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De genuanceerde wijze waarop de verschillende fracties hebben gerea-
geerd op dit voorstel van wet acht ik maatschappelijk van belang. Ik heb 
mijnerzijds getracht in de memorie van antwoord door middel van een zeer 
gedocumenteerde wijze van beantwoording de maatschappelijke aanvaar-
ding van deze sociaal zeker zeer ingrijpende voorstellen te vergroten. De 
inbreng van uw Kamer in deze schriftelijke gedachtenwisseling en de grote 
inzet van de ambtenaren van mijn departement om deze documentering 
mogelijk te maken, dragen daartoe zeker bij. Voor deze nota heb ik terwille 
van de overzichtelijkheid een samenbundeling van de antwoorden op uw 
vragen aangebracht, die afwijkt van de volgorde zoals die is aangebracht in 
het eindverslag. 

I. Algemeen 

I. 1. Stelselherziening 

Ik heb kennis genomen van het feit, dat de leden van de fractie van het 
C.D.A. er begrip voor konden opbrengen, dat het kabinet niet in staat is 
thans reeds een samenhangende visie op het toekomstige stelsel op tafel 
te leggen. Zij vroegen in dit verband nog, of het kabinet de overtuiging 
had, dat de nu ten aanzien van de uitkeringsniveaus voorgestelde maatregelen 
bij de eigenlijke stelselherziening niet wederom zouden worden gewijzigd. 
Er is - ook in de memorie van antwoord is hier op gewezen - naar mijn 
mening geen noodzaak om per 1 juli 1985, de datum met ingang waarvan 
maatregelen met betrekking tot de structuur van de uitkeringsregelingen 
van kracht moeten worden, wederom wijziging te brengen in de uitkerings-
percentages. Ook invoering van een glijdende schaal is per die datum niet 
te verwachten, omdat het mogelijk lijkt - dit mede in antwoord op vragen 
van de zijde van de C.P.N. - dat ook zonder een dergelijke ingreep een 
budgettair neutraal pakket van maatregelen kan worden samengesteld. 
Invoering van een glijdende schaal zal wel moeten worden betrokken in de 
besluitvorming voor de in 1986 te treffen maatregelen. Ook dan zullen nog 
bezuinigingen nodig zijn en zal onder meer opnieuw moeten worden 
beslist, welke maatregelen daarvoor zullen moeten worden getroffen. 

Met betrekking tot het sociale minimum hebben de leden van de fractie 
van de C.P.N, zich verheugd getoond dat het kabinet geen voornemens heeft 
tot verlaging daarvan. Zij vroegen zich daarbij wel af hoe deze uitspraak 
zich verhoudt tot die in de memorie van antwoord, dat een verlaging van 
het minimum in de toekomst niet volstrekt mag worden uitgesloten. 
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Op dit moment heeft het kabinet inderdaad geen voornemens het sociaal 
minimum te verlagen. De noodzaak daartoe doet zich bij doorvoering van 
het thans voorgestelde pakket van maatregelen ook niet voor. 

Het valt nu evenwel niet met zekerheid te zeggen hoe de economische 
situatie zich over een reeks van voor ons liggende jaren zal ontwikkelen. 
Met betrekking tot de vraag of het sociaal minimum ook in de komende 
jaren geen verlaging zal behoeven te ondergaan acht het kabinet het dan 
ook niet goed mogelijk reeds nu een definitieve uitspraak hieromtrent te 
doen. Het streven is er echter wel op gericht ook in de toekomst al het 
mogelijke te blijven doen om een verlaging van het sociaal minimum te 
voorkomen. 

De leden van de fractie van de P.S.P. hadden de memorie van antwoord 
kennelijk zo begrepen, dat daarin zou worden ontkend, dat de thans 
voorliggende niveaumaatregelen een onderdeel zouden uitmaken van de 
voorgenomen stelselherziening. Dat is geenszins het geval. Integendeel: de 
thans voorliggende maatregelen worden uitdrukkelijk als een eerste stap in 
het proces van stelselherziening gepresenteerd, onder erkenning overigens 
van het feit, dat tussen het uitkeringsniveau en de structuur van de uitke-
ringsregelingen een duidelijke samenhang bestaat. Ook eventuele voorstellen 
tot invoering van een glijdende schaal zouden een onderdeel van dit 
proces zijn. 

De leden van laatstgenoemde fractie informeerden voorts hoever de in 
de memorie van antwoord genoemde werkgroep met de werkzaamheden 
is gevorderd. Deze werkgroep heeft tot taak de gevolgen te inventariseren 
voor de uitvoeringsorganen van WW en WWV - dus de bedrijfsverenigingen 
en de gemeenten - van een aantal mogelijke uitvoeringsmodaliteiten voor 
de nieuwe Werkloosheidswet. 

Ik verwacht dat deze werkgroep op korte termijn - in ieder geval nog dit 
jaar- aan mij zal rapporteren. De bevindingen van de werkgroep kunnen 
dan worden meegewogen bij de politieke besluitvorming over de hoofdlijnen 
van het nieuwe stelsel. 

