, want als je iets afwijst
moet het goed duidelijk zijn. Er zijn
gemeenten die een studiefonds
hebben. Dat is nooit verboden
geweest, maar dat is wel een eigen
inkomenspolitiek instrumentje. Er zijn
grote verschillen mogelijk tussen de
verschillende provincies wat betreft
de waterschapslasten en dat heeft ook

De heer Willems (PSP): Als ik dit zo
hoor, dan lijkt het wel alsof de
staatssecretaris ook de verschillen per
gemeente in de onroerend goedbelasting gelijk wil trekken. Er is bij de
gemeenten een behoorlijke vrijheid
om met hun beleid die inkomensverschillen te beïnvloeden. Ik mis in zijn
reactie de erkenning dat het treffen
van maatregelen voor de echte
minima is gebaseerd op het feit dat
men het rijksbeleid niet meer aan de
eigen inwoners kan verkopen.

Staatssecretaris De Graaf: Ik wil niet
te uitvoerig op het eigen gemeentelijk
belastingbeleid ingaan, omdat ik die
materie niet beheer. Wat dat betreft
hebben wij een vrij goede verdeling
van de werkzaamheden. Ik heb er
vanuit mijn verantwoordelijkheid voor
sociale zekerheid echt geen behoefte
aan, elk ander onderdeel dat niet
primair tot mijn verantwoordelijkheid
behoort, te willen kennen. Die discussie moet u voeren met mijn collega
die het in de eerste plaats aangaat.
Zo'n discussie is hier overigens al
gevoerd.
Ik weet in ieder geval van mijn
collega Van Amelsvoort, dat hij
daarover in andere commissies in
deze Kamer heeft gesproken en dat
wat hij erover heeft gezegd, ten
principale niet afwijkt van wat ik hier
heb betoogd. Op die gronden namelijk
is ook het besluit van de gemeente
Muiden geschorst. Ik zou het levensgevaarlijk vinden indien men verder
ging dan die mogelijkheden die men
thans heeft.
Die mogelijkheden zijn beperkt en
er wordt ook gebruik van gemaakt,
maar daarbinnen moet men handelen.
Men kan niet het rijksbeleid gaan
doorkruisen. Dat gevaar bestaat wel
als we de weg opgaan, zoals sommige
gemeenten menen te moeten doen.
Binnen de Bijstandswet is een zekere
marge mogelijk als het om het buiten
beschouwing laten van zaken gaat,
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Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Ik wil dan toch een vraag stellen over
het begrip rechtsongelijkheid. Je kunt
toch niet volhouden dat ten gevolge
van het beleid van de rijksoverheid
het besteedbare inkomen voor
iedereen in alle plaatsen van Nederland gelijk is. Wat dat betreft is er echt
geen sprake van rechtsgelijkheid. Wat
bedoelt de staatssecretaris bovendien
met zijn uitspraak dat w i j niet hoeven
te vrezen dat het om ovprdreven
bedragen zou gaan 7 Dat zou betekenen
dat het dus rustig kan doorgaan?
Staatssecretaris De Graaf: De gemeenten hebben bij een aantal zaken de
mogelijkheid een kwijtscheldingsbeleid te voeren. Die mogelijkheden zijn
echter niet van dien aard dat zij langs
die weg een eigen inkomensbeleid
kunnen gaan voeren. Iets anders
wordt het als zij, buiten dat kader,
voorzieningen willen gaan treffen. Het
besluit van Muiden is dan ook door
mijn collego geschorst.
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maar die marge is niet zo groot, dat
het bijstandsbeleid erdoor zou
worden doorkruist. Dat moet ook
gelden voor het minimabeleid.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Het ging mij niet om doorkruisen.
Mijn vraag was gericht op een beperkt
complementair beleid. Een beleid is
vaak een samenstel van maatregelen.
Daarbij zien de overheden ook elkaar
nog eens een keer.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ik denk dat we in een
herhaling van argumenten terecht
komen, als we daarover verder
discussiëren.
Ik kom nu bij het SOFI-nummer en
de vraag, of in de toekomst het
koopkrachttoeslagenbeleid kan
worden vereenvoudigd als dat
nummer wordt gehanteerd. Afgezien
van het feit, dat het Fl-nummer pas in
1986 operationeel wordt, heb ik het
gevoel, dat in het SOFI-nummer niet
zoveel gegevens zullen worden
opgeslagen, dat daaruit precies kan
worden afgeleid, of men al of niet
voor een uitkering in het kader van
het echte-minimabeleid in aanmerking komt.
Nogmaals, ik kan het niet geheel
overzien, maar voorshands neem ik
aan, dat het SOFI-nummer die
gegevens niet bevat. We kunnen dat
echter pas definitief bekijken op het
moment, dat het SOFI-nummer kan
worden ingevoerd. Men weet, dat
eerst het Fl-nummer wordt ingevoerd
en zo mogelijk daarop aansluitend het
SO-nummer, maar dat duurt dan nog
wel even.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu
tot het punt vrijlating inkomsten van
bijstandscliënten. Mevrouw Kraaijeveld en ook anderen hebben de
suggestie gedaan om in het kader van
de bijstandsvrijlatingen bepaalde
inkomsten niet te betrekken bij de
inkomensvaststelling voor het echte
minimabeleid. Hoewel ik mij deze
gedachte best kan voorstellen, vind ik
het geen goede gedachte. Ik zal
proberen, dit nader te onderbouwen.
Naar mijn mening wordt aan de
stimulans tot het verwerven van
inkomsten, welke met de vrijlating
wordt beoogd, niet wezenlijk afbreuk
gedaan door het op ad hoe-basis
verlenen van koopkrachttoeslagen. Ik
zeg dus niet dat het geen invloed
heeft, maar naar mijn gevoel hoeft het
geen wezenlijke invloed te hebben.
Ik vind het bezwaarlijk dat in dit
voorstel bepaalde inkomsten bij de
eenmalige uitkering categoriaal niet
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meer in de beschouwingen worden
betrokken. Ten opzichte van anderen,
die ook iets meer hebben dan een
minimuminkomen, kan dit naar mijn
gevoel tot onrechtvaardige resultaten
leiden. Ik denk dat wij het daarom niet
moeten doen. Want waarom wel voor
de een met een minimum plus en niet
voor de ander met een minimum
plus? Ik behoef alleen maar te wijzen
op de bejaarden met een gering
neveninkomen, ter zake van pensioentjes.
Bovendien heeft zo'n verruiming al
gauw budgettaire gevolgen, die
beperkingen geven voor de overige
gevallen. Ik vind dat men deze zaken
goed tegen elkaar moet afwegen. Ik
schat dat de budgettaire gevolgen wel
eens zouden kunnen liggen in de orde
van grootte van zo'n f 15 miljoen. Dat
is een bedrag, dat je als het gaat om
het invullen van het echte minimabeleid niet te snel moet veronachtzamen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter.
Ik begrijp van dit antwoord helemaal
niets. De regering zegt steeds: als een
uitkeringsgerechtigde uit een uitkering
kan komen, moet hij/zij dat doen;
door nevenverdiensten kunnen zij
eventueel in een baan terechtkomen.
Nu zegt de staatssecretaris: het is leuk
als je bijverdient, maar wij houden
daarmee rekening bij de eenmalige
uitkering. Als bijstandsvrouw moet je
dan tot de conclusie komen dat je in
feite werkt voor de terugdringing van
het financieringstekort. Dit lijkt mij
totaal in strijd met het beleid van de
regering om te komen tot stimulering
dat mensen, die misschien lang een
uitkering hebben, daarnaast hun
inkomen kunnen verhogen.
Staatssecretaris De Graaf: Een
werknemer met een minimumloon
profiteert er ook niet van. Mevrouw
Brouwer wil veel verder gaan. Mij
gaat het om de rechtsgelijkheid. Je
kunt mensen in precies dezelfde
inkomenscategorieën aanwijzen, die
daarvan niet profiteren. De maatstaf,
die wij hanteren voor het echte
minimabeleid is de omvang van het
inkomen. Dit geldt voor iedereen. In
beginsel vind ik dat je daarop geen
uitzonderingen mag maken. Ik begrijp
best de overwegingen, die een rol
spelen, maar als je daaraan tegemoet
zou willen komen - ik zeg niet dat er
op zich zelf geen argumenten voor
zijn - moet je weten dat daarvoor
naar schatting een bedrag van f 15
miljoen beschikbaar moet worden
gesteld.
Ik heb geleerd dat men ook wat dit
betreft een gulden maar één keer kan
uitgeven. Ik meen dat het gerechtvaar-

