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18687 Het achterwege laten van de herziening van het 
wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens 
een aantal sociale verzekeringswetten en van een 
aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige 
andere wetten per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985, 
alsmede het achterwege laten per 1 juli 1985 van de 
herziening van de basiskinderbijslagbedragen 

Nr. 5 VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 8 november 1984 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met 
het voorbereidend onderzoek, brengt van haar voorlopige bevindingen als 
volgt verslag uit. 

1 Samenstelling: 
Leden: Scholten (de groep Scholten/Dijkmanl, 
Keja (VVD), Poppe (PvdA), Weijers (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, Beckers-
de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), Moor (PvdA), 
De Korte (VVD), Gerritse (CDA), Buurmeijer 
(PvdA), ondervoorzitter, Toussaint (PvdA), 
Buikema (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD), Leerling (RPF), Schutte (GPV), Groen-
man (D'66), Van der Vlies (SGP), Willems 
(PSP), Brouwer (CPN), Oomen-Ruijten (CDA), 
Ter Veld (PvdA), Paulis (CDA), Dales (PvdA), 
Ubels-Veen (EVP), Korthals (VVD), Linschoten 
(VVD). 

Plv.leden: De Grave (VVD), Worrell (PvdA), 
Hermsen (CDA), G. C. van Dam (CDA), Leijnse 
(PvdA), Kombrink (PvdA), Van Erp (VVD), Van 
Muiden (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), 
Salomons (PvdA), Faber (CDA), Hermans 
(VVD), Nypels (D'66), Eshuis (CPN), Wolters 
(CDA), Wöltgens (PvdA), Evenhuis-van Essen 
(CDA), Knol (PvdA), Kamp (VVD), Nijhuis 
(VVD). 

1. ALGEMEEN 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. toonden zich niet verrast over de 
in dit wetsvoorstel vervatte voorstellen, gelet op de uitkomst van de 
Algemene politieke en financiële beschouwingen, maar hun ontstemming 
over deze voorstellen was daardoor niet gewijzigd. Opnieuw, zo stelden zij 
vast, worden twee essentiële instrumenten voor het voeren van een 
rechtvaardig inkomensbeleid geheel, dan wel gedeeltelijk buiten werking 
gesteld. De opmerking in de memorie van toelichting (bladzijde 4) dat hier 
sprake is van een ad-hoc maatregel deed hen het kabinet verzoeken een 
overzicht te geven van de wijze waarop de Wet Aanpassingsmechanisme is 
gehanteerd sinds de invoering. Kan het kabinet, zo vroegen zij voorts, 
motiveren in hoeverre het niet toepassen van de Wet Aanpassingsmecha-
nisme als een niet-structurele maatregel kan worden gezien. Het loslaten 
van de koppeling tussen werkenden en niet-werkenden in de welvaartsont-
wikkeling over ongeacht welke periode heeft toch altijd een structurele 
doorwerking op het inkomen van minimumloners en uitkeringsgerechtig-
den? Bovendien heeft het continue karakter van de ingrepen in de Wet 
Aanpassingsmechanisme niet eenvoudige maatregelen zoals vervat in dit 
wetsvoorstel, toch evenzeer een structureel element gekregen in de 
handelwijze van dit kabinet? Is het dan zo dat waar het kabinet nog suggereert 
slechts ad-hoc de WAM buiten werking te stellen het de facto bezig is een 
beleidsmatige hantering van de parallelle inkomensontwikkeling tussen 
werkenden en niet-werkenden toe te passen? Welke beleidsoverwegingen 
spelen dan een rol bij het kabinet? Het viel deze leden op dat het wetsvoor-
stel in wezen slechts vanuit één enkele overweging wordt verdedigd: de 
invulling van de bezuinigingstaakstelling van de sociale zekerheid. Of 
spelen hierbij ook opvattingen, die overigens in de memorie van toelichting 
niet zijn uitgewerkt, over de functie van het minimumloon en daarvan 
afgeleide minimumjeugdlonen een rol? Hoe moet in dit licht gezien de 
laatste zinsnede van paragraaf 2.1 van de memorie van toelichting worden 
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verstaan? Moet hieruit worden opgemaakt dat denivellering wordt nage-
streefd door de minimuminkomens niet mee te laten delen in de welvaarts-
ontwikkeling? Welke rechtvaardigheid ligt aan een dergelijke redenering 
ten grondslag, en is deze niet lijnrecht in strijd met de uitgangspunten van 
de WAM? Waarom wordt van de minimumloners en de uitkeringsgerech-
tigden een extra inkomensoffer gevraagd, waar zij bovendien als gevolg 
van de arbeidstijdverkorting al offers krijgen te verwerken? Indien het 
kabinet uitsluitend de motivatie voor dit voorstel vindt in de ombuigings-
taakstelling sociale zekerheid, dan wensten deze leden een antwoord op 
de vraag waarom het niet mogelijk is de minima geheel te ontzien. Zij 
stelden het in dit verband op prijs te vernemen hoe het deel van deze 
bezuinigingen, dat niet terug slaat op de rijksbegroting, is verdeeld over de 
fondsen. Kan daarbij ook worden aangegeven welke relatie de afzonderlijke 
bedragen hebben tot de afzonderlijke fondsen en welke invloed deze 
bedragen hebben op de onderscheiden premies? Heeft de regering 
overwogen om de kinderbijslag voor het geheel van het bedrag van f225 
min. aan te spreken? Indien dit zou gebeuren en de kinderbijslag voor 
inkomens tot modaal niet verlaagd moeten worden, met welk deel zou dan 
de bijslag voor de hogere inkomens verlaagd moeten worden. Het viel de 
leden van de P.v.d.A.-fractie op, dat dit wetsvoorstel nog slechts vanuit één 
overweging wordt verdedigd: de invulling van de taakstelling van de 
sociale zekerheid. Op het totaal te bezuinigen bedrag van f2,5 mld. is de 
opbrengst van dit wetsvoorstel relatief gering (f200 min.). Toch achtten 
deze leden het onderhavige wetsvoorstel van grote betekenis, zoals zij 
reeds hiervoor hadden verwoord. Zij vonden daarbij de steun van een 
belangrijk deel van de SER. In het betreffende advies wijzen de werkne-
mersvertegenwoordigers, gesteund dooreen aantal onafhankelijke leden, 
op de WAM als uitdrukking van de parallelle inkomensontwikkeling tussen 
werkenden en niet-werkenden. Dit deel van de Raad legt ook zeer uitdrukkelijk 
het verband met de kortingen op de minima in afgelopen jaren, waardoor 
de koopkracht van deze groep al zeer aanzienlijk is gedaald. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden er begrip voor dat in het kader van 
de ombuigingstaakstelling van f2,5 mld. niet aan te ontkomen is, dat ook in 
1985 een aantal generieke maatregelen zullen moeten worden getroffen 
met betrekking tot het minimumloon en de sociale zekerheid, waarbij deze 
leden nadrukkelijk voor ogen stond dat naar hun oordeel een beperking 
van de collectieve lastendruk een voorwaarde is om tot economisch herstel 
te geraken. Met instemming hadden deze leden er kennis van genomen dat 
de voorgestelde generieke maatregelen geen korting op het minimumloon 
en de sociale zekerheid inhouden, doch betrekking hebben op het achterwege 
laten van aanpassingen ingevolge de WAM. 

