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1. Inleiding 

Ook voor 1985 is, ten einde te komen tot een verdere terugdringing van 
het financieringstekort, voorzien in een beperking van de uitgaven in de 
collectieve sector. Voor de sociale zekerheid betekent dit een ombuigings-
taakstelling in 1985 van 2,5 miljard. 

De invulling van deze taakstelling zal grotendeels geschieden door het 
treffen van specifieke maatregelen met betrekking tot de Ziektewet en door 
het verlagen van de uitkeringspercentages ingevolge de WAO, de WW en 
de WWV. 

De bijdrage van bovengenoemde maatregelen aan de besparingen is 
evenwel onvoldoende om een volledige invulling te kunnen vormen voor 
de taakstelling voor de sociale zekerheid. 

Het is daarom onvermijdelijk dat ook in 1985 generieke maatregelen 
zullen moeten worden getroffen met betrekking tot het minimumloon en 
de sociale zekerheid. Het kabinet is van oordeel dat hoewel de minima 
zoveel mogelijk moeten worden ontzien bij de invulling van de bezuiniging, 
zij niet kunnen worden uitgezonderd. In tegenstelling tot het afgelopen jaar 
zullen echter generieke kortingen kunnen worden voorkomen. De voorge-
stelde maatregelen hebben dan ook een beperkte invloed op de koopkracht-
ontwikkeling van de minima. Het totaal van deze maatregelen zal 200 
miljoen gulden opleveren in 1985. 

In het kader van het voor het jaar 1985 te voeren beleid ten aanzien van 
een aantal regelingen in de collectieve sector zijn ook de wetten voor 
oorlogsgetroffenen in ogenschouw genomen. Het kabinet heeft gemeend 
dat, gezien het bijzondere karakter van deze wetten, verlagingen van de 
uitkeringspercentages als van de WAO, de WW en de WWV is voorgesteld, 
in de wetten voor oorlogsgetroffenen geen doorwerking moeten vinden. 

De SER concludeert dat de maatregelen in dit wetsvoorstel evenals de 
vergelijkbare maatregelen die met betrekking tot het minimumloon en de 
sociale uitkeringen in 1984 zijn doorgevoerd, voornamelijk vanuit budgettaire 
argumenten worden verdedigd. De raad concludeert dat deze argumentatie 
is gebaseerd op het meerjarige financieel-economisch beleid van het 
kabinet. 

De raad verwijst met betrekking tot zijn standpuntbepaling inzake dit 
financieel-economisch beleid van het kabinet dan ook naar het advies van 
21 oktober 1983 inzake voorstellen ten aanzien van minimumloon en 
sociale zekerheid voor 1984. 
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2. Beleidsvoorstellen 1985 

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

Het kabinet stelt voor de aanpassingen in 1985 van het minimumloon, 
sociale uitkeringen en enkele andere uitkeringen en pensioenen, zoals die 
ieder halfjaar geschieden aan de hand van de Wet aanpassingsmechanismen 
(WAM) achterwege te laten. Uitgaande van een loonmatiging in de markt-
sector - als gevolg van het op grote schaal omzetten van loonaanspraken 
voor arbeidsduurverkorting - welke in de orde van grootte ligt zoals in het 
regeerakkoord is beoogd, zou het wel toepassen van het indexeringsmecha-
nisme conform de WAM naar verwachting in 1985 een stijging van het 
minimumloon en de sociale uitkeringen betekenen van 0,4% op jaarbasis. 
Deze stijging voor 1985 is opgebouwd uit een te verwachten stijging van 
het minimumloon en sociale uitkeringen per 1 januari 1985 met 0,3% en 
per 1 juli 1985 met 0,2%. De beperkte stijging van de index voor de aanpas-
sing per 1 januari is het gevolg van het feit dat in 1984 in een zeer groot 
deel van de ca.o.'s afspraken zijn gemaakt over het inleveren van de 
loonaanspraken voor arbeidsduurverkorting. 