Notitie echte minima

digd is, bij deze uitgaven te zien naar
vergelijkbare situaties als het gaat om
de hoogte van het inkomen. Het is om
die reden dat ik - hoeveel begrip ik
ook heb voor de argumenten - deze
suggestie niet wil overnemen.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Met dank voor het begrip zou ik toch
graag een onderbouwing zien van dat
bedrag van f 15 miljoen. Bovendien
wil ik de bewindsman vragen, te
reageren op mijn principiële verhaal,
dat er voor een aparte categorie een
specifieke maatregel is getroffen, die
nergens mee vergeleken kan worden
en die, als gevolg van het instrument
van de eenmalige uitkering, volledig
om zeep wordt gebracht.
Voor bejaarden met een klein
pensioen zijn weer andere maatregelen genomen om hun problemen weg
te nemen; die hebben toevallig niet te
maken met de eenmalige uitkering.
Juist omdat het niet om een ad
hoe-zaak gaat maar om meermalige
echte minima waarvoor elk jaar
maatregelen worden getroffen, is het
aspect van de nevenverdiensten van
belang.
Staatssecretaris De Graaf: Dat jaarlijks
terugkeren van maatregelen geldt niet
alleen voor degenen die een uitkering
hebben op het minimumniveau plus
een vrijgelaten deel. Zij hebben nog al
tijd een 'plus' en het kan een heel
duidelijke plus zijn. Er zijn ook
vergelijkbare groepen, die hetzelfde
inkomen hebben en die deze eenmalige uitkering niet krijgen.
Het zijn juist dergelijke verschillen
in behandeling, die naar mijn oordeel
het in onvoldoende mate rechtvaardigen om deze suggestie te volgen.
Overigens is het niet juist, te stellen,
dat hierdoor alles om zeep wordt
gebracht, tenzij men de inkomensgrenzen overschrijdt maar dan heeft men
ook neveninkomsten in een omvang,
die een en ander rechtvaardigt.
Iemand, die werkt en het minimumloon heeft, kan daarvan ook niet
profiteren.
Nogmaals, ik weet wel wat de
achtergronden zijn van het toelaten
van dergelijke inkomsten maar op
grond van diezelfde motieven kan
men zich afvragen, waarom iemand
met het minimumloon zich nog zal
inspannen om iets extra's te verdienen
in welke vorm dan ook? Daarvoor
geldt toch precies hetzelfde? Ik geloof
zelf niet dat het bestaan van een
uitkering, waarover jaarlijks wordt
besloten, een reden kan zijn om niet
meer voldoende gemotiveerd te zijn
om er iets bij te verdienen.
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Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): U
zegt dat u het zelf niet 'gelooft'. Wij
hebben gevraagd o m een onderbouwing van de stelling, dat dit geen
invloed heeft, en niet o m een geloof.
Staatssecretaris De Graaf: Ik kan nu
eenmaal niet vanuit het ongerijmde
dingen bewijzen. U komt met de
stelling, dat hierdoor de motivatie
vermindert; welnu, ik zou u dan willen
vragen o m mij het bewijs voor die
stelling te leveren. Ik kan hier niet met
bewijzen komen.
Mevrouw Brouwer (CPN): In de
Kamer is uitgebreid gediscussieerd
over de positie van bijstandsvrouwen
en de problemen, die juist deze groep
kent bij het weer deelnemen aan het
arbeidsproces. In dat verband is er
gesproken over de nevenverdienstenregeling. Het betreft hier een speciale
situatie, die men niet met alle andere
situaties kan vergelijken.
Staatssecretaris De Graaf: Daarom
geldt een en ander ook in het kader
van de Algemene Bijstandswet en
daarom is die voorziening getroffen.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): En
die wordt nu om zeep geholpen.
Staatssecretaris De Graaf: Neen, dat
is niet waar. Overigens wil ik in
tweede termijn wel aangeven hoe die
door mij genoemde schatting van f 15
miljoen is onderbouwd. Dit bedrag
moet men toch niet licht nemen.
Nogmaals, iemand die een baan heeft
en daarmee het m i n i m u m l o o n
verdient, die gewoon werkt en niet
profiteert van dergelijke regelingen,
verkeert in precies dezelfde situatie. Ik
zie het verschil niet.
De heer Leerling (RPF): Ziet de
staatssecretaris het niet als behorende
tot de verantwoordelijkheid van de
burger, zich te ontworstelen aan het
verkrijgen van een eenmalige uitkering
als hij de kans krijgt om wat bij te
verdienen? Vindt de staatssecretaris
ook niet, dat de eenmalige uitkering
echt voor de krepeergevallen moet
gelden?
Staatssecretaris De Graaf: Mijn
antwoord is bevestigend. Dat geldt
voor elke Nederlander en niet alleen
als het gaat o m de eenmalige uitkeringen, maar ook bij voorbeeld in het
kader van de ABW.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Daarom wordt er ook zoveel zwart
gewerkt!
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Praktisch alle sprekers
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zijn ingegaan op het niet verstrekken
van een eenmalige uitkering aan
jongeren die op het moment van de
aanvrage een RWW-uitkering genoten
en bovenop het normbedrag een
overbruggingstoeslag ontvingen.
Mijn visie op dit probleem heb ik
reeds gegeven in antwoord op
schriftelijke vragen van de heer
Willems. Ik heb uiteengezet dat voor
het recht op een eenmalige uitkering
bepalend is of het eigen inkomen het
op dat moment geldende m i n i m u m n i niveau niet te boven gaat. Door het
verlenen van een toeslag op de
RWW-uitkering na 1 juli 1983 is al een
tegemoetkoming gegeven ten
opzichte van de ontwikkeling van het
structurele niveau van de uitkeringen.
Het niet verstrekken van een
eenmalige uitkering aan die categorie
acht ik daarom niet alleen principieel
juist, maar is ook wat betreft de
uitvoering volstrekt aanvaardbaar. In
antwoord op een vraag van de heer
Buurmeijer kan ik overigens zeggen,
dat de uitvoeringsmaatregelen tijdens
de rit niet zijn gewijzigd. Nog afgezien
van het feit dat over deze zaak een
gerechtelijke procedure gaande is,
zou ik het onjuist vinden de uitvoering
van de regeling in 1983 op dit punt
met terugwerkende kracht te veranderen.
Mevrouw Brouwer heeft de mogelijkheid geopperd van een woonlastensubsidie voor groepen inkomenstrekkers met lage inkomens. In dit
verband verwijs ik naar het debat van
verleden week tussen de Kamer en de
staatssecretaris van VROM naar
aanleiding van het huurrapport en het
rapport over de woonlasten.
De heer Brokx heeft zich toen
uitdrukkelijk gedistantieerd van het
invoeren van een woonlastensubsidie.
Wel heeft hij nader onderzoek naar de
woonlasten van specifieke inkomensgroepen toegezegd. Cumulatie van
inkomensafhankelijke regelingen
komt daarbij tevens aan de orde. De
resultaten van dit onderzoek worden
in het kader van de jaarlijkse inkomensrapportage, die in de inkomensnotitie
is toegezegd, bekend gemaakt. De
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is dus uitdrukkelijk
bij deze materie betrokken, waarbij
uiteraard wordt samengewerkt met
mijn collega van VROM.
De heer Willems heeft gepleit voor
een eenmalige uitkering aan studenten, soldaten en dienstweigeraars. De
heer Willems zal op de hoogte zijn
van de opvatting van het kabinet op
dit punt. Ik heb al vaker met hem
daarover van gedachten gewisseld,
met name wat betreft de studenten.
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Een wijziging in onze opvatting
behoeft men op dit moment zeker niet
te verwachten. Soldaten en dienstweigeraars zijn niet uitgesloten van het
recht op een eenmalige uitkering,
maar dan dienen ze uiteraard wel aan
alle overige voorwaarden - inkomensniveau, eigen huishouding e.d. - te
voldoen.
Hiermee heb ik naar mijn mening
tevens een oordeel gegeven over de
ingediende moties, behalve over die
van mevrouw Beckers. Noch vanuit
een algemeen economisch gezichtspunt, noch vanuit een budgettair
kader is er thans ruimte o m terug te
keren naar het systeem van het
onverkort toepassen van de Wet
aanpassingsmechanismen voor alle
minima.
De heer Buurmeijer vroeg nog
hoeveel het m i n i m u m loon per 1 juli
1984 zou stijgen als de W A M zou
worden toegepast. Op dit moment is
dat nog niet bekend, want het exacte
cijfer kan pas in mei worden gegeven.
Ruw geschat zou het m i n i m u m loon
per 1 jul 1984 met 0% a 0,5% kunnen
stijgen.

