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een aantal sociale verzekeringswetten en van een 
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alsmede het achterwege laten per 1 juli 1985 van de 
basiskinderbijslagbedragen 

Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG 
Ontvangen 26 november 1984 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden naar aanleiding 
van de memorie van antwoord een verschuiving in de prioriteitsstelling 
van het kabinet. Deze constatering is voor mij verrassend. Het beleid 
van het kabinet is en was erop gericht door middel van een versterking 
van de Nederlandse economie, te komen tot een terugdringen van de 
afbraak van de werkgelegenheid en daaropvolgend tot een uitbreiding van 
de bedrijvigheid. Een en ander dient naar het oordeel van het kabinet te 
geschieden aan de hand van het zogenaamde drie sporenbeleid, waarbij 
overigens moet worden opgemerkt dat, in tegenstelling tot wat de leden 
van de fractie van de P.v.d.A. veronderstellen, de cijfermatige volgorde op 
zich geen rangorde naar prioriteit aangeeft tussen de verschillende sporen. 
Het beleid gebaseerd op deze drie sporen te zamen zal uiteindelijk moeten 
leiden tot het terugdringen van de werkloosheid. Van een verandering in 
de prioriteitsstelling van het kabinet is naar mijn oordeel dan ook geen 
sprake. 

Deze leden voelden zich door de recente ontwikkeling van het prijsin-
dexcijfer gesteund in hun vrees over de inkomensgevolgen voor 1984 en 
met name voor 1985. Zij vragen aan het kabinet welke gevolgtrekkingen 
het trekt bij voorbeeld voor de echte minima, indien in 1984 en 1985 de 
inflatie groter zal zijn dan verwacht. In dit verband vroegen deze leden om 
de mening van het kabinet over de suggestie van de Raad van State om de 
indexering voor 1 juli 1985 nu niet vast te stellen. 

De ontwikkeling met betrekking tot het prijsindexcijfer geeft geen 
aanleiding te veronderstellen dat de prijsontwikkeling in 1985 anders zal 
uitvallen dan wordt verwacht. Er is daarom naar mijn mening geen reden 
nu reeds aan te geven welke gevolgtrekkingen zouden moeten worden 
getrokken indien de verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van 
de inflatie niet bewaarheid zou worden. 

Voor wat betreft de echte minima moge worden verwezen naar de brief 
aan de Tweede Kamer van 16 oktober 1984 naar aanleiding van de begroting 
1985 (nr. 18600, nr. 50). Daarin is weergegeven op welke wijze het kabinet 
zich voorstelt in 1985 koopkrachttoeslagen te verlenen aan de meerjarige 
echte minima. 

Een en ander betekent eveneens dat de suggestie van de Raad van State 
om de indexering per 1 juli 1985 in een later stadium vast te stellen moet 
worden afgewezen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen naar de visie van het kabinet over 
de voortzetting van de bevriezing bij voortgezette economische groei. 
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Evenals met betrekking tot de voorgaande vraag lijkt het niet juist reeds nu 
aan te geven of het beleid voor 1985 in de daaropvolgende jaren zou 
moeten worden voortgezet indien er van economische groei sprake is. 
Immers hierbij spelen een groot aantal sociaal-economische en budgettaire 
factoren een rol, waarvan de invloed op dit moment nog niet kan worden 
overzien. Wel zou ik willen beklemtonen dat de economische situatie op dit 
moment en de daaruit voortvloeiende werkloosheid noopt tot een sterk 
beheerste ontwikkeling van de uitkeringen waarbij voor de minimumuitke-
ringen koopkrachthandhaving voorlopig het uiterst haalbare lijkt te zijn. 
Een sociaal zekerheidsstelsel dat niet betaalbaar is belemmert immers de 
economische ontwikkeling en zal daardoor uit zich zelf tot een verdere 
afkalving van het sociale zekerheidsstelsel leiden. Wanneer nu de economi-
sche ontwikkeling bijtrekt blijft het, gezien de slechte economische situatie 
van dit moment, noodzakelijk voorzichtigheid te betrachten met betrekking 
tot de uitgaven voor de sociale zekerheid. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden kennis genomen van de memorie 
van antwoord waarin het aantal uitkeringsgerechtigden in de WAO, WW en 
WWV op het minimumniveau is aangegeven. In dit verband wensten zij 
aanvullende informatie over het aantal uitkeringsgerechtigden, dat na 
afloop van de stelselherziening op het minimumniveau terecht zal komen. 