Het kabinet gaat ervan uit dat ook in 1985 dit het geval zal zijn. De door 
het kabinet verwachte loonmatiging in 1985 zal overigens pas tot uitdrukking 
komen in de indexaanpassing van 1 juli 1985, voor zover het afspraken 
betreft die per 1 januari 1985 ingaan. Een en ander betekent dat er naar 
verwachting in 1985 sprake zal zijn van een zeer beperkte stijging van de 
contractlonen. Hierdoor zal ondanks de voorgestelde maatregelen in 1985 
het verschil in ontwikkeling tussen de lonen in de marktsector en de 
ontwikkeling van minimumloon, sociale uitkeringen en enkele andere 
uitkeringen en pensioenen gering zijn. 

Daar de voorgestelde maatregel ook betrekking heeft op het wettelijk 
minimumloon zal ook in 1985 de netto-koppeling tussen minimumloon en 
de minimumuitkeringen in stand blijven. Het kabinet hecht er aan deze 
koppeling te handhaven zeker gezien het ad-hoc karakter van de voorgestelde 
maatregel. 

Een ontkoppeling tussen minimumloon en de minimumuikeringen 
- hetgeen het gevolg zou zijn bij een verschil in aanpassingspercentage 
tussen beide - zou naar het oordeel van het kabinet uitsluitend het gevolg 
mogen zijn van structurele wetgeving. 

De wetgeving voor de oorlogsgetroffenen kan wat betreft doelgroep, 
aard en niveau der voorzieningen het meest verwant worden geacht met 
de militaire pensioenwetgeving. Daar in de voorstellen tot bevriezing per 1 
januari 1985 en per 1 juli 1985 ook de militaire invaliditeitspensioenen, 
door middel van de doorwerking van de bevriezing van de ambtenarensa-
larissen, zijn betrokken, is er aanleiding deze maatregelen ook op de 
uitkeringen en pensioenen van oorlogsgetroffen van toepassing te laten 
zijn. Deze uitkeringen en pensioenen blijven daarmee per 1 januari 1985 en 
per 1 juli 1985 op hetzelfde niveau gehandhaafd. 

Voor de op de Algemene Bijstandswet berustende Rijksgroepsregeling 
Gerepatrieerden en de Rijksgroepsregeling Ambonezen zal de bevriezing 
per 1 januari 1985 en 1 juli 1985 worden geregeld door middel van een 
ministerieel besluit op grond van artikel 4, lid 6 van deze regelingen. 

Het niet aanpassen van minimumloon en sociale uitkeringen en andere 
uitkeringen en pensioenen levert voor 1985 een besparing op van 180 
miljoen, waarvan 50 miljoen neerslaat op de rijksbegroting. De structurele 
bedragen zijn respectievelijk 225 en 60 miljoen gulden. 

Ten aanzien van de voorgenomen maatregel om de indexering van 
minimumloon en sociale uitkeringen in 1985 achterwege te laten heeft de 
SER een verdeeld standpunt ingenomen. Een deel van de raad is het 
geheel eens met de voorgestelde maatregel, hoewel dit deel de argumentatie 
met betrekking tot het minimumloon niet onderschrijft. 
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Dit deel van de raad verwijst hiervoor naar het standpunt dat is verwoord 
in het eerdergenoemde advies van de raad van 21 oktober 1983. Hierin 
wordt door dit deel van de raad gepleit 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. Een bevriezing van het minimumloon in 1985 kan hierop een 
gunstige uitwerking hebben. Met betrekking tot de sociale uitkeringen 
onderschrijft dit deel het budgettaire argument van het kabinet. 

Een ander deel van de raad ziet geen aanleiding om de indexering van 
het minimumloon en sociale uitkeringen achterwege te laten. Dit deel stelt 
dat de in de Wet aanpassingsmechanismen vastgelegde indexeringssyste-
matiek een parallelle inkomensontwikkeling beoogt te realiseren tussen 
werknemers die onder een ca.o. vallen enerzijds en minimumloners en 
uitkeringstrekkenden anderzijds. Naar de mening van dat deel van de raad 
betekent het niettoepassen vande indexering voorde betrokken categorieën 
een extra inkomensoffer, omdat de uit het Stichtingsakkoord van november 
1982 voortvloeiende loonmatiging ook reeds via het indexeringsmechanisme 
doorwerkt naar het minimumloon en de sociale uitkeringen. 