D
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris
voor zijn compacte, maar ook uitvoerige antwoord. Mij spraken aan zijn
woorden: het gaat niet o m wat
wenselijk is, maar o m wat mogelijk is.
De staatssecretaris woekert met
schaarse middelen en daar hebben
wij respect voor. Terecht heeft hij
opgemerkt dat het kabinet in de
discussie tot nu toe vooral aandacht
heeft gevraagd voor de meerjarige
echte minima en daaronder vooral
degenen met zorgplicht, met kinderen.
Ook daar hebben wij waardering
voor.
Ik heb gemerkt hoezeer de staatssecretaris problemen heeft met variant
C, niet alleen voor 1984 maar waarschijnlijk ook voor 1985. Wat dit
betreft, wil hij het oordeel van de SER
afwachten. Ik noteer in ieder geval dat
zijn bezwaren stoelen op het inhalen
van 'minimum-plussers' door echte
minima en op budgettaire problemen.
Ik ben het met hem eens dat er het
voordeel van rechtszekerheid is, maar
het gaat niet om wat wenselijk is, maar
om wat mogelijk is. Ook heb ik
gemerkt dat de staatssecretaris
variant C' - dat is C op afstand - om
gelijke redenen, maar dan in iets
afgezwakte vorm, niet alleen in 1985,
maar waarschijnlijk ook in 1985
problematisch acht, hoewel hij ook
wat dit betreft het SER-advies afwacht.
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Er zal waarschijnlijk weinig anders
opzitten dan het kabinetsbeleid op ad
hoe-basis voort te zetten. Daarbij
moeten de meerjarige echte minima
niet alleen in 1984, maar vooral ook in
de jaren daarna worden ontzien, want
hun problemen worden alsmaar
groter.
Ik heb genoteerd dat de staatssecretaris sprak over de toeslag van 1,5
keer de extra toeslag voor de eenjarige
echte minima, die hem als niet
onredelijk voorkomt, met name voor
1984. Ik ben van mening dat daar
weinig ruimte voor zal zijn. Daarom
denk ik dat hij bedoelde 1985.
Ik heb kunnen constateren dat er in
deze kabinetsperiode geen plannen
zijn voor een inkomensafhankelijke
kinderbijslag. Dat wisten wij eigenlijk
al, want in deze regeringscoalitie is
daar geen ruimte voor. Het is echter
goed om dat nog eens nadrukkelijk te
horen. Het PvdA-alternatief in dezen is
gewoon niet voor realisering vatbaar.
Een tax-credit systeem acht ik in het
algemeen acceptabel, hoewel het
uitvoeringstechnisch nog heel wat
voeten in de aarde zal hebben. Wij
dienen er echter wel over te discussieren. Ik zal graag bijdragen tot het
mogelijk maken van die discussie.
Welke ruimte is er na 1984? Ik heb
gezegd dat het ongeveer 300 min. zal
zijn. Ook heb ik voorgerekend dat er
volgens ons wel 500 min. nodig zal
zijn. De staatssecretaris kan nog niet
precies zeggen hoeveel het precies zal
zijn. Een besluit ter zake zal volgens
hem door het hele kabinet moeten
worden genomen. Daarom lijkt het
mij goed om hem een steun in de rug
te geven in dit belangrijke gevecht om
de schaarse middelen.
Daarbij gaat het niet om wat
wenselijk is, maar om wat mogelijk is.
Ik acht het in ieder geval mogelijk dat
het meer wordt dan 300 min. Met
name de echte minima moeten in de
jaren na 1984 wat meer moed kunnen
vatten uit de steun die wij ze nu al
geven. Ik heb thans de eer om een
motie in te dienen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid De Korte
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat het kabinet voor
1985 slechts 300 min. heeft uitgetrokken voor de 'echte' minimumvoorziening van dat jaar;
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verzoekt het kabinet het voor de
'echte' minimumvoorziening beschikbare budget voor 1985 zodanig naar
boven aan te passen dat naast een
tegemoetkoming voor de éénjarige
'echte' minima ter overbrugging van
hun koopkrachtverlies in 1985 ook een
extra toeslag van betekenis kan
worden gegeven aan de meerjarige
'echte' minima,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 8 (18 192).
De heer De Korte (VVD): Met betrekking tot de raamregeling, voorzitter,
heeft de staatssecretaris gezegd dat
hij een toetsing door de Tweede
Kamer belangrijk acht. Wij hebben
daar ook om gevraagd. Wij zouden
hem niet het groene licht geven, als er
geen sprake was van voldoende
toetsing. Zijn nadere voorstellen
zullen wij tegemoet zien, nu hij deze
toetsing zelf ook van belang acht. Ik
ben de staatssecretaris er erkentelijk
voor, dat hij een horizonbepaling bij
de raamregeling wil overwegen.
De methoden van inkomensmeting
moet worden verbeterd. Het best en
eerlijkst zou zijn om met jaaropgaven
te werken. Het nadeel is de uitvoering.
Immers, na het desbetreffende jaar
kan pas uitkering worden overgegaan.
Een meer frequente inkomensmeting
zou aan dat bezwaar tegemoet
kunnen komen. De staatssecretaris
heeft een compromis aangeboden,
dat neerkomt op 'beter een half ei dan
een lege dop'. Daarbij wordt uitgegaan
van het inkomen in het eerste halfjaar.
Als dit het beste is wat hij kan presenteren, moet het maar. Dat is in ieder
geval beter dan de huidige regeling.
Ik ben wat teleurgesteld over het
feit dat de ambtshalve uitkering aan
mensen met AOW moet wachten. Ik
ben wel blij, dat dit onderwerp niet
helemaal is afgesloten. De staatssecretaris heeft nadrukkelijk de opening
gehandhaafd in die zin dat, als na 1
januari ervaring wordt opgedaan met
de AOW-toeslag voor de partner die
jonger is dan 65 jaar, dan ook wordt
bekeken of die amtshalve toekenning
kan worden doorgevoerd. Wij achten
dit nog steeds zeer zinvol, ook met het
oog op de meerjarige echte minima.
Die zullen zich natuurlijk juist daar
bevinden. Iemand die eenmaal in de
AOW zit en de eerste keer tot de
eenjarige echte minima wordt
gerekend, zal daarna zeker tot de
meerjarige echte minima blijven
behoren.
Over de maatregelen die door
gemeenten, zoals Muiden, gewenst
geacht worden, heeft de staatssecretaris terecht duidelijke taal gesproken.
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Een centraal beleid ter bescherming
van de minimumpositie moet niet
worden doorkruist. Hij heeft hieraan
toegevoegd - zo ver ben ik nog niet
eens gegaan - dat kwijtschelding van
heffingen en dergelijke ook niet tot
het eigen, gemeentelijke inkomensbeleid dienen te behoren. Daarvan heb
ik goede nota genomen.
Ik heb begrepen, dat er enige
beperkte mogelijkheden zijn om in dit
opzicht iets te doen. Ik vraag nadrukkelijker dan in eerste instantie wat die
mogelijkheden zijn. Ik heb het gevoel
dat dit betrekking kan hebben op
giften van charitatieve oorsprong. Ik
heb ook het gevoel, dat dit kwijtschelding van belastingschuld per individu
en de mogelijkheid om fondsen te
vormen, zoals in Oisterwijk, kan
betekenen. Door middel daarvan
kunnen individuele gevallen die in de
problemen zijn gekomen, worden
geholpen. Bedoeld de staatssecretaris
dit?
Onzes inziens komen in gemeenten
waar de plafonds van de gemeentelijke
belastingen zijn bereikt, zodat die dus
niet meer kunnen worden verhoogd,
andere voorzieningen in de knel. In de
gemeenten waar dit niet het geval is,
betalen de medeburgers twee keer
voor de echte minima, namelijk
landelijk en gemeentelijk. Dat argument moet ook een rol spelen.
De heer Buurmeijer (PvdA): Weet de
heer De Korte wel hoe vaak de echte
minima worden 'gepakt'?
De heer De Korte (VVD): U mag het
zeggen!
De heer Buurmeijer (PvdA): Jaar in,
jaar uit! Dat is nu al een heel aantal
keren. Ik zeg dit even naar aanleiding
van uw opmerking, dat anderen
misschien twee keer voor hen zouden
betalen.
De heer De Korte (VVD): Ik zeg alleen
dat andere voorzieningen door de
betreffende gemeente verminderd
zouden kunnen worden en, voorts,
dat de andere burgers, die belasting
betalen in de desbetreffende gemeente, twee keer voor de echte minima
betalen. Dit is de consequentie in het
geval dat gemeenten de grenzen van
het gemeentelijk belastinggebied nog
niet hebben bereikt en dit belastinggebied uitbreiden om zo'n voorziening
ten behoeve van de echte minima te
kunnen treffen.
Ik wil hier overigens nog het
volgende aan toevoegen. Wij hebben
hele discussies over de kosten voor
de gemeenten van de bijstandsproblematiek in de Kamer gehad. Daarbij
hebben wij ook gezegd, dat het
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kabinet meer over de brug moet
komen. Ik denk dan dat als gemeenten
zo ruimhartig aan extra middelen
kunnen komen ten behoeve van het
eigen echte-minimabeleid, de minister
van Financiën straks misschien zal
zeggen, dat er nog wel wat kan
worden gekort op de uitkeringen uit
de Gemeentefonds. Ook om die reden
lijkt het me helemaal niet verstandig
om het zo te doen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Welke
oplossing biedt de VVD voor de
mensen die in financiële problemen
zitten?
De heer De Korte (VV): Daar heb ik
mijn oplossingen voor aangeboden.
De mensen die in financiële problemen
zitten, zullen vooral tot de meerjarige
echte minima behoren. Ik heb dit
aangetoond. Het zijn de mensen die
meerdere jaren in die uiterst moeilijk
positie komen te verkeren en die hun
spaargelden, voor zover zij die al
hadden, kwijtraken. Het zijn voorts de
mensen die moeten lenen. Vandaar
de door ons aangedragen oplossing
van een extra toeslag voor de meerjarige echte minima.
Mevrouw Brouwer (CPN): Maar u
weet net zo goed als ik, dat de
eenmalige uitkering geen oplossing
biedt - nu al niet - voor een heleboel
mensen en dat de problemen van die
mensen bij de gemeente terechtkomen. Daar loopt u, mijnheer De
Korte, in feite omheen.