De leden van de V.V.D.-fractie gaven te kennen dat ze het eens waren 
met de voorgenomen maatregel om de indexering van het minimumloon 
en van enkele sociale uitkeringen in 1985 achterwege te laten. Het niet door 
laten gaan van deze indexering levert een bijdrage aan het ombuigingspakket 
van f2,5 mld. in de sociale zekerheid voor 1985. Overigens meenden deze 
leden dat de offers van de sociale minima, waarvan veruit het grootste deel 
neveninkomsten heeft, heel gering zijn in vergelijking tot wat in dit kader 
van de bovenminima wordt gevraagd. De V.V.D."fractieleden verlangden 
hieromtrent echter een nadere onderbouwing en argumentatie van het 
kabinet. Het kabinet mag niet volstaan met de simpele volzin: «de minima 
moeten bij de invulling van de bezuiniging zoveel mogelijk worden ontzien». 
Deze leden kregen de indruk dat het kabinet een te sterke nadruk legt op de 
relatief kleine groep van bovenminima bij bijna alle noodzakelijke offers. 
Heeft het kabinet, in zijn ijver de minima zoveel mogelijk te ontzien nog wel 
voldoende oog voor de bovenminima? Welk bedrag aan ombuigingen 
wordt in 1985 van de bovenminima in de WAO, WW, en WWV gevergd? 
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Wat is het ombuigingsbedrag in 1985 voor de sociale minima: f200 min. of 
f 180 min? Beide bedragen zijn immers in de memorie van toelichting 
genoemd. Om hoeveel sociale minima, respectievelijk bovenminima gaat 
het in 1985? 

De leden van de fractie van D'66 hadden met teleurstelling kennis 
genomen van dit wetsvoorstel. De bevriezing per 1 januari 1985 en 1 juli 
1985 van enkele uitkeringen, alsmede de bevriezing van de kinderbijslagbe-
dragen per 1 juli 1985, zal echter kunnen rekenen op de instemming van de 
beide regeringsfracties, zo hadden deze leden geconstateerd tijdens de 
Algemene politieke en financiële beschouwingen. De leden van de fractie 
van D'66 wezen het voorstel af. 