Dit deel van de raad wijst er bovendien op dat in 1984 mede ten gevolge 
van de verlaging met 3% van het minimumloon en de sociale uitkeringen 
en het achterwege laten van de indexering, de minimumloners en minimum-
uitkeringstrekkenden een koopkrachtachteruitgang hebben ondervonden 
van 3 a 3'/2% (exclusief echte-minima toeslag), terwijl de modale werknemer 
(exclusief incidenteel) gelijk is gebleven dan wellicht is gestegen (0,5%). 

Deze ongelijke ontwikkeling zal zich ook in 1985 voordoen. Dit deel van 
de raad wijst erop dat de modale werknemer zijn koopkracht ziet stijgen 
met 2% en dat de koopkracht van de minimumloner en de uitkeringsge-
rechtigde op minimumniveau gelijk blijft of licht zal stijgen (0,5%). Bovendien 
zullen de zogenaamde meerjarige echte minima geconfronteerd worden 
met een inkomensachteruitgang die kan oplopen tot 3%. 

Tot slot wijst dit deel van de raad erop dat de bovenminimale uitkeringen, 
mede door de bevriezing, met een koopkrachtachteruitgang worden 
geconfronteerd, die kan oplopen tot ruim 5% voor arbeidsongeschikten. 

Het kabinet is zich er terdege van bewust dat met name de uitkeringsge-
rechtigden in de afgelopen periode aanzienlijke inkomensoffers hebben 
gebracht. Deze offers zijn naar het oordeel van het kabinet noodzakelijk, ten 
einde mede via een beperking van de collectieve lastendruk te komen tot 
een beter economisch klimaat. Een versterking van de Nederlandse 
economie zal uiteindelijk het aantal personen dat gebruik moet maken van 
een uitkering kunnen terugdringen. De constatering door een deel van de 
raad dat er een verschil in koopkrachtontwikkeling bestaat tussen het 
minimuminkomen en het modale inkomen van een werknemer is juist. 
Daarbij kan echter worden opgemerkt dat ten opzichte van de salarissen 
van ambtenaren er zowel in 1984 als in 1985 sprake is van een gelijkmatige 
koopkrachtontwikkeling. 

Met betrekking tot de maatregel zelf is reeds in de inleiding aangegeven 
dat het grootste deel van de bezuinigingen op de sociale zekerheid in 1985 
wordt ingevuld met maatregelen die betrekking hebben op de bovenmini-
male uitkeringen, waardoor de maatregelen met betrekking tot de minima 
zoveel als mogelijk beperkt kunnen blijven. Het is evenwel niet mogelijk de 
minima geheel te ontzien. 

Overigens acht het kabinet het, zeker gezien de sterke nivellering die in 
het afgelopen decennium heeft plaatsgevonden, niet zonder meer onaan-
vaardbaar wanneer het verschil tussen het minimuminkomen en de 
overige inkomens enigszins toeneemt. 

2.2. Bevriezing basiskinderbijslagbedragen per 1 juli 1985 

Het voorstel zoals dat in de Miljoenennota 1985 was aangekondigd 
bestond uit: 

1. bevriezing basiskinderbijslagbedragen per 1 januari en 1 juli 1985; en 
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2. handhaving van het kortingspercentage in verband met de leeftijdsaf-
hankelijkheid op 1,18. 