D
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik vond de reactie van
de staatssecretaris uitermate teleurstellend. Ik weet dat de eenmalige
uitkering nu een keer is uitgevonden,
maar je kunt toch geen discussie
voeren met betrekking tot het algemene beleid, waarin de eenmalige
uitkering ooit geacht werd in te
voorzien, alsof je vastgebakken zit aan
de uitvinding en de introductie van de
eenmalige uitkering? Op deze wijze
heeft de staatssecretaris echter wel
gereageerd. Ik vind dit zeer teleurstellend.
ledere poging om een bres te slaan
in de voortgaande vrije val, de daling,
van de inkomens van de echte
minima en om daar een vangnet
onder te spannen, wordt op deze
wijze volstrekt onmogelijk gemaakt. Ik
heb bij interruptie al laten merken, dat
het dan ook geen pas geeft om
notities naar de Kamer te sturen, die
suggereren dat erover te praten is,
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terwijl het kabinet onderwijl al zijn
keuze heeft gemaakt.
Ik vraag de staatssecretaris dan ook,
of hij bereid is nu een brief aan de
SER te sturen, waarin hij mededeelt
wat de inzet van het kabinet is. Men
kan zich daar dan vele moeilijke
discussies besparen.
Ik vond dat de staatssecretaris hier
niet optrad als lid van het kabinet,
maar dat hij zonder meer optrad als
uitvoerder van door anderen bepaald
beleid. Ik heb heel goed gemerkt dat
de VVD dit uitstekend heeft begrepen....
Staatssecretaris De Graaf: Waaruit
blijkt dat hetgeen ik hier heb verteld,
geen kabinetsbeleid is? De conclusie
van de heer Buurmeijer lijkt mij nogal
vérgaand.
De heer Buurmeijer (PvdA): Op ieder
moment dat de discussie vandaag
over het algemene beleid ging en zich
daarbij maar even bewoog buiten het
terrein van deze staatssecretaris, gaf
hij niet thuis. Het eigen terrein van de
staatssecretaris lijkt alleen maarte
bestaan uit de bestaande regel- en
wetgeving en de bestaande systematiek. In die zin zeg ik dat wij de
staatssecretaris hebben aangetroffen,
zoals wij hem kennen: als een
uitvoerder van door anderen bepaald
beleid. De VVD begreep dit goed. Van
die zijde is punt voor punt opgesomd,
dat men er ook zo tegenaan keek.
Wat vandaag niet is gebeurd, is dat
er van de zijde van de regering een
initiatief is ondersteund om ten
behoeve van de echte minima een
vloer - een ondergrens, een bodem,
of hoe men het ook wil noemen - in
de inkomensontwikkeling aan te
bieden.
Ik ga nu niet verder met de inhoudelijke argumentatie, mijnheer de
Voorzitter. Daartoe ontbreekt het ook
aan spreektijd. Ik heb wel de behoefte
om op dit punt een tweetal moties
aan de Kamer voor te leggen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Buurmeijer en Groenman wordt de volgende
motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat huishoudens met
een inkomen op het voor hen geldend
sociaal minimum thans jaar op jaar
een eenmalige koopkrachttoeslag
ontvangen;
van oordeel, dat een structureel en
algemeen werkend instrument in het
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kader van het inkomensbeleid te
verkiezen is boven het telkenmale
verstrekken van eenmalige koopkrachttoeslagen;
van mening, dat met name het fiscale
instrument geëigend is rekening te
houden met de financiële draagkracht
van de diverse categorieën huishoudens;
constaterende, dat in de huidige
fiscale systematiek nauwelijks
mogelijkheden bestaan huishoudens
met een inkomen op het minimumniveau te vrijwaren van ongewenste
koopkrachtdaling;
verzoekt de regering, op korte termijn
te onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn, door middel van negatieve
inkomstenbelasting dan wel tax-credits huishoudens met een voor hen
geldend minimuminkomen van
koopkrachtverlies te vrijwaren;
en de Kamer van de resultaten van dit
onderzoek op de hoogte te stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 9 (18 192).
Door het lid Buurmeijer wordt de
volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de aanwezigheid
van kinderen in een huishouding de
financiële draagkracht van de huishoudens relatief sterk beïnvloedt;
van oordeel, dat de kinderbijslag het
geëigende instrument is om de
uitgaven voor het onderhoud van
kinderen ten dele te compenseren;
van mening, dat juist bij lage inkomens
groepen de huishoudens met kinderen
relatief zwaar te lijden hebben onder
de koopkrachtdaling;
verzoekt de regering, het instrument
van de kinderbijslag zodanig te
benutten, dat de huishoudens met
inkomens tot en met modaal in
grotere mate compensatie genieten
van de uitgaven voor het onderhoud
van kinderen dan thans het geval is,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 10 (18 192).

G
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de
staatssecretaris voor zijn reactie in
zijn algemeenheid; maar ik zal nu wel
mijn ontevredenheid op onderdelen
moeten melden. De algemene
benadering kwam mij niet goed over
in deze zin dat de staatssecretaris
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moet proberen om ontvankelijk te zijn
voor suggesties uit de Kamer als hij
niet de Kamer volledig monddood wil
maken over 1984 heen en als hij de
SER een serieuze kans wil geven te
adviseren. Hij moet doordenken op
onderdelen zonder dat hij bij wijze
van spreken de zaak dichttimmert,
zoals het al heb genoemd.
Ik verzoek hem te bezien of er bij
voorbeeld bruikbare varianten op
model C mogelijk zijn, aangezien het
gewenst is hoe dan ook enige zekerheid aan de eenmalige uitkering te
geven. Deze zekerheid ontbreekt tot
nu toe. Ik begrijp best dat het feit dat
het gaat om een koopkrachttoeslag,
inhoudt dat het qua aard toch een
tamelijk onstabiel gegeven is. Zoeken
naar enige koppeling of enige zekerheid in een systeem zal zeker de
moeite waard zijn. Ik ga ervan uit dat
de staatssecretaris mede daarvoor
zijn notitie heeft geschreven, omdat
dat het probleem was dat ons steeds
frustreerde.
De staatssecretaris heeft te snel
voor zichzelf geconcludeerd, voordat
zelfs de SER heeft geadviseerd en
voordat de Kamer de discussie
hierover heeft kunnen beëindigen, dat
een aantal modellen niet werkbaar
zijn, zodat wij uitsluitend moeten
blijven waar wij waren, namelijk bij
het model A of B, de aanpak tot nu
toe. Ik verzoek de staatssecretaris die
deur niet zo snel dicht te doen, maar
te bekijken of er nog andere mogelijkheden zijn en zeer serieus te luisteren
naar het nog uit te brengen advies
van de SER. Voor ons is het een
belangrijk uitgangspunt dat het advies
van de SER serieus wordt genomen.
Toegespitst op 1984 hebben wij de
stelling betrokken dat wij in ieder
geval van dit jaar model B accepteren,
en sterker nog, onderschrijven, zij het
dat wij er de bijzondere variaties in
aangebracht willen zien.