De leden van de fractie van de P.S.P. merkten op dat het voorliggende 
wetsvoorstel niet op hun steun zal kunnen rekenen. Evenals voorgaande 
jaren ontging hen de noodzaak van de voorliggende maatregel. De effecten, 
die door de regering in voorgaande jaren voorspeld werden, zoals terug-
dringing van het financieringstekort en de «uiteindelijke» terugdringing van 
het aantal mensen met een uitkering, zullen ook dit maal weer loze woorden 
blijken te zijn. 

De leden van de P.P.R.-fractie stelden vast dat de mensen met een 
minimuminkomen dubbel worden gekort: zij leveren in voor arbeidstijdver-
korting en de geringe stijging die dan nog overblijft wordt hen vervolgens 
afgenomen door bevriezing. Realiseert het kabinet zich hoezeer het 
hiermee de eigen doelstelling van arbeidstijdverkorting ondergraaft? 
Bovendien, een kabinet dat de positie van de minima en de uitkeringsge-
rechtigden werkelijk ter harte gaat, zou zijn bezuinigingspolitiek naar de 
mening van deze leden zeker op andere categorieën richten. De wijze 
waarop bijvoorbeeld de arbeidsongeschikten de laatste jaren van alle 
kanten zijn gekort en in 1985 opnieuw worden gekort, heeft alles weg van 
een ijskoude saneringsoperatie. Waar de bewindslieden zo uitvoerig hun 
spijt betuigen dat opnieuw de minima niet buiten schot kunnen blijven, had 
het ook zeker voor de hand gelegen dat men het advies van de Raad van 
State inzake de bevriezing per 1 juli 1985 had gevolgd. 

Het kabinet onderschrijft immers de opmerking van de Raad dat de 
raming van de te verwachten loonmatiging in 1985 een onzekerheidsmarge 
bevat. Waarom dan niet het advies gevolgd om in de memorie van toelichting 
te vermelden dat bij een tegenvallende koopkrachtontwikkeling in 1985 
tijdig een herbezinning zal plaatsvinden op de bevriezing per 1 juli 1985? 
De nu gekozen formulering had de leden van de P.P.R.-fractie zeer verbaasd. 
In de memorie van toelichting is immers slechts sprake van een herbezinning, 
die nodig kan zijn bij een aanzienlijk negatief koopkracht-effect voor de 
minima, uiteraard daarbij mede afwegend de ontwikkeling van de overige 
sociale, economische en financiële grootheden. Wat betekent deze zin? Wat 
wordt bedoeld met «aanzienlijk»? Moet de conclusie worden getrokken dat 
de minima voor dit kabinet de sluitpost van de begroting blijven? 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden met belangstelling kennisgenomen 
van het voorliggend wetsvoorstel om per 1 januari 1985 de Wet aanpas-
singsmechanismen gedeeltelijk, en per 1 juli 1985 geheel buiten toepassing 
laten. Er wordt door deze maatregelen een - zij het zeer bescheiden 
bijdrage - geleverd aan de verlaging van de collectieve lasten. 

Het lid van de G.P.V.-fractie was van oordeel dat het onderhavige 
wetsvoorstel in het geheel van de ombuigingsvoorstellen tot de minst 
pijnlijke behoort. Dat nam echter niet weg dat de gepresenteerde voorstellen 
weinig enthousiasme konden opwekken. Met name het verschil in koop-
krachtontwikkeling tussen werkenden en niet-werkenden, met een minimaal 
of bovenminimaal inkomensniveau vraagt om een uiterste terughoudend-
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heid. De ombuigingsdoelstellingen worden onderschreven, maar het 
gepresenteerde koopkrachtbeeld is bepaald geen automatisch gevolg van 
de noodzakelijke ombuigingen. Weliswaar is door een aantal aanvullende 
maatregelen het koopkrachtbeeld enigszins verbeterd, fraai is het nog 
steeds niet, aldus dit lid. 

2. BELEIDSVOORSTELLEN 1985 

2.1. Bevriezing minimumloon, sociale uitkeringen en enkele andere 
uitkeringen en pensioenen 

Het niet toepassen van de WAM is volgens de leden van de P.v.d.A.-fractie 
structureel van aard en de effecten van de ontkoppeling tussen werkenden 
en niet-werkenden zijn dan ook wel degelijk zichtbaar. Zij verwezen 
hierbij naar de opvatting van de werknemersvertegenwoordigers en een 
aantal kroonleden in de SER, die nadrukkelijk het verband leggen met de 
kortingen op de minima in de afgelopen jaren waardoor de koopkracht van 
deze groep aanzienlijk is gedaald. Deze leden vroegen welke achterstand 
minimumuitkeringen in de periode van 1982 t/m 1984 (met inachtneming 
van deze voorstellen) opgelopen zullen hebben ten opzichte van de modale 
werknemer in de marktsector. Zij zouden ook graag deze vergelijking 
gemaakt zien voor een modale werknemer en een modale WAO-er. Zij 
stelden het op prijs deze gegevens te verkrijgen inclusief en exclusief 
incidenteel. 