Tijdens de algemene politieke en financiële beschouwingen naar aanlei-
dingvan de Rijksbegroting 1985 heeft het kabinet het voorstel met betrekking 
tot de kinderbijslag als volgt herzien: 

a. de basiskinderbijslagbedragen per 1 januari 1985 worden aangepast 
aan de stijging van het prijsindexcijfer in de periode april 1984-oktober 
1984. Deze stijging wordt geraamd op 1,5%; 

b. de basiskinderbijslagbedragen per 1 juli 1985 worden gehandhaafd op 
het niveau van 1 januari 1985, met andere woorden de bedragen worden 
niet verhoogd conform de stijging van het prijsindexcijfer in de periode 
oktober 1984-1985. Deze stijging wordt geraamd op 0,5%; 

c. de extra korting op de kinderbijslagbedragen voor kinderen van 0 tot 
18 jaar in verband met de leeftijdsdifferentiatie per 1 januari 1985 blijft niet 
achterwege. Deze korting bedroeg in 1984, 1,18% en zal in 1985 1,89% 
bedragen, hetgeen een toeneming impliceert van 0,71%-punt. 

Met de bevriezing van de basiskinderbijslagbedragen per 1 juli 1985 
wordt een besparing gerealiseerd van 20 min. in 1985. Het structurele 
effect beloopt 40 min. 

3. Inkomensgevolgen 

Zoals aangegeven betekent een bevriezing van het minimumloon en de 
sociale uitkeringen dat de WAM-indexering in 1985, die geraamd wordt op 
0,4 procent op jaarbasis, niet zal worden toegepast. De partiële inkomens-
effecten van deze maatregel zijn in tabel 1 weergegeven, waarin eveneens 
de voorlopige raming van de koopkrachtontwikkeling voor alleenverdienen-
de uitkeringsgerechtigden in 1985 is opgenomen. Ondanks de bevriezing 
treedt voor de minima een - zij het geringe - koopkrachtverbetering op. 
Door de premiedalingen en de belastingverlaging treedt namelijk een 
netto-inkomensverbetering op die enigszins groter is dan het effect van de 
geraamde prijsstijging in 1985. 

Bovendien zal op grond van een huurstijging van 3% in plaats van 4% in 
1985 deze prijsstijging lager uitkomen. De koopkrachtverbetering van de 
minima zal in dat geval enigszins groter zijn dan uit tabel 1 blijkt. 

Indien zou blijken dat de werkelijke loonontwikkeling in sterke mate 
afwijkt van de door het kabinet verwachte beperkte loonontwikkeling kan 
dit gevolgen hebben voor de koopkrachtontwikkeling van de minima in 
1985. Indien dit een aanzienlijk negatief koopkrachteffect voor de minima 
tot gevolg heeft kan een herbezinning op de maatregelen per 1 juli 1985 
nodig zijn, uiteraard daarbij mede afwegend de ontwikkeling van de 
overige sociale, economische en financiële grootheden. 

Tabel 1. Koopkrachtontwikkeling voor uitkeringsgerechtigden in 1985 

Koopkracht Effecten van Effecten van Koopkracht 
1985excl. de maatregel de overige 19852 

kabinetsvoor- uit dit wets- kabinetsvoor-
nemens voorstel1 nemens2 

Minima + 0,5 - 0,2 0 + 0,3 
WAO-modaal - 0,4 - 0,3 - 5,0 - 5,7 
max.dagl. - 0,3 - 0,3 - 5,0 - 5,6 
WWV-modaal + 0,9 - 0,3 - 2,7 - 2,1 
max.dagl. + 0,9 - 0,3 - 2,8 - 2,2 

1 Exclusief kinderbijslag (koopkracht-
effecten voor uitkeringsgerechtigden 
worden gebruikelijk exclusief kinderbij-
slag gepresenteerd). 
2 Geen rekening is gehouden met verzachten-
de maatregelen voor WAO-gerechtigden in 
verband met de motie-Linschoten. 

In bovenstaande tabel is afgezien van de koopkrachttoeslag aan meerjarige 
echte minima. Bij de methodiek van bijzondere koopkrachtbescherming 
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aan de echte minima, zoals die sedert 1981 is toegepast, worden jaarlijks 
incidentele toeslagen verstrekt als tegemoetkoming voor het in het desbe-
treffende jaar geleden koopkrachtverlies. Door deze methodiek treedt 
evenwel in het daaropvolgende jaar voor meerjarige echte minima een 
koopkrachtverlies op van gelijke omvang als het koopkrachtherstel in het 
toeslagjaar. 