Ik wacht dit nu even af. Ik verwacht
een fijne reactie van de staatssecretaris, die veel begrip heeft voor een zeer
reële wens van een fractie die zijn
beleid wel wil steunen, maar dit
tegelijkertijd ook kritisch wil volgen en
wil helpen tot een goede opstelling te
komen.
De heer Willems (PSP): Wanneer
vindt mevrouw Kraaijeveld dat de
Kamer moet beschikken over een
wetsvoorstel van de staatssecretaris,
ten einde nog fatsoenlijk over het
echte minimabeleid voor 1984 te
kunnen discussiëren en de uitvoeringsorganen voldoende ruimte te geven
zich daarop in te stellen?

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Nee, dat doe ik nu nog niet. De
staatssecretaris heeft immers per
interruptie geprobeerd aan te geven
dat hij niet helemaal doof is voor de
uitgesproken gedachte dat de uitwerking van de notitie toch iets meer
aandacht zou vergen; dat je nu niet
alleen kunt zeggen die en die modellen
deugen niet en wij komen na 1984
nergens anders meer aan toe.

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Zo gauw mogelijk. Dat betekent
echter dat de staatssecretaris wel
zicht moet hebben op de koopkrachtontwikkeling. De wet als zodanig kan
hij echter snel indienen. Dat is een
van de redenen waarom wij het
belangrijk vonden in ieder geval
vandaag dit debat te hebben. Wij
hebben in december al een discussie
gehad, wij krijgen straks nog de
discussie over de inkomensnotitie en
dergelijke zaken. Wij hadden deze
discussie wel kunnen uitstellen, maar
dat hebben wij nu juist niet gewild.
Wat mij een beetje verdriet is het
volgende. De Kamer heeft in december
de motie-Gerritse aanvaard. Daarin
staan elementen die door het kabinet
in welwillende overweging zijn
genomen. Wij komen daarmee
vandaag echter geen steek verder. Dat
betreuren wij. De motie-Gerritse is
aangenomen; de staatssecretaris
geeft in zijn betoog aan dat hij wel
van plan is die uit te voeren. Ik wil
echter nadrukkelijk vragen deze motie
voluit uit te voeren.
Dat betekent voor de meerjarige
minima een substantiële bijdrage; in
onze ogen bij voorbeeld 1,5 maal de
toeslag van de eenmalige uitkeringsgerechtigden. Ook de maatregelen
inzake de kindertallen moeten iets
voorstellen. Als het een gulden per
kind meer zou zijn, dan hebben wij
het niet over een substantiële maatregel.
Het is jammer dat de staatssecretaris
over de uitvoering van de motie-Gerritse nog weinig helderheid kan
verschaffen. Ik begrijp best dat hij het
allemaal moet bezien in het licht van
de koopkrachtontwikkeling . Wij
hebben de motie ingediend, wetende
dat er op dit moment 450 min.
beschikbaar is. Ik wil de staatssecretaris nogmaals vragen of hij de intentie
van mijn fractie, neergelegd in deze
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De heer Buurmeijer (PvdA): Ik miste
iets in uw opmerkingen. Ik dacht dat
uw pleidooi voor een zekere grensbepaling tot het indienen van een motie
zou leiden.

motie, goed begrijpt en overeenkonv
stig wil handelen.
Ik vind het prima wanneer wij om
wille van de tijd niet kunnen discussieren over de koopkrachttoeslagen
aan de hand van een algemene
maatregel van bestuur, maar wij
moeten toch eenmaal per jaar op een
juist m o m e n t i n de Kamer die discussie
voeren, zonder dat die de loop der
zaken frustreert. Het is immers juist
de bedoeling de zaak te versnellen.
De staatssecretaris heeft gezegd dat
in het regeerakkoord 300 min. per jaar
voor de echte minima genoteerd
stond en dat dit bedrag voor dit jaar
450 m i n . geworden is. Dit bedrag is
door het kabinet in een totale afweging
van de begroting voor 1984 vastgesteld
en dat zal op dezelfde wijze gebeuren
voor 1985. Wij zullen de regering
daaraan houden.
Op het moment dat de begroting
1985 op tafel komt, zal helder moeten
zijn aan welke koopkrachttoeslag het
kabinet dan denkt. Wij binden ons niet
aan die 300 min. en willen ook nu nog
niet vastleggen dat het zoveel meer
moet wezen. Wij willen het graag aan
de staatssecretaris overlaten om dit in
het totale kabinetsberaad te beslissen.
Hij kent de opvattingen van de Kamer.
Ik ondersteun zijn benadering in de
notitie, namelijk dat bij het vragen o m
inkomensoffers de echte minima
zoveel mogelijk moeten worden
ontzien. Dat geldt ook voor 1985. Wij
zullen dan het beschikbaar gestelde
bedrag van de regering willen vernemen en op dat moment ons oordeel
daarover geven.
De heer Buurmeijer (PvdA): Begrijp ik
u goed als ik zeg, dat u beoogt de
eerstjarige echte minima in 1985 in
ieder geval een garantie voor het
koopkrachtverlies te geven en dat u
de meerjarige minima minimaal
anderhalf keer zoveel wilt geven in
1985?
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Ik discussieer op dat punt niet over
1985, want de motie-Gerritse heeft
betrekking op 1984. In de motie wordt
gesproken over een volledige compensatie van het in dit jaar te lijden
koopkrachtverlies; in combinatie met
de meermalige-minima-uitkeringen.
Voor 1984 zou dit bedrag anderhalf
maal zoveel kunnen zijn als de toeslag
voor de mensen met de eenmalige
uitkering. Ook de kindercomponent
komt hier dan nog bij. Wij vinden dit
voor 1984 gewenst. Wij voeren
meestal een tamelijk consistent
beleid. Voor 1985 zou je misschien
een motie met die strekking ook weer
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moeten indienen, maar hierover
willen wij pas discussiëren op het
moment dat de begroting voor 1985
aan de orde is. Wij grijpen daar niet
op vooruit.
De heer Buurmeijer (PvdA): Wat
zegt u dan wel over 1985? De heer De
Korte zei in ieder geval dat er voor dat
jaar meer geld nodig is. Dat vond ik
nog een helder en begrijpelijk verhaal.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Het is maar net waar je van uitgaat.
Dit geldt ook voor variant C. De
staatssecretaris gaat er nu vanuit, dat
hij er slecht uitkomt en dat het
financieel een heel beroerde variant
is, ook wanneer je varieert op de
manier die wij hebben gesuggereerd.
In zijn eigen model blijkt dat variant
C in het begin zelfs een heel geringe
koopkrachttoeslag te zien had gegeven, doordat er sprake was van een
betere positie. Wij willen de situatie
voor de mensen in 1985 in ieder geval
niet slechter maken dan in 1984. Dat
is ons uitgangspunt. Wij moeten in
1985 opnieuw bezien hoe de stand
van zaken is.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik neem
aan, dat u toch in ieder geval een
garantie voor koopkrachtverlies wilt
geven?
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
De motie-Gerritse is op dit punt heel
duidelijk en heeft betrekking op de
besluitvorming voor 1984. In 1985
moeten wij bekijken wat er verder
moet gebeuren voor deze mensen.
De Voorzitter: Ik maak nog een
opmerking over de orde. De commissie
heeft nog een spreektijd van vijf
minuten. Daarna zou ik, gelet op het
schema, de staatssecretaris het w o o r d
moeten geven. Ik moet de leden
verzoeken o m genoegen te nemen
met de informatie die over en weer
wordt verstrekt, en niet meer te
interrumperen. Is de heer Weijers het
daarmee niet eens?
De heer Weijers (CDA): Dit is een late
roeping. U had het beter eerder
kunnen doen.
De Voorzitter: Ik constateer dat u
slechts een gedeelte van deze vergadering hebt bijgewoond. U kunt zich
dus moeilijk een oordeel over het
geheel van deze bijeenkomst aanmeten, laat staan over de leiding van
deze bijeenkomst.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Over de zogenaamde vloerproblematiek lijkt het mij gewenst dat de
staatssecretaris zorg draagt voor
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verheldering rondom de onderzoeken
in de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel. Hierover kunnen wij
dan discussiëren. De peildatum ter
zake van de derde variant moet meer
soelaas bieden voor de mensen. Wij
horen graag de uitwerking van een en
ander.
Ter zake van het eigen inkomensinstrument van een gemeente, merk ik
op dat ik wel oog heb voor de nadelen
die dit met zich brengt, maar dat de
staatssecretaris wel erg rigoureus te
werk gaat. Ik sluit mij in dit opzicht
aan bij een vraag van de heer De
Korte op dit punt, namelijk welke
mogelijkheden er zijn. De staatssecretaris sprak namelijk over beperkte
mogelijkheden.
Wat de neveninkomsten betreft, is
er een groep binnen het geheel van
de echte minima die specifiek is
voorzien van een nevenverdienstenregeling. Hierover is onlangs gediscussieerd. De staatssecretaris was er niet
voor, maar de Kamer vond dat het
toch moest. Die regeling wordt nu
gefrustreerd door de eenmalige-uitkeringsregeling. Beide regelingen zijn
zeer zinnig, maar de frustratie moet er
worden uitgehaald. Daarom dien ik op
dit punt een motie in.
De Voorzitter: Ik merk op, dat de
leden die nu nog het w o o r d zullen
voeren ieder één minuut spreektijd
hebben.
Moties
De Voorzitter: Door de leden Kraaijeveld-Wouters, De Korte, Buurmeijer,
Groenman, Brouwer, Beckers-de
Bruijn, Ubels-Veen en Willems wordt
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de beperkte
vrijlating van nevenverdiensten in de
Algemene Bijstandswet als een
belangrijke stimuleringsregeling moet
worden beschouwd;
van mening, dat het ongewenst is dat
door het koopkrachttoeslagen-instrument het effect van deze regeling
verloren gaat;
verzoekt de regering, bij het toekennen
van koopkrachttoeslagen de nevenverdiensten in de zin van de ABW buiten
beschouwing te laten,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 11 (18 192).
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D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Dat is dan een minuut
o m wat te mopperen. Ik vind het een
zeer teleurstellend debat. De bredere
invalshoek is niet aan de orde geweest.
Ik heb gesproken over weglekeffecten,
over voorgestelde bezuinigingen die
als ze worden aanvaard effecten
hebben omdat er elders weer kosten
optreden. Alternatieven zijn niet
besproken. Dat kon ook niet tussen
neus en lippen door, zei de staatssecretaris. Wel wordt ons tussen neus
en lippen door zijn standpunt duidelijk.
Dat betekent voor m i j : de echte aap
uit de minimale m o u w . Dat moet dan
ook zo gauw mogelijk worden
medegedeeld aan de SER.
Het enige positieve van vandaag
vind ik dat het fiscale instrument
kennelijk bespreekbaar is, niet bij de
staatssecretaris die zich houdt bij de
kortzichtige redenering van zijn
collega Koning, maar wel bij de VVD
en de PvdA. Ik zal beide fracties, waar
het de tweeverdieners betreft, aan het
standpunt houden en ze nadrukkelijk
volgen en proberen ze te beïnvloeden.
Het minst negatieve van vandaag vind
ik dat de VVD in ieder geval voor 1985
iets moois probeert te doen.
Ik hoop dat het inderdaad zo mooi
is als het lijkt. Als het in ieder geval
maar niet ten koste gaat van de
sociale uitkeringen.
De heer De Korte (VVD): Dat is niet
onze bedoeling. Ik heb al uitgelegd
dat de extra's voor het budget voor
het echte m i n i m u m gebaseerd zijn op
het algemene begrotingsbeeld, zoals
dat ook het geval is geweest voor
1984.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Mijn oordeel
over de discussie van vandaag is erg
negatief. Ik had een discussie verwacht
over het minima- of echte-minimabeleid. In de stukken zijn vijf varianten
aangegeven. Er zijn daarnaast geen
cijfers genoemd over wat wij eigenlijk
verdienen als wij jarenlang de minima
blijven 'bevriezen'. Van die vijf
varianten blijkt er uiteindelijk één al
gekozen te zijn. Het enige waar de
staatssecretaris mee naar huis gaat
- misschien was het hem daarom wel
te doen - is dat hij nu weet of er een
raamwet moet komen of iets anders.
Ik merk nog iets op over het
onderzoek van de Rotterdamse
sociale dienst. Ik blijf bij mijn verhaal
dat er voor een systematiek is gekozen
waarbij in de tabellen uitdrukkelijk
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wordt vermeld: exclusief of inclusief
kinderbijslag. Als 27% van de eenoudergezinnen f 500 of minder overhoudt
na aftrek van vaste lasten om van te
leven en als het NIBUD zegt dat je
voor je minimale voedsel al meer dan
f500 nodig hebt als je een vrouw bent
met twee kinderen, dan betekent dat,
dat van die kinderbijslag alle uitgaven
moeten worden bekostigd.
Ik denk dan niet alleen aan de
uitgaven voor de kinderen zelf, zoals
kleding, maar ook aan de uitgaven
voor het huis of reparaties enzovoorts.
In december heb ik dat uitvoerig uit
de doeken gedaan. Ik verzoek de
staatssecretaris mijn verhaal van toen
te betrekken bij de analyses die
worden gemaakt.