Genoemde leden deelden deformele redenering van het kabinet overigens 
niet, dat door de handhaving van de band tussen netto minimumloon en 
minimumuitkeringen ook de geest van de koppeling (gelijke welvaartsont-
wikkeling van werkenden en niet-werkenden) gehandhaafd blijft. De 
ontkoppeling van de marktsector maakt de netto-koppeling tot een gratuite 
gebaar, zo stelden zij. Deze leden schaarden zich voorts achter de vragen 
van de SER en de Raad van State over het effect van de indexering per 1 
juli 1985. In deze voorspelling (0,2%) zit een grotere onzekerheid dan de 
indexatie per 1 januari 1985. Welke maatregelen overweegt het kabinet, 
indien de indexatie per 1 juli 1985 (aanzienlijk) hoger uitvalt? Is het 
kabinet bereid de suggestie van de Raad van State over te nemen en dit 
wetsvoorstel uitsluitend te beperken tot de maatregelen per 1 januari a.s.? 

Naar aanleiding van de opmerkingen over de wetgeving ten aanzien van 
oorlogsgetroffenen, spraken deze leden hun verbazing uit over het gestelde 
met betrekking tot de militaire pensioenwetgeving. Welke achtergrond 
heeft de hier geëtaleerde opvatting? Heeft het kabinet het voornemen de 
wetgeving oorlogsgetroffenen te koppelen aan de militaire pensioenwetge-
ving? Ware het dan niet juister een dergelijk voornemen niet als een 
terzijde in de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel aan de Kamer 
mede te delen maar daarover een afzonderlijke en heldere mededeling te 
doen? Deze leden kondigden aan de opvatting over de gelijkenis van de 
wetgeving oorlogsgetroffenen met de wetgeving militaire pensioenen zo 
spoedig mogelijk aan de orde stellen, zij het in een ander kader. Wel 
erkenden zij dat het kabinet consequent heeft gehandeld om, indien deze 
vergelijking wordt gemaakt, ook de oorlogsgetroffenen per 1 januari a.s. op 
andere punten aan te passen aan de militaire pensioenwetten. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden het op prijs een andere onderbouwing 
van argumenten te vernemen waarom gekozen is voor de niet doorwerking 
van de verlaging van de uitkeringspercentages naar oorlogsgetroffenen. 
Deze leden konden zich vinden in de gemaakte vergelijking tussen de 
wetgeving voor de oorlogsgetroffenen en de militaire pensioenwetgeving, 
hetgeen impliceert dat zij konden instemmen met het handhaven van de 
uitkeringen en pensioenen voor oorlogsgetroffenen op hetzelfde niveau 
per 1 januari 1985 en 1 juli 1985. 
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Het WAM-mechanisme is, zo merkten de V.V.D."fractieleden op, vanaf 
de inwerkingtreding niet financierbaar gebleken. Leden van deze fractie 
hebben er indertijd op gewezen dat het alleen bij een hoge economische 
groei haalbaar zou zijn. De leden van de V.V.D.-fractie, hier aan het woord 
vroegen of het waar is dat het WAM-mechanisme slechts 1 maal is toegepast. 
Op welk niveau - in vergelijking tot wat per 1 januari 1985, respectievelijk 1 
juli 1985 zal worden gerealiseerd - zou het niveau van het minimumloon 
en de sociale uitkeringen hebben gelegen, indien het WAM-mechanisme 
onverkort zou zijn doorgevoerd? Welk bedrag aan meeruitgaven in de 
collectieve sector zou dat veroorzaakt hebben? Met welk percentage zou de 
belasting- en premiedruk daardoor zijn gestegen? Kan met behulp van het 
VINTAF-model worden aangegeven welk effect deze hogere belasting- en 
premiedruk (bij gelijkblijvende overige veronderstellingen) in 1985, respec-
tievelijk op de middellange termijn gehad zou hebben op de werkgelegen-
heid? Nu het kabinet ook in 1985 vasthoudt aan de netto-koppeling tussen 
minimumloon en de minimumuitkeringen zal er een denivellering optreden 
tussen het minimumloon-niveau en het modale niveau. Dat vonden de 
V.V.D."fractieleden - gegeven de sterke ineendrukking van de netto 
inkomensverhoudingen - een winstpunt. Dit met het oog op de noodzaak 
van een meer flexibele arbeidsmarkt. Wat was de netto inkomensverhouding 
op 1 januari 1983? Wat zal die verhouding per einde 1985 zijn? Hoeveel 
mensen zijn er momenteel werkzaam op het niveau van het minimumloon? 
Hoe is hun samenstelling naar minimumjeugdloners, kostwinners en 
niet-kostwinners? 