In 1985 resulteert voor de minima een lichte structurele koopkrachtstijging. 
Er is derhalve in beginsel geen aanleiding om een koopkrachtmaatregel 
voor de echte minima te treffen. Omdat echter in 1984 in aanzienlijke mate 
koopkrachtreparatie heeft plaatsgevonden, zal zonder nadere voorziening 
in 1985 voor de meerjarige echte minima een koopkrachtverlies optreden 
dat, afhankelijk van de groep van meerjarige echte minima varieert van 
2,8% tot 4,3%. 

Tijdens de Algemene en Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer 
over de rijksbegroting 1985 is de positie van de meerjarige echte minima 
uitvoerig aan de orde geweest. Conform de uitgangspunten van de 
motie-De Vries (18 600 AR 10) heeft het kabinet besloten om - uitgaande 
van de thans verwachte prijsstijging - het koopkrachtverlies van de 
meerjarige echte minima volledig te herstellen. De kosten van de hiermee 
gemoeide incidentele toeslagen zullen naar raming 335 miljoen gulden 
bedragen. 

Evenals voorgaande jaren krijgt de toeslagregeling voor meerjarige echte 
minima in 1985 een incidenteel dat wil zeggen tijdelijk karakter. Daarbij zal 
de geraamde koopkrachttoename van de sociale minima in mindering 
worden gebracht op de koopkrachttoeslag voor de meerjarige echte 
minima. Hierdoor kunnen deze toeslagen in 1985 enigszins lager zijn dan in 
1984. Over de wijze waarop, en het tempo waarin, voor de jaren na 1985 de 
incidentele toeslagen zullen worden beëindigd, heeft het kabinet nog geen 
standpunt bepaald. 

Voor de bovenminimale uitkeringen zijn de partiële koopkrachteffecten 
uit hoofde van dit wetsvoorstel relatief beperkt. Door het voornemen van 
de regering om de uitkeringspercentages te verlagen naar 70 (onder 
verrekening van de dagloonkortingen in 1984) treden daarnaast voor deze 
categorie inkomenseffecten op van circa 5 procent voor WAO-gerechtigden 
en ruim 2,5 procent voor WWV-gerechtigden. De verhoging van de kinder-
bijslagbedragen per 1 juli 1985 met naar raming 0,5 procent blijft achterwege. 

De inkomenseffecten van deze maatregel zijn in tabel 2 weergegeven en 
hebben betrekking op 1985. 

Tabel 2. Inkomenseffecten voor werknemers in 1985 van de bevriezing van de 
kinderbijslag per 1 juli 1985 

Nominaal Minimumloon Modaal loon 2x modaal loon 

(guldens) (procenten) 

Gezinnen met: 
1 k ind - 3 - 0,01 - 0,01 - 0,01 
2 kinderen - 9 - 0,04 — 0,03 - 0,02 
3 kinderen - 14 - 0,06 - 0,05 - 0,03 
4 kinderen - 21 - 0,08 — 0,07 - 0,05 
5 kinderen - 28 - 0,10 - 0,08 - 0,06 
6 kinderen - 34 - 0,11 — 0,09 - 0,07 
7 kinderen - 42 - 0,13 - 0,11 - 0,08 
8 kinderen - 50 - 0,14 - 0,12 - 0.09 
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Voor een gezin met twee kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar, 
waarmee in het koopkrachtbeeld van werknemers rekening wordt gehouden, 
zal de bevriezing betrekking hebben op 9 gulden in 1985. De koopkrachtef-
fecten van deze maatregel variëren al naar gelang de inkomenshoogte 
tussen -0,02 a -0,04 procent. In tabel 2 zijn eveneens de inkomenseffecten 
voor gezinnen met een ander kindertal weergegeven. 

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

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
J. P. van der Reijden 
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