die nog zal worden gehouden over
een andere notitie, namelijk die over
het algemene inkomensbeleid.
Misschien kan dat een aansporing zijn
voor een ieder om zich grote beperkingen op te leggen wat betreft het
plaatsen van interrupties. Bij voorkeur
in het geheel niet!

D

De Voorzitter: Er is vandaag bij
herhaling gewezen op de discussie

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! Ook ik zal proberen mij
de nodige beperkingen op te leggen
om ervoor te zorgen dat wij binnen
het tijdsschema blijven. De heer De
Korte heeft terecht geconstateerd dat
ik probeer te woekeren met de
schaarse middelen die wij hebben. In
die zin hebben wij positief ingespeeld
op het verlangen om aan meerjarige
gevallen en de kinderfactor extra
aandacht te besteden.
Mevrouw Kraaijeveld heeft nog
gesproken over variant C. Zij wilde
daarover van mij meer helderheid.
Wat 1984 betreft, heb ik duidelijk
aangegeven welke beperkingen er
zijn. In het interruptiedebeat heb ik
laten weten dat onzerzijds serieus
gerekend zal worden met het advies
dat de SER uitbrengt naar aanleiding
van de adviesaanvrage die wij hebben
verstuurd. Als daarin opmerkingen
staan over variant C, zal dat ook
serieus in het geheel worden meegewogen.
In die zin heb ik de zaak niet naar
1984 toe willen vastspijkeren. Gelet
op de cijfers die met betrekking tot
deze zaak in de nota zijn gegeven, zie
ik op zich zelf wel problemen, maar
dat neemt niet weg dat een definieve
besluitvorming daarover echt pas kan
plaatsvinden nadat door de Sociaaleconomische raad is geadviseerd.
Hetzelfde geldt voor een eventuele
variatie van de C-variant. Dat is in die
discussie dan nog geheel open. Ik
begrijp wel dat bij haar voornamelijk
het feit een rol speelt dat er dan iets in
het systeem is vastgelegd. Ik kan niet
ontkennen dat dat op zich in ieder
geval meer zekerheid geeft dan
wanneer van jaar tot jaar daarover
een besluit moet worden genomen.
De heer De Korte constateerde
terecht dat ik een introductie, langs
deze omweg, van een inkomensafhankelijke kinderbijslag heb afgewezen.
Vervolgens kwam hij met een motie
om iets vast te leggen over de
omvang van het bedrag voor na 1984.
In mijn eerste reactie heb ik duidelijk
laten weten dat dit een zaak is die het
kabinet nog ten volle in zijn besluitvorming over de begroting voor 1985
moet betrekken.
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D
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Ik dien een motie in met
de bedoeling om in ieder geval te
voorkomen dat de maatregel per 1 juli
aanstaande nog meer mensen in de
situatie brengt waarover wij nu
praten, namelijk waarin zij afhankelijk
zijn van een eenmalige uitkering.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Brouwer,
Buurmeijer, Ubels-Veen, Beckers-de
Bruijn, Willems, Groenman en
Scholten wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat door een verlaging
van de uitkeringspercentages per
1-7-1984 ook uitkeringsgerechtigden
met een bovenminimaal inkomen op
of onder het minimumniveau terecht
zullen komen;
overwegende, dat het aantal uitkeringsgerechtigden dat afhankelijk
wordt van de staat voor een extra
koopkrachtbescherming in dat geval
zal toenemen van 10 a 15% tot circa
30%;
van mening, dat dit onwenselijk is;
dringt er bij de regering op aan, af te
zien van het voorgenomen bezuinigingspakket in de sociale zekerheid,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 12 (18 192).
De vergadering wordt enkele minuten
geschorst.