De leden van de D'66-fractie vroegen de regering om een geactualiseerd 
overzicht van de ontwikkeling van minimumloon en sociale uitkeringen, 
zoals deze had moeten zijn indien de WAM onverkort was toegepast, van-
af het moment van invoering van deze wet. Tevens vroegen zij om een 
overzicht van de feitelijke, dus van de keer op keer beperkte, ontwikkeling. 
Hoe groot is het verschil in percentage, zo vroegen deze leden. Wat 
betekent dat in guldens, zowel bruto als netto, en wat aan koopkracht, bij 
voorbeeld op het niveau van het wettelijk minimumloon? Hoe moet in dit 
verband het argument worden verstaan, dat een bevriezing van het 
minimumloon de druk op de onderkant van het loongebouw doet vermin-
deren, zo vroegen de aan het woord zijnde leden. Hoe lang denkt de 
regering de bevriezing nog voort te zetten? Mag uit het feit, dat het kabinet 
de netto-koppeling wil handhaven «zeker gezien het ad hoe-karakter van 
deze wet», worden afgeleid dat binnen het kabinet de gedachte leeft de 
netto-koppeling te laten vallen, zij het in meer structurele wetgeving? Deze 
leden zeiden ook voor de toekomst te willen vasthouden aan een parallelle 
inkomensontwikkeling tussen werkende en niet-werkenden. Onderschrijft 
de regering dit uitgangspunt? Het relateren van de ontwikkeling van de 
uitkeringen aan (uitsluitend) de ambtenarensalarissen wezen deze leden af. 

De aan het woord zijnde leden van de fractie van D'66 vroegen voorts 
wat het effect op de index van de regelingslonen is geweest van de 
overeengekomen arbeidstijdverkorting sinds 1983. Hoe verhoudt zich dit 
effect tot de kortingen, welke in werkelijkheid zijn aangebracht op uitkeringen 
en minimumlonen? 

De leden van de fractie van de P.S.P. moesten met spijt constateren dat 
de Wet Aanpassingsmechanismen opnieuw buiten werking wordt gesteld. 
Daarmee wordt van belangrijke beschermende wettelijke maatregelen 
telkenjare weer een dode letter gemaakt. Met niet geringe verbazing 
constateerden deze leden dat door de regering nog steeds gesproken 
wordt van een «ad hoe-maatregel». Is de regering dan van mening dat het 
nu nog niet vast staat dat ook volgend jaar tot bevriezing moet worden 
overgegaan? Ligt het niet veeleer voor de hand dat de regering, analoog 
aan de voorstellen met betrekking tot de echte minima, voorstelt de Wet 
Aanpassingsmechanismen definitief in te trekken of buiten werking te 
stellen? 
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De besparing die met de voorliggende maatregel wordt bereikt komt, zo 
stelden de hier aan het woord zijnde leden vast, voor het overgrote deel 
ten goede aan het bedrijfsleven. Slechts f 50 min. slaat neer op de rijksbe-
groting. De rest is voor het bedrijfsleven, ongeacht of bedrijven de winsten 
gewoon, aanzienlijk of gigantisch hebben zien stijgen. Een douceurtje van 
de werklozen voor het bedrijfsleven om daarmee «de werkgelegenheid te 
herstellen»! Is dit de bedoeling van de regering? 

De leden van de S.G.P.-fractie merkten op dat zij, evenals een deel van de 
SER, van oordeel zijn om in verband met de noodzakelijk geachte grote 
flexibiliteit en differentiatie in de loonvorming, de druk die het minimumloon 
op de onderkant van het loongebouw uitoefent, te verminderen. Ook het 
kabinet acht het, zeker gezien de sterke nivellering die in het afgelopen 
decennium heeft plaatsgevonden, niet zonder meer onaanvaardbaar indien 
het verschil tussen het minimuminkomen en de overige inkomens enigszins 
toeneemt. Kan ook worden medegedeeld hoeveel het verschil ongeveer 
mag toenemen, zo vroegen de leden behorend tot de fractie van de S.G.P.? 

Met instemming namen de leden van de R.P.F.-fractie kennis van de 
keuze van het kabinet met betrekking tot oorlogsgetroffenen, dat het 
bijzondere karakter van de wetten die op hen betrekking hebben, een 
rechtvaardiging betekent om in plaats van te kiezen voor verlaging van de 
uitkeringspercentages de uitkeringen op het huidige peil te bevriezen. Kan 
het kabinet het bijzondere karakter van deze wetten nader uiteenzetten? 