Allereerst merk ik hierbij op dat ten aanzien van de structuur van de 
regelingen - een belangrijk onderdeel van de stelselherziening sociale 
zekerheid - nog geen uitgewerkte plannen bestaan. Het is om deze reden 
dan ook niet mogelijk om de door de leden van de P.v.d.A.-fractie gevraagde 
gegevens, die betrekking hebben op de gehele stelselherziening, te 
verstrekken. Voor die maatregelen, die betrekking hebben op het uitkerings-
niveau kunnen de gevraagde aantallen wel worden gegeven. Zo zijn per 1 
januari 1984 geen uitkeringsgerechtigden op het minimumniveau terecht-
gekomen, omdat zowel de daglonen als het minimumloon met 3 % zijn 
verlaagd. Door de korting van 3% op de bovenminimale uitkeringen is per 
1 juli 1984 het aantal uitkeringsgerechtigden met een minimumuitkering 
toegenomen met ongeveer 25000. Per 1 januari 1985 zal voorts als gevolg 
van de niveauverlaging dit aantal toenemen met ongeveer 78000 uitke-
ringsgerechtigden. In totaal betreffen dit derhalve ongeveer 103000 
uitkeringsgerechtigden in de WW, WWV en WAO. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten informatie over de financiële 
effecten van de maatregelen in de kinderbijslag. Zij wilden met name 
aanvullende informatie over de herziening van de basiskinderbijslag-
bedragen. De vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie heeft naar wij 
aannemen betrekking op de korting in verband met de invoering van de 
leeftijdsafhankelijkheid in de kinderbijslag. Deze korting zal - zoals in de 
huidige wet is vastgelegd - verwerkt worden in de aanpassing van de 
kinderbijslagbedragen per 1 januari 1985. De besparing bedraagt uit dien 
hoofde 45 miljoen. Hiermee worden de extra kosten in verband met de 
leeftijdsafhankelijkheid gedekt. Deze informatie is, zoals door de leden van 
de P.v.d.A.-fractie is verzocht, in onderstaand overzicht verwerkt. 

Financiële effecten van de maatregelen (in miljoenen guldens) 

Procentuele Korting 
aanpassing i.v.m. extra 
index bij kosten van 
ongewijzigd de leeftijds-
beleid afhankelijk 

heid in 
kinder-
bijslag 

a. Minimumloon en sociale 
uitkeringen 
— per 1 januari 0,3 
— per 1 juli 0,2 

b. Kinderbijslag 
— per 1 januari 1,5 
— per 1 juli 0,5 

c. Totaal a + b 45 200 265 

Besparingen maatregelen 
huidige wetsvoorstel 

1985 structureel 

135 
45 

0 
.'0 

135 
90 

0 
40 
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De macro-incidentele loonbeweging over de periode 1973-1984 bedraagt 
gecumuleerd 15,5%, oftewel 1,3% per jaar. Het macro-incidenteel wordt 
vooral bepaald door wijzigingen in de structuur van de beroepsbevolking, 
toename van het opleidingsniveau en daarmee hogere inschaling van 
toetreders op de arbeidsmarkt, een ongelijke verdeling van werkloosheids-
toename over inkomensklassen, toenemende arbeidsparticipatie van 
vrouwen, e.d. Het valt niet goed in te zien hoe de gevolgen van dergelijke 
ontwikkelingen voor de gemiddelde loonsom per werknemer zouden 
moeten worden toegerekend aan verschillende inkomensniveaus, dit in 
antwoord op de desbetreffende vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie betreurden het door middel van een 
opmerking terzijde, een substantiële wijziging in de opvatting van het 
kabinet te moeten vernemen. In antwoord hierop zij verwezen naar de 
memorie van antwoord waarin reeds op het verschil in tijdsverloop 
tussen de onderhavige wetgeving en de afzonderlijke brief werd gewezen. 
Het bevreemdt het kabinet dat de motivering tot de bevriezing van deze 
uitkeringen via een koppeling met de militaire invaliditeitspensioenen op 
deze leden gekunsteld overkwam en dat zij blijkbaar niet de overeenkomst 
zien tussen de militaire-oorlogsslachtoffers uit de periode 1940-1945 en 
de oorlogsgetroffenen op grond van de in het wetsvoorstel aan de orde 
zijnde regelingen. Tegen de achtergrond van de ombuigingsvoorstellen 
op het terrein van de sociale verzekeringswetgeving en van de overeen-
komstige regelgeving voor ambtenaren en gezien de voornemens tot 
bevriezing van de militaire invaliditeitspensioenen, acht het kabinet de 
voorgestelde bevriezingsmaatregelen van de uitkeringen en pensioenen 
voor oorlogsgetroffenen alleszins billijk en aanvaardbaar. Zo wordt dit ook 
ervaren door de Buitengewone Pensioenraad, de Uitkeringsraad, de Raad 
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers en de begeleidende instellingen die 
blijkens hun adviezen met deze maatregel, zij het hier en daar met een 
kanttekening, akkoord kunnen gaan. 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de C.D.A.-fractie wordt 
in onderstaand overzicht weergegeven de koopkrachtontwikkeling voor de 
modale werknemer exclusief kinderbijslag over de periode 1982-1984: 

