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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 

Blijkens de mededeling van de 
waarnemend Directeur van Uw 
kabinet van 11 oktober 1984, nr. 91 , 
machtigde Uwe Majesteit de Raad 
van State, zijn advies betreffende het 
bovenvermelde voorstel rechtstreeks 
aan mij te doen toekomen. Dit advies 
gedateerd 26 oktober 1984, nr. 
12.84.0595/12.4.44, moge ik U mede 
namens de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. 
de Graaf en van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur, hierbij aanbieden. 

1. De raad deelt mee dat in de 
beoordeling van het wetsvoorstel 
mede is betrokken de in de brief van 
15 oktober j l . aangekondigde wijzigin-
gen in dit wetsvoorstel. De raad wijst 
erop dat de passages in de toelichting 
over de in 1985 aan de echte minima 
te verstrekken uitkeringen moeten 
worden aangepast aan de op 10 
oktober j l . door de minister-president 
in de Tweede Kamer gedane toezeg-
gingen. Zowel het wetsvoorstel als de 
toelichting zijn aangepast aan de 
voorgestelde wijzigingen met betrek-
king tot de kinderbijslag zoals aange-
geven in de brief van 15 oktober j l . en 
aan de toezeggingen van de minister-
president gedaan op 10 oktober j l . 

2. De raad constateert dat het 
kabinet voor 1985 is uitgegaan van 
een loonmatiging in de marktsector 
als gevolg van het op grote schaal 
inleveren van loonafspraken voor 
arbeidsduurverkorting. Onder verwij-
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zing naar het advies van de Sociaal-
Economische Raad wordt erop 
gewezen, dat thans minder zich 
bestaan op de loonontwikkeling, 
welke in 1985 is te verwachten, dan in 
1983 voor het daaropvolgende jaar 
het geval was. 

Dit als gevolg van het feit, dat onder 
invloed van het Stichtingsakkoord 
veel tweejarige ca.o.'s zijn afgesloten, 
waardoor het beeld voor 1984 in feite 
vast lag. Daar voor 1985 een groot 
aantal nieuwe ca.o.'s moet worden 
afgesloten, is er thans minder duide-
lijkheid welke omvang de loonontwik-
keling in 1985 zal hebben. 

Volgens de raad is het gevolg van 
het vorenstaande dat, indien de 
feitelijke loonontwikkeling in 1985 
hoger uitkomt dan door het kabinet 
thans wordt geraamd, dit onder meer 
effect heeft op de prijsontwikkeling en 
daarmee op de koopkrachtontwikke-
ling voor de minima. De raad vraagt 
zich derhalve af of het geen overwe-
ging verdient om thans nog niet de 
bevriezing van 1 juli 1985 te regelen. 
Wanneer deze vraag ontkennend 
wordt beantwoord, acht de raad het 
wenselijk in de toelichting te vermel-
den, dan bij een tegenvallende 
koopkrachtontwikkeling tijdig een 
herbezinning plaats zal vinden over 
de voorgenomen maatregelen per 1 
juli 1985. 

De raad merkt opzichzelf terecht op, 
dat er een onzekerheidsmarge zit in 

de raming van het kabinet ten aanzien 
van de te verwachten loonmatiging in 
1985. Een andere loonontwikkeling 
kan zoals de raad aangeeft inderdaad 
gevolgen hebben voor de koopkracht-
ontwikkeling voor de minima. Er is 
echter op dit moment naar het 
oordeel van het kabinet geen aanlei-
ding om de raming met betrekking tot 
de loonontwikkeling bij te stellen. Het 
kabinet acht het mede daarom niet 
wenselijk de bevriezingsmaatregelen 
tot 1 januari 1985 te beperken. Indien 
zou blijken dat de werkelijke loonont-
wikkeling in sterke mate afwijkt van 
de verwachte loonontwikkeling en 
daardoor de koopkrachtontwikkeling 
van de minima in aanzienlijke mate 
negatief wordt beïnvloed, dan zal 
zoals de Raad aangeeft een herbezin-
ning wellicht nodig zijn, waarbij 
uiteraard de ontwikkeling van de 
overige sociale, economische en 
financiële grootheden mede in 
aanmerking zal moet worden geno-
men. De toelichting is in deze zin 
aangepast. 

3. De raad constateert dat in 
tegenstelling tot vorig jaar het 
wetsvoorstel geen bepaling bevat 
waarin de bevriezing van bepaalde 
inkomens en bedragen van de 
Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden 
en van de Rijksgroepsregeling 
Ambonezen wordt geregeld. De 
bevriezing van deze inkomens in 1985 
wordt bij ministerieel besluit geregeld. 
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Een en ander wordt in de toelichting 
uiteengezet. 

4. Zoals de Raad van State terecht 
opmerkt is in tabel 1 de koopkrachtont-
wikkeling voor alleenverdienende 
uitkeringsgerechtigden in 1985 
opgenomen. Daarbij is het partiële 
effect inzake de bevriezing van de 
uitkeringen afzonderlijk aangegeven. 

De raad beveelt in dit verband aan 
om tevens de koopkrachtontwikkeling 
van uitkeringsgerechtigden intweever-
dienersgezinnen in tabel 1 op te 
nemen. Voor deze groep treedt een 
additioneel koopkrachteffect op 
wegens de verzelfstandiging van de 
premieheffing AOW/AWW. In de 
memorie van toelichting van het 
betrokken wetsvoorstel «nadere 
wijziging van de AOW/AWW/AWBZ; 
invoering gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het terrein 
van de premieheffing ingevolge de 
volksverzekeringen» (Kamerstuk 
1984/1985 nr. 18625) zijn in tabel 2 de 
relevante koopkrachteffecten voor 
werknemersgezinnen opgenomen. 
Deze effecten treden eveneens op 
indien één van de tweeverdieners een 
uitkeringsgerechtigde is. In zoverre 
kan in dit verband verwezen worden 
naar de hiervoor genoemde tabel. 

5. De redactionele kanttekeningen 
van de raad zijn voor zover nog van 
toepassing alle opgevolgd. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzigde 
voorstel van wet en de daarmee in 
overeenstemming gebrachte, overeen-
komstig het vorenstaande gewijzigde 
memorie van toelichting aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

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