Op grond waarvan is de geraamde opbrengst van de maatregel verhoogd 
van f 180 min. tot f 200 min.? Op welke termijn denkt het kabinet een 
eventuele ontkoppeling tussen minimumloon en minimum-uitkering te 
realiseren via structurele wetgeving? Denkt het dan aan een eventuele 
verlaging van het nettominimumloon, of bestaan binnen het kabinet in het 
geheel geen plannen in de richting van ontkoppeling of verlaging? 

2.2. Bevriezing basiskinderbijslagbedragen per 1 juli 1985 

Tijdens de Algemene politieke en financiële beschouwingen is de motie 
De Vries-Nijpels (18600, nr. 9) ingediend, die de regering verzocht af te zien 
van haar voornemen de kinderbijslag in 1985 te bevriezen. Inde overweging 
werd gesteld dat gezinnen met kinderen de afgelopen jaren blijkens 
verschillende onderzoeken financieel in een moeilijke positie zijn gekomen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie deelden deze overweging geheel. Zij 
hadden daarover ook verschillende malen voorstellen gedaan (zie motie-
Buurmeijer (18192, nr. 40)) bij de UCV over het echte minimabeleid en de 
voorstellen voor structurele verhoging van de kinderbijslag voor de lagere 
inkomens. Uit genoemde voorstellen blijkt dat de fractie, waartoe deze 
leden behoren, het niet bevriezen (en dus overeenkomstig de wet toepassen) 
van de kinderbijslag als een minimum-voorwaarde zien. Zij achtten de 
bevriezing van de kinderbijslag dan ook een principieel verkeerde keuze. Er 
wordt daarmee een stap in de verkeerde richting gezet. 

De regering heeft de bedoeling van de motie De Vries-Nijpels zodanig 
overgenomen (en gewijzigd) dat de bevriezing per 1 juli 1985 wel doorgaat. 
Deze leden konden, gezien bovenstaande overwegingen, hiermee niet 
instemmen. Zij waren echter meer verbaasd over het feit dat de bedoeling 
van de motie De Vries-Nijpels wel bijna geheel teniet wordt gedaan door 
het besluit van de regering om de korting op de leeftijdsafhankelijke 
kinderbijslag, die eerst niet zou worden toegepast, nu wel toe te passen. Zij 
vroegen zich af welk structureel inkomenseffect het bedoelde gewijzigde 
voorstel heeft voor een gezin met twee kinderen van 6-11 jaar? Wat is het 
inkomenseffect van de oorspronkelijke maatregelen? Dezelfde vragen 
zouden deze leden willen stellen met betrekking tot de structurele budgettaire 
effecten (nieuwe voornemens respectievelijke oorspronkelijke voornemens). 
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De leden van de C.D.A.-fractie constateerden met instemming dat gevolg 
is gegeven aan een tijdens de Algemene politieke en financiële beschou-
wingen verwoorde C.D.A.-wens om de kinderbijslag op 1 januari 1985 wel 
aan te passen aan de prijsindex. 

Het voorstel tot bevriezing van de basiskinderbijslagbedragen per 1 juli 
1985 vloeit voort uit de Algemene politieke en financiële beschouwingen, 
zo merkten de V.V.D.-fractieleden op. Het kabinet koos toen voor een 
tussenweg tussen ontdooien en bevriezen gedurende het gehele jaar. 
Waarom is gekozen voor ontdooien gedurende de eerste helft en bevriezen 
gedurende de tweede helft en niet andersom? 

Zou het kabinet zo volledig mogelijke informatie willen geven over de 
stand van zaken met betrekking tot het woonlandbeginsel? Welke internati-
onale stappen - met name in EG-verband — zijn tot op heden genomen en 
met welk resultaat? Dat deze zaak evolueert blijkt uit een binnenkort te 
houden commissievergadering van de vaste Commissie voor Buitenlandse 
Zaken en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp in 
het kader van de toetreding tot de EG van Spanje en Portugal. 

Ten aanzien van de bevriezing per 1 juli a.s. van de kinderbijslag merkten 
de leden van de D'66-fractie op dat zij van mening zijn dat bezuinigen in 
deze sfeer niet moet worden gezocht in de bevriezing van alle bedragen, 
maar in beperking van de progressie in het bedrag per kind, naarmate er 
meer kinderen in een gezin zijn. Welk bedrag is ermee gemoeid indien het 
verschil tussen het bedrag aan kinderbijslag voor 4 kinderen en bij 8 
kinderen wordt gelimiteerd, met andere woorden: het bedrag per kind 
vanaf 4 kinderen constant blijft? Liever dan de gekozen vorm hadden deze 
leden - analoog aan deze gedachtengang - gezien dat de bezuiniging, die 
wordt bereikt door de bevriezing van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 
1985 zou worden gerealiseerd door verlaging van de hoogste bedragen, 
welke aan kinderbijslag kunnen worden ontvangen. De bedragen, die 
gelden voor lagere kinderaantallen zouden dan wel aan de index kunnen 
worden aangepast. 