1982 - 2 , 4 
1983 - 3 , 8 
1984 - 0 , 4 

1982-1984 - 6 , 5 

In aanvulling op de verstrekte gegevens over de koopkrachtontwikkeling 
voor de meerjarige echte minima verzochten de leden van de C.D.A.-fractie 
om een overzicht van de jaarlijks door de eenmalige uitkering bewerkstelligde 
koopkrachtmutatie. In onderstaande tabel is dit weergegeven. 

Structurele koopkracht" Niveau verhogend 
ontwikkeling sociale effect eenmalige 
minima uitkering 

1983 - 2,8 + 2,9 
1984 - 3,1 + 4,7 
1985 + 0;3 + 4,4 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
naar het standpunt van het kabinet over het advies van het college ABW 
met betrekking tot de kinderbijslag merken wij het volgende op. Het 
college ABW acht het wenselijk dat bij de advisering door de SER over de 
structuur van het stelsel van kinderbijslag wordt overwogen de kinderbijslag 
zodanig te verhogen, dat deze op minimumniveau kostendekkend is, dan 
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wel dat op minimumniveau het aandeel van de ouders in de kosten van 
kinderen beperkt wordt tot 2,5% van het eigen inkomen per kind. Als derde 
mogelijkheid noemt het college het inkomensafhankelijk maken van de 
kinderbijslag. 

In dit verband wijzen wij erop dat in de SER-adviesaanvrage over de 
structuur van het stelsel van kinderbijslag het standpunt is ingenomen dat 
het uitgangspunt «eigen financiële verantwoordelijkheid voor de ouders» 
ook op minimumniveau dient te gelden. Kinderbijslagbedragen op een 
zodanige hoogte dat deze op minimumniveau kostendekkend zouden zijn, 
acht het kabinet in strijd met dat uitgangspunt. Een algemene verhoging 
van de kinderbijslag stuit naar de mening van het kabinet op financiële 
bezwaren. Verder menen wij dat aan een inkomensafhankelijke kinderbijslag 
grote bezwaren, zowel van principiële als van uitvoeringstechnische aard, 
kleven. In de op 3 november 1982 aan de Tweede Kamer gezonden inven-
tariserende nota over ombuigingen in de kinderbijslag (Tweede Kamer, 
zitting 1982-1983, nr. 17 661) is op deze problematiek uitvoerig ingegaan. 
Kortheidshalve mogen wij naar die nota verwijzen. 

Overigens willen wij er nog eens op wijzen dat de inkomenseffecten van 
het nu voorliggende voorstel zeer beperkt zijn. Op minimumniveau is het 
effect voor 1984 voor een gezin met twee kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 
jaar f 9,- (= 0,04% van het besteedbaar inkomen). 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of met behulp van het KOMPAS-
model kan worden afgeleid tot welke extra werkloosheid in 1985 en daarna 
een additionele loonsomstijging van 2,5 a 3% in 1985 zal leiden. Een 
additionele loonsommatiging van 2,5 a 3 procent in 1985 zal volgens de 
modellen van het Centraal Planbureau leiden tot een stijging van de 
werkloosheid in 1985 met ruim 5000 personen. In de vier volgende jaren 
loopt deze afwijking van de basisprojectie snel op tot ruim 25000, waarna 
nog een verdere stijging volgt tot ruim 33 000 in 1992. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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