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Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet en
de Algemene Kinderbijslagwet (beëindiging met ingang
van 1 januari 1983 van de bijdragen van het Rijk aan het
Ouderdomsfonds en het Algemeen Kinderbijslagfonds,
alsmede vaststelling van die bijdragen over enige
voorgaande jaren)

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS
VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN
GEWIJZIGD
Met de terugtrekking van de rijksbijdragen aan het Ouderdomsfonds en het
Algemeen Kinderbijslagfonds wordt
de beëindiging bewerkstelligd van de
wettelijk geregelde overheidsdeelname in de financiering van de A.O.W.
en A.K.W. Het onderhavige wetsontwerp dient daartoe. In het verleden
heeft de terugtrekking van rijksbijdragen zoveel mogelijk plaatsgevonden
in die sociale fondsen waarin ook de
ombuigingen neersloegen, dan wel
waar vermogensoverschotten aanwezig waren. Voor 1983, evenals in
voorgaande jaren, zijn de ombuigingen
in de ziektekostensfeer binnen die
sfeer afgerekend, nl. via de rijksbijdrage A.W.B.Z. Voor het overige zijn de
effecten van de ombuigingen in het
totaal van de sociale zekerheid naar
het financieringstekort gesluisd via
die sociale fondsen waar nog rijksbijdragen aanwezig waren, te weten in
het Ouderdomsfonds en het Algemeen
Kinderbijslagfonds. De rijksbijdragen
die gegeven worden in verband met
de premievrijstellings- en reductieregeling of met de vroeg-gehandicapten
in de A.A.W. zijn daarbij buiten
beschouwing gelaten. Dit is dan ook
de reden, dat er samen met de
resterende rijksbijdrage in de A.W.B.Z.
nog ca. 3,6 miljard gulden aan
rijksbijdrage in de sociale fondsen
overblijft.
Met betrekking tot de korting op de
rijksbijdrage aan het Algemeen Fonds
Bijzondere Ziektekosten zal een
afzonderlijk wetsontwerp worden

ingediend door de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Door de terugtrekking van rijksbijdragen zal het gedeelte van de
uitgaven dat door middel van premies
moet worden gedekt, toenemen. Het
gecombineerde effect op de premie
van deze terugtrekkingen kan voor de
A.O.W. worden geraamd op 0,45
procentpunt en voor de A.K.W. op ca.
2,2 procentpunt. Zoals hiervoor reeds
is opgemerkt, staan tegenover deze
lastenverzwaringen echter een aantal
voorgenomen algemene en specifieke
maatregelen met betrekking tot de
A.O.W. en A.K.W., die de uit premies
te financieren lasten zullen terugdringen.
Per saldo is het structurele effect
van enerzijds ombuigingen, anderzijds
terugtrekking van rijksbijdragen en
een aantal endogene factoren, dat de
A.O.W. en de A.K.W.-premie zullen
moeten stijgen. Aangezien het echter
de doelstelling van dit kabinet is
- evenals dat voor het vorige kabinet
het geval was - dat de lasten voor de
werkgever in procenten van de
loonsom niet mogen stijgen, ligt het
in het voornemen voor de gestegen
A.K.W.-premie compensatie aan te
brengen in de werkgeverspremies
voor de Werkloosheidswet (W.W.) en
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (W.A.O.) door een groter
deel ten laste van de werknemers.
Overigens merk ik hierbij op, dat aan
de beëindiging van de rijksbijdragen
geen argumenten kunnen worden

ontleend over een wenselijke verdeling
tussen rijksbijdragen en premies in de
financiering van de sociale verzekering.

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 712, A