Meent het kabinet dat het bevriezen van de kinderbijslag voor het tweede 
halfjaar in overeenstemming is met de intentie van de motie-De Vries, 
waarin verzocht werd af te zien van een bevriezing in 1985, zo vroegen de 
leden van de P.S.P.-fractie. 

Ten aanzien van de gedeeltelijke bevriezing van de kinderbijslagbedragen 
waren de hier aan het woord zijnde leden van de R.P.F.-fractie ingenomen 
met het feit, dat het kabinet zijn oorspronkelijke voornemens tot volledige 
bevriezing heeft bijgesteld. Tot welke meerkosten zal dit voorstel leiden? 

Het lid van de G.P.V.Tractie merkte op dat ook nu weer de grootste 
gezinnen zowel in relatieve als in absolute zin het grootste koopkrachtverlies 
zullen lijden door de maatregelen in de sfeer van de kinderbijslag. Dit is 
een voortdurend proces sinds de afschaffing van de kinderaftrek. Zijn 
cijfers te verstrekken over het totale verschil in koopkrachtontwikkeling in 
deze periode tussen gezinnen met 1 kind en gezinnen met 8 kinderen (de 
verschillen die ontstaan zijn door maatregelen in de kinderbijslagsfeer, 
waarbij wordt afgezien van de invoering van de leeftijdafhankelijkheid)? 
Indien de cijfers daartoe aanleiding geven, willen de bewindslieden dan 
een toeneming van de progressie naar kindertal van de kinderbijslag 
overwegen? 

3. INKOMENSGEVOLGEN 

De leden van de P.v.d.A.Tractie wensten te vernemen wat de regering 
bedoelt met «herbezinning op de maatregelen per 1 juli 1985», indien de 
werkelijke koopkrachtontwikkeling in sterke mate afwijkt van de prognose. 
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Heeft deze herbezinning betrekking op de bevriezingen? Worden hierin 
ook de gevolgen voor de echte minima betrokken? Zal dit ook gevolgen 
hebben voor de echte minima? Moet uit deze opmerking worden afgeleid 
dat ruimte geboden zal worden voor een heroverweging in de loop van het 
eerste half jaar van 1985 en eventueel de maatregelen per 1 juli ongedaan 
worden gemaakt? Ware het dan niet juister om dit wetsvoorstel zodanig te 
wijzigen dat daarin uitsluitend maatregelen per 1 januari 1985 worden 
vervat en, bij ongewijzigd beleid, per 1 juli 1985 de normale indexerings-
mechanismen te hanteren? Welke budgettaire effecten zouden met een 
dergelijk beleid gemoeid zijn, zo vroegen deze leden ten slotte. 

De voorgestelde maatregelen waren voor de leden van de C.D.A.-fractie 
tevens aanvaardbaar omdat als gevolg van premiedalingen en belasting-
verlaging, ondanks de bevriezing voor de minima in 1985 een - z i j het 
geringe - koopkrachtverbetering optreedt. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren met het kabinet van oordeel dat een 
onverhoopt aanzienlijk negatief koopkrachteffect voor de minima in 1985 
als gevolg van de werkelijke loonontwikkeling een herbezinning op de 
maatregelen per 1 juli 1985 nodig kan doen zijn. 

De Raad van State acht het niet uitgesloten dat de feitelijke loonontwik-
keling in 1985 hoger uitkomt dan door het kabinet thans wordt geraamd. 
De V.V.D."fractieleden vonden dit een realistische inschatting gezien de 
door de FNV recentelijk opgeëiste loonruimte van 3% voor 1985. De FNV 
wil immers 2V2% ATV (arbeidstijdverkorting), 100% ziekengeld (kosten 
1,5% van de loonsom) en een prijscompensatie van 1,5%. Welke extra 
loonsomstijging zou dit veroorzaken? Welke opwaartse extra prijsstijging 
zou dit in 1985 met zich meebrengen? Welke koopkrachtverandering zou dit 
in 1985 tot gevolg hebben voor de sociale minima? Deze leden wensten 
een zo nauwkeurig mogelijke berekening van de effecten van de bovenge-
noemde FNV-eis voor de koopkracht van de sociale minima. Zij hadden de 
sterke indruk dat deze effecten door het FNV geheel over het hoofd worden 
gezien. 

De V.V.D."fractieleden zeiden het eens te zijn met het kabinet, dat de 
toeslagregeling voor meerjarige echte minima in 1985 een incidenteel, dat 
wil zeggen tijdelijk karakter moet hebben. Indien de koopkrachtontwikkeling 
van de sociale minima verder op peil blijft, respectievelijk toeneemt zal het 
tempo van vermindering van die toeslagregeling (tot uiteindelijk nihil) 
hoger kunnen zijn. Is het kabinet het daarmee eens? Wat denkt het kabinet 
van het wegwerken in drie jaar, indien de koopkracht van de sociale 
minima niet verder afneemt? 

