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Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (gedeeltelijk 
achterwege laten van de herziening van de kinderbijslagbedragen 
per 1 januari 1983) 

Nadere wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten, de Wet 
Werkloosheidsvoorziening en de Wet op de loonbelasting 1964 (afschaffing 
minimumdagloon W A O en herziening minimumdagloonbepalingen in de 
W.W. en de W.W.V.) 

Wijziging van de Wet van 20 december 1979, Stb. 711 (Beëindiging 
vereveningstoeslagen) 

Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling van de 
samenloop van uitkering met inkomsten uit arbeid) 

Wijziging van de Wet van 4 juni 1981, Stb. 350 (vaststelling en verdeling 
van de premie voor de werkloosheidsverzekering) 

Beperking van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de 
uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een 
aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige wetten per 1 januari 
1983. 

' Samenstelling: Van Dalen (CDA), Franssen 
(CDA) (voorzitter), Mw. Van Soest-Jansbeken 
(CDA), Van de Zandschulp (PvdA), Mw. 
d'Ancona (PvdA), Oskamp (PvdA), Heijmans 
(VVD), Van Tets (VVD), Mw. Vonhoff-Luijendijk 
(VVD), Mw. Bischoff (D'66), De Gaay Fortman 
(PPR), Umkers (CPN) en Abma (SGP). 

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 22 december 1982 

Gezien de zeer korte tijd die de Kamer gelaten is voor het onderzoek van 
de onderhavige ontwerpen van wet, heeft de commissie besloten van 
schriftelijke voorbereiding af te zien. 

De Commissie heeft de Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, de heer L. de Graaf, uitgenodigd om mondeling met haar van 
gedachten te wisselen en haar voor te lichten over de laatste stand van 
zaken met betrekking tot de ontwerpen. Tijdens dit, op dinsdag 21 december 
1982 gehouden overleg, heeft de Staatssecretaris toegezegd, de commissie 
nog voor de openbare behandeling van de wetsontwerpen op dinsdag 28 
december en woensdag 29 december 1982 een overzicht te verschaffen 
van de gevolgen, die cumulatie van de diverse in de ontwerpen opgenomen 
maatregelen zou kunnen hebben. 

De leden van de fractie van D'66 herinnerden bovendien nog eens aan de 
toezegging van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens 
een eerder gevoerd overleg (dinsdag 14 december 1982), namelijk dat een 
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overzicht van de koopkrachteffecten van een cumulatie van de maatregelen 
in de sfeer van de sociale zekerheid die door het kabinet zijn voorgesteld, 
gecombineerd met de maatregelen in de fiscale sfeer, die het kabinet voor 
1 januari 1983 tot stand wil zien gebracht, aan de commissie zou worden 
toegezonden. 

De commissie achtte na het overleg met de Staatssecretaris de openbare 
beraadslaging voldoende voorbereid, mits aan de toezeggingen van 
Minister en Staatssecretaris tijdig is voldaan. 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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