Ik heb ook duidelijk laten doorschemeren dat het onderdeel echte
minima daarbij een heel serieus punt
van het beleid zal zijn. Daarom heb ik
het gevoel dat zijn motie te vroeg
komt en daarom overbodig is. Ik kan
mij dan ook meer vinden in de manier
waarop mevrouw Kraaijeveld dit punt
benadert,met te zeggen: wacht die
besluitvorming over de invulling van
het beleid voor 1985 af. Pas daarna zal
volledige duidelijkheid over dit punt
bestaan.
De heer De Korte (VVD): Ik begrijp
dus dat de staatssecretaris het niet
plezierig vindt dat hij door de Kamer
wordt gesteund tegenover een
minister van Financiën die er wel eens
anders over zou kunnen denken.
Staatssecretaris De Graaf: In het
kabinet gaat het niet om één minister
of om één portefeuille, maar om het
totale beleid. De gehele afweging van
dat totale beleid dient nog plaats te
vinden. Ik heb een zo serieus mogelijke
reactie gegeven op de verlangens die
in deze Kamer bestaan met betrekking
tot de echte minima.
Men kan er zeker van zijn dat dit
ook voor het jaar 1985 een serieus
punt van overweging zal zijn bij het
kabinetsberaad. Daarom heb ik het
gevoel dat de heer De Korte te vroeg
komt met zijn motie. Hij mag er zeker
van zijn dat, wat mij betreft, de
discussie over het echt-minimabeleid
heel serieus zal worden gevoerd.
De heer De Korte (VVD): Ik heb
bezwaar tegen het woord 'overbodig'.
Op dit moment is er 300 miljoen
uitgetrokken en je kunt op je vingers
uitrekenen dat dat te weinig is.
Staatssecretaris De Graaf: Dat gold
voor de gehele kabinetsperiode. Van
jaar op jaar is toen een bedrag
ingevuld van 300 miljoen, ook voor
1984. Dat is 450 miljoen geworden.
Het is nu niet het moment om te gaan
oordelen over het bedrag voor 1985.
Dat moet geplaatst worden in de
gehele context. Het echte-minimabeleid is een wezenlijk onderdeel van
het kabinetsbeleid. Daarom vind ik het
te vroeg en voel ik meer voor de
formulering van de verlangens voor
het jaar 1985 van mevrouw Kraaijeveld.
De heer Buurmeijer (PvdA): Het zal de
staatssecretaris duidelijk zijn dat hij
door deze reactie op de motie, die er
een van ons had kunnen zijn, ons
ertoe brengt deze motie te gaan
steunen.
Staatssecretaris De Graaf: Dat begrijp
ik best. Ik heb echter gemeend het zo
te moeten zeggen. Ik heb ook een
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beetje het gevoel - dat vind ik persoon
lijk dan wat jammer - dat de heer De
Korte niet voldoende vertrouwen
heeft in mij en in de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
dat wij vanuit het inkomenspolitieke
beleid onze uiterste best zullen doen
voor de echte minima.
Mevrouw Brouwer (CPN): De ervaringen zijn er niet naar.
Staatssecretaris De Graaf: De heer De
Korte is positief over de horizon in de
raamregeling. Ik wil dat graag in de
discussie betrekken. Mevrouw
Kraaijeveld meent ook dat de inkomensmeting in ieder geval in de
definitieve wettelijke regeling aan de
orde moet komen. Zij wil graag
afhankelijk van het resultaat en de
effecten een nader oordeel geven.
De heer De Korte is teleurgesteld
over mijn reactie op de ambtshalve
toekenning voor bejaarden, maar hij
is wel blij, dat de tent in ieder geval
niet gesloten is. Na invoering van de
gelijkberechtiging in het kader van de
AOW beschikken we over meer
gegevens en dan is het moment
aangebroken om misschien tot een
andere beoordeling te komen.
Het gemeentelijk beleid is door
mevrouw Kraaijeveld en andere
woordvoerders weer naar voren
gebracht. Ik heb al gezegd, dat het
beleid van de gemeenten in dezen
beperkt is. De heer De Korte dacht
even, dat ik had gezegd, dat kwijtschelding van belastingen niet tot die
mogelijkheden behoort. Er bestaan
echter wel mogelijkheden o m in
individuele gevallen tot kwijtschelding
te komen. Die mogelijkheden, die
gebaseerd zijn op de bestaande
wettelijke regelingen, wil ik niet
ontkennen. Ze zijn echter beperkt en
ze bieden geen mogelijkheid voor een
eigen inkomenspolitiek beleid in
aanvulling op het beleid van het
kabinet.
De heer De Korte (VVD): De staatssecretaris heeft mij verkeerd begrepen.
Ik doelde niet op kwijtschelding per
individu, want die mogelijkheid
bestaat nu al. Ik doelde erop, dat niet
bij voorbeeld de onroerend-goedbelasting voor echte minima moet worden
gemitigeerd.
Staatssecretaris De Graaf: Dat heb ik
zeker niet bedoeld. Dat zou ook niet
passen in de ruimte die de gemeenten
hebben.
De heer De Korte (VVD): Heb ik het
goed begrepen, dat u ook, behalve de
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toeslag voor de echte minima, dat
niet graag zou willen zien?
Staatssecretaris De Graaf: Inderdaad.
Als het op die manier categoriaal
gebeurde, zou dat een vorm van
inkomensbeleid zijn, die niet past in
het beleid, dat de gemeenten moeten
voeren. De beperkte mogelijkheden
die zij hebben, zitten opgesloten in de
bestaande wetgeving, met name de
individuele kwijtschelding en wat
betreft de Bijstandswet zelf het buiten
beschouwing laten van sommige
tegemoetkomingen die in het kader
van charitatieve doeleinden worden
gegeven. De Algemene Bijstandswet
geeft daarvoor de beperkingen aan.
Het zijn beperkingen die door het
bijstandsbeleid onaangeroerd moeten
worden gelaten.
De heer Buurmeijer is uitermate
teleurgesteld. Gelet op zijn inbreng
heb ik daar begrip voor, maar ik
meen, dat hij wat te hoge verwachtingen heeft gehad van doorvoering van
structurele veranderingen zoals door
hem bepleit. Het zal hem toch niet zijn
ontgaan, dat in een aantal door hem
bepleite zaken heel sterk ligt besloten
dat langs een o m w e g toch wordt
gedaan wat hij bepleit, bij voorbeeld
ten aanzien van de inkomensafhankelijkheid van de kinderbijslag.
Ik waardeer zijn volharding op dit
punt, maar ik hoop ook, dat hij er
begrip voor heeft, dat wij niet langs
die o m w e g de consistentie in het
beleid willen laten aantasten. Een
wezenlijke discussie daarover zouden
we, als de Kamer het w i l , moeten
voeren aan de hand van de nota. Die
nota is niet gering. Daarin zijn alle
mogelijkheden ten aanzien van de
kinderbijslagwetgeving genoemd. Die
nota ligt al bij de Kamer. Op elk
moment dat de Kamer het wil, kan
daarover een discussie plaatsvinden.
De heer Buurmeijer (PvdA): Ik zal mij
nog eens richten tot de heren Gerritse
en Weijers o m te kijken, of die
kamermeerderheid op de been is te
brengen.
De heer Gerritse (CDA): De heer
Buurmeijer weet, dat hier fracties
spreken. Dan moet hij zich natuurlijk
nooit tot personen binnen die fracties
richten. Dat doe ik bij hem ook niet.
De heer Buurmeijer (PvdA): U hebt
dus voor uw beurt gesproken,
constateer ik. Dat is jammer, maar
laten wij het er nog eens over hebben.
De heer Gerritse (CDA): Dat voor de
beurt spreken, gaat misschien wat
ver. Men moet altijd bereid zijn, een
bepaalde discussie op gang te
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brengen. Het is echter niet helemaal
zoals het hoort als iemand van
buitenaf zich in een interne discussie
mengt, vind ik.
De heer Buurmeijer (PvdA): De
discussie in de CDA-fractie is dus nog
niet afgerond, begrijp ik.
De heer Gerritse (CDA): Als de
discussie zover is afgerond, zal ik de
de heer Buurmeijer dat graag berichten.
De heer Buurmeijer (PvdA): Dank u
wel!
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer
de Voorzitter! De vraag of ik alsnog
een brief moet sturen naar de SER is
gesteld door mevrouw Groenman. Ik
denk dat uit mijn eerste reactie al
voldoende duidelijk is gebleken dat
dit naar mijn overtuiging niet nodig is,
omdat ik hoop en verwacht dat de
SER over de hele problematiek van de
echte minima voor het jaar 1984 en de
jaren erna advies uitbrengt. Ik heb er
dus geen behoefte aan, nog een
aanvullende brief naar de SER te
sturen.
De kwestie van de tax credit wil ik
niet behandelen zonder in overleg te
treden met mijn collega van Financiën
op dit punt. Ik verwijs naar wat mijn
collega erover eerder heeft gezegd.
Ik ga ervan uit, dat hij bedoelde dat
er op dit moment zeker geen aanleiding
is, op dit punt tot een onderzoek te
komen. Ik kan dus niet verder gaan
dan wat ik erover heb opgemerkt.
De motie inzake de kinderbijslag
- ik heb er voldoende over gezegd heeft niet onze instemming. Ik moet
de Kamer de aanneming ervan
ontraden, omdat er sprake is van een
oplossing op een wijze, die naar onze
mening niet juist is.
Wat de opmerkingen van mevrouw
Kraaijeveld betreft, benadruk ik dat ik
heel serieus het SER-advies inzake het
echte minimabeleid zal bezien, met
name voor de invulling van het beleid
voor de jaren na 1985. Ik zal echt niet
blind zijn voor de advisering van dit
soort colleges. Een en ander moet
uiteraard wel passen binnen het
sociaal-economische beleid dat na dat
jaar gevoerd moet worden.
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA):
Na 1984 bedoelt u, denk ik.
Staatssecretaris De Graaf: Ja, dat was
een kleine vergissing. Het moet 1984
zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb
goede nota genomen van de woorden
van mevrouw Kraaijeveld over de
motie-Gerritse inzake het beleid voor
1984. Ik meen dat geen verschil van