De V.V.D.-fractieleden ondersteunden het kabinet in zijn stellingname dat 
de bevriezing per 1 juli 1985 thans en niet in een later stadium geregeld 
moet worden. Bij een tegenvallende koopkrachtontwikkeling (als gevolg 
van een tegenvallende loon- en prijsontwikkeling) in 1985 is immers altijd 
de mogelijkheid aanwezig om alsnog een éénjarige echte-minimumuitkering 
1985 te verschaffen. Daarmee kan het kabinet voorkomen, dat althans de 
éénjarige echte minima onverhoopt in koopkracht achteruit zouden gaan. 

De leden van de fractie van de P.S.P. constateerden dat de argumentatie 
van de regering voor de bevriezing steeds inhoudslozer en sterieler wordt. 
Belangrijke koopkrachtverschillen, en aanzienlijke koopkrachtachteruitgang 
voor grote groepen mensen, die door een deel van de SER wordt gesigna-
leerd, wordt door de regering achteloos beantwoord met verwijzing naar 
de collectieve lastendruk en de versterking van de economie. Geen enkele 
sociale overweging lijkt nog een rol te spelen; geen enkele opmerking over 
het cumulatieve koopkrachtverlies dat in de afgelopen jaren door mensen 
met een minimuminkomen is geleden; geen woord over de noodsituatie, 
waarin steeds meer mensen in financieel opzicht komen te verkeren; niets 
over huurschulden, huisuitzettingen of schuldsanering, laat staan over 
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armoede in Nederland. De P.S.P.-fractie zag hierover graag alsnog een 
uiteenzetting. Achteloos, zo constateerden de leden van de P.S.P., stelt de 
regering vast dat de sterke nivellering in het afgelopen decennium het 
rechtvaardigt dat inkomensverschillen tussen minimuminkomens en de 
inkomens daarboven mogen toenemen. Zou de regering nog eens aan 
willen geven welke denivellerende effecten van haar beleid in de afgelopen 
2-3 jaar zijn uitgegaan? Wat hebben minimuminkomens in de laatste jaren 
ingeleverd, en wat de hogere inkomens? 

Voorts wensten de leden van de fractie van de P.S.P. inzicht in het 
cumulatieve koopkrachtverlies van de afgelopen 5 jaar van de in tabel 1 
genoemde groepen. 

Welke invloed gaat er van de voorgestelde bevriezing uit op de kosten 
voor de koopkrachttoeslag en de individuele huursubsidie in 1985? Met 
andere woorden: kan aangegeven worden wat de budgettaire gevolgen 
zouden zijn van het achterwege laten van deze bevriezing, gelet op de vele 
inverdieneffecten op de rijksbegroting? 

In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat, indien zou blijken 
dat de werkelijke loonontwikkeling in sterke mate afwijkt van de door het 
kabinet verwachte beperkte loonontwikkeling dit gevolgen kan hebben 
voor de koopkrachtontwikkeling van de minima in 1985. De leden van de 
fractie van de S.G.P. zouden het op prijs stellen van de bewindslieden te 
vernemen wat in dit verband verstaan moet worden onder een aanzienlijk 
negatief koopkrachteffect. 

Wat betreft het beleid ten aanzien van de echte minima begrepen de hier 
aan het woord zijnde leden van de R.P.F.-fractie, dat de regering volledig is 
afgestapt van het voornemen om een structurele regeling voor de echte 
minima tot stand te brengen. Hoewel deze zaak ook bij het debat over de 
eenmalige uitkering 1984 en bij de Algemene politieke en financiële be-
schouwingen aan de orde is geweest, zouden deze leden een nadere 
uiteenzetting van deze beleidswijziging op prijs stellen. Overigens achtten 
zij de verhoging van het beschikbare bedrag voor de meerjarige echte 
minima in 1985 tot f 335 min. een consequente voortzetting van het tot op 
heden gevoerde beleid. 

Het G.P.V.-fractielid wilde gaarne vernemen in hoeverre het kabinet zijn 
eigen verantwoordelijkheid zal nemen indien de autonome loonmatiging 
van 2% niet tot stand komt in 1985. Het koopkrachtbeeld zal daardoor 
ernstig verstoord kunnen worden. Zal het kabinet daarin dan berusten? In 
het Nader Rapport staat te lezen dat eventuele aanvullende maatregelen 
afgewogen zullen moeten worden tegen de overige sociaal-economische 
en financiële ontwikkeling. Wordt hiermee bedoeld dat dan aanvullende 
bezuinigingen nodig zullen zijn? En betekent dat niet veeleer een verder-
gaande verslechtering van het koopkrachtbeeld? 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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