UCV62
5 maart 1984

62-44

De Graaf
mening bestaat over de intentie. Onze
intentie is zeker om iets te doen aan
de situatie van de echte minima, die
dat al gedurende enkele jaren zijn.
Daarbij willen wij in het bijzonder
letten op de positie van de gezinnen
met kinderen. Ik kan op dit moment
niet meer doen dan het uitspreken
van die intentie. De concrete invulling
vormt een punt van nader overleg in
het kabinet. Daarop kan ik nu niet
vooruitlopen.
De discussie over de invulling van
het niveau moet op het goede
moment plaatsvinden. Ik ben blij dat
niet de procedure wordt verlangd van
het twee maanden tevoren publiceren.
Wij willen in onderling overleg, ook
met de Kamer, een goed moment
uitzoeken o m die discussie te voeren.
De vloerproblematiek zal zeker aan
de orde moeten komen. Beschouwingen daarover zal men vinden in de
toelichting op het wetsvoorstel dat ter
zake zal worden ingediend. Dat geldt
ook voor de peildata.
Wat de motie inzake de neveninkomsten betreft is gevraagd o m een
onderbouwing van het bedrag van
f 15 miljoen.
Zoals uit het antwoord op vraag nr.
48 blijkt, zijn er in de bijstand ongeveer
35.000 personen met een vrijgelaten
neveninkomen. Als men ervan
uitgaat, dat het overgrote gedeelte
van deze groepthans geen koopkrachttoeslag voor de echte minima ontvangt, die gemiddeld zeker f500
bedraagt, volgt hieruit dat de budgettaire consequenties zeker het aangegeven bedrag zullen belopen.
In de meeste gevallen zal de
vrijlating van inkomsten in de bijstand
aanzienlijk meer bedragen dan het
bedrag van de koopkrachttoeslag.
Daarom ben ik van oordeel dat dit niet
wezenlijk afbreuk behoeft te doen aan
wat wij bedoelen met de vrijlating in
het kader van de Bijstandswet.
Wat betreft de weglekeffecten,
waarover mevrouw Groenman sprak,
kan ik thans geen concrete gegevens
vermelden. Zij zullen echter zeker een
plaats krijgen bij de verdere discussie
over het echte-minimabeleid en in de
memorie van toelichting van het te
maken wetsvoorstel.
Het oordeel van mevrouw Beckers
is en blijft negatief.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Het gaat daarbij o m de wijze van
discussiëren en niet o m het feit, dat u
mijn motie of mijn politieke opstelling
afwijst. Ik heb echt het gevoel dat ik
hier vandaag voor niets heb gezeten.
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Staatssecretaris De Graaf: Ik heb het
gevoel dat u pas tevreden bent als ik
doe wat u vraagt.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Neen, daar gaat het nu juist niet o m .
Als wij een notitie krijgen en iedereen
zich daarin verdiept en als hier blijkt
dat dit eigenlijk helemaal niet nodig
was - het gaat u er blijkbaar slechts
o m , een keuze te maken tussen een
raamwet of het opnemen in de
Bijstandswet - vraag ik mij af, waarom
wij hier een hele dag moeten zitten.
Staatssecretaris De Graaf: Sorry,
Voorzitter, maar in die notitie is óók
zeer uitvoerig aan de orde gesteld
welke problematiek zich met betrekking tot de meerjarige gevallen
voordoet. Daarbij heeft men te maken
met een afwijking van het beleid, dat
tot nu toe werd gevoerd. Verder gaat
het om het extra accent voor de
kinderfactor. Men kan werkelijk niet
zeggen dat de discussie over deze
notitie geen enkele betekenis heeft
gehad.
In tegendeel, hier worden op zijn
minst aanzetten gegeven voor
bijstellingen in het minimabeleid.
Echter, bijstellingen op de wijze, die
sommigen verlangen, behoren niet
tot de mogelijkheden die het kabinet
thans ter beschikking heeft.
Mevrouw Beckers heeft nog enkele
opmerkingen gemaakt over het
rapport van de Rotterdamse GSD. Uit
wat zij hierover later stelde, heb ik de
indruk overgehouden dat zij erkende
dat in het besteedbare bedrag in elk
geval de kinderbijslag niet was
begrepen. Ik heb ook niet méér willen
zeggen dan dat.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Nogmaals, de Staatssecretaris
formuleert dit nu voor de tweede
maal als een kritiekpunt op het
onderzoek. Hij kan dit niet volhouden.
Waar de kinderbijslag niet is meegerekend, staat dit er met nadruk bij. De
conclusies zijn zonder meer en zonder
enige moeite te trekken. Het gaat
erom dat men, welk systeem men ook
gebruikt, een eerlijk beeld krijgt van
het bedrag, waarmee die echte
minima rond moeten komen.

men het maandelijks met die bedragen
zou moeten doen. De redelijkheid
gebiedt, te zeggen, dat waar het o m
gezinnen gaat maandelijks de kinderbijslag moet worden meegeteld. Ik
vind het toch een bepaalde wijze van
presenteren van dergelijke zaken.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik
ben zeer benieuwd naar uw analyse
en ik hoop dat die snel zal verschijnen.
Staatssecretaris De Graaf: Ten slotte
moet ik nog een oordeel geven over
de motie van mevrouw Brouwer
waarin wordt gevraagd, af te zien van
het bezuinigingspakket dat het kabinet
voor 1984 nog op het oog heeft. Het
zal duidelijk zijn dat ik deze motie
moet ontraden.
Mevrouw Brouwer (CPN): Als de
verlaging van de uitkeringen doorgaat,
komen er weer extra minima bij en
dat betekent dus ook dat u weer extra
geld op tafel moet leggen o m aan die
mensen een eenmalige uitkering te
geven.
Staatssecretaris De Graaf: U wilt toch
niet de indruk wekken, dat ik dat heb
ontweken? U kunt het terug vinden in
de stukken en ook in de adviesaanvrage aan de SER. Ik bagatelliseer het
niet want dat probleem heb ik wel
degelijk genoemd tijdens de voorbereiding.
Mevrouw Brouwer (CPN): De motie
zegt, dat moet worden afgezien van
de verlaging omdat straks anders 3U
van de mensen, die nu een uitkering
hebben, op het niveau terecht komen
dat nodig is voor een eenmalige
uitkering.
Staatssecretaris De Graaf: Ik neem
aan dat wij bij de verdere invulling
van het beleid op dit terrein nog
uitvoerig met elkaar van gedachten
zullen wisselen over dit probleem.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik dank de staatssecretaris voor het nadere inzicht, dat hij
heeft willen bieden.
Sluiting 18.08 uur.

Wij verwachten een dergelijk eerlijk
beeld óók van de staatssecretaris. Hij
moet dan niet met argumenten
komen over het al dan niet meerekenen
van de kinderbijslag of de verzekering
bij de vaste lasten. Dat kan men er zó
uithalen en het zijn geen belangrijke
factoren.
Staatssecretaris De Graaf: Op zijn
minst is toch de indruk gewekt dat
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O n t w i k k e l i n g reëel vrij beschikbaar i n k o m e n , g e h u w d e w e r k n e m e r m e t n i e t w e r k e n d e
e c h t g e n o t e , 2 k i n d e r e n tussen 6 — 1 1 jaar, exclusief incidenteel ( 1 9 7 3 • 1 0 0 )
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