I. 2. Voorgesteld niveau 

De leden van de fractie van D'66 vroegen alsnog in te gaan op de vraag 
waarom niet is gekozen voor een beperking van de voorgestelde maatregel 
tot nieuwe gevallen, te weten de uitkeringen die op of na 1 januari 1985 
ingaan. Met name vroegen zij het kabinet in te gaan op de door hen 
aangevoerde argumenten voor zulk een beperking. 

De reden waarom niet gekozen is voor een beperking van de maatregel 
tot nieuwe gevallen, is, zoals in de memorie van antwoord onder punt 1a is 
gesteld, gelegen in het feit dat een zodanige beperking ertoe zou leiden, 
dat, bij handhaving van de bezuinigingstaakstelling, ook van de minima 
een groter offer zou moeten worden gevraagd. 

Het kabinet is zich bij die keuze ervan bewust geweest, dat een verlaging 
van het uitkeringspercentage ook voor oude gevallen voor uitkeringsge-
rechtigden die op basis van hun verwachte (hogere) inkomen financiële 
verplichtingen zijn aangegaan, financiële problemen kan meebrengen. 

Deze problemen kunnen zich overigens ook thans al - bij het huidige 
uitkeringspercentage - voordoen, nl. bij een werknemer die financiële 
verplichtingen heeft aangegaan en die vervolgens werkloos of arbeidson-
geschikt wordt. Er vindt immers ook dan een - veelal niet voorziene -
vermindering van inkomen plaats. Het collectieve karakter van de sociale 
verzekeringen brengt echter nu eenmaal mee, dat bij de hoogte van de 
uitkeringen geen rekening kan worden gehouden met de door een individuele 
werknemer aangegane persoonlijke verplichtingen. 

Van een moreel recht op een uitkering naar een percentage dat gold over 
het tijdvak waarover premie is betaald, kan zoals betoogd in de memorie van 
antwoord, naar de mening van het kabinet, gegeven het huidige omslag-
stelsel, geen sprake zijn. 

Alles overwegende, acht het kabinet het verantwoord in dezen geen 
onderscheid te maken tussen oude en nieuwe gevallen. 
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I. 3. Bovenminima/minima 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten inzicht in de spreiding van de 
WAO-gerechtigden, over de verschillende inkomensniveau's. In onderstaan-
de tabel, die voor een deel is ontleend aan de Financiële Nota Sociale 
Zekerheid 1985 (kamerstukken II, 1984/85,18612, nr. 2), is deze spreiding 
gegeven voor de situatie in 1983. 

Maandloon (incl. vakantie- Recht op bescherming Geen recht op bescherming 
uitkering) in guldens minimumdagloon; 60% minimumdagloon; 40% van 

van de WAO-gerechtigden de WAO-gerechtigden 

Minder dar 2745 0 27 
2745 (i min. dagl. WAO) 19 29 
2825 15 11 
3045 18 10 
3155 (i modaal) 15 8 
3370 11 5 
3915 11 5 
4460 4 2 
5000 2 1 
5440 1 1 
5705 4 1 

100 100 

Alleenverdieners en alleenstaanden met een kind jonger dan 18 jaar 
hebben recht op de minimumdagloonbescherming. Voor deze categorie 
uitkeringsgerechtigden zal de verlaging van het uitkeringspercentage tot 70 
kunnen leiden tot een effectuering van deze minimumdagloonbescherming. 
Zoals in de memorie van antwoord is aangegeven gaat het om in totaal 
circa 103000 uitkeringsgerechtigden in de WW, WWV en WAO (inclusief 
het effect van de juli maatregelen). Dit is ongeveer 12% van het totale 
aantal uitkeringsgerechtigden in deze regelingen. De leden van de P.v.d.A.-
fractie vroegen naar deze gegevens. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de schatting, dat ongeveer 70% 
van de alleenverdienende werknemers een zogenaamde bovenminimale 
uitkering zou ontvangen in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, 
omkeerbaar is in de zin dat 70% van de huidige bovenminima behoort tot 
de alleenverdieners. 

De door de leden van de V.V.D.-fractie bedoelde omkeerbaarheid kan niet 
toegepast worden op de genoemde gegevens uit de memorie van antwoord. 
In deze memorie is niets anders gesteld dan dat van de groep alleenverdie-
nende werknemers bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid naar 
schatting 30% een beroep zou moeten doen op de minimumdagloonbe-
scherming. Voor de resterende alleenverdienende werknemers zou de 
arbeidsongeschiktheid" of werkloosheidsuitkering boven het relevante 
minimumniveau liggen. 

Voorts informeerden de leden van de V.V.D.-fractie naar het aantal 
uitkeringsgerechtigden op het sociaal minimumniveau respectievelijk naar 
het aantal bovenminima in de WAO, WW en WWV per 1 januari 1985. 

Zoals uit onderstaande tabel, die is ontleend aan de Financiële Nota 
Sociale Zekerheid 1985, blijkt, heeft ongeveer 25% van de betrokken 
uitkeringsgerechtigden in 1984 een uitkering op het relevante minimumni-
veau. 

Aantallen uitkeringsgerechtigden (x 1000) naar minima en bovenminima 
1984; tussen haaktjes in procenten. 

Totaal Minimum Bovenminimum 

WW/WWV 
WAO 

537 (100) 
331 (100) 

134(25) 
82 (25) 

403 (75) 
249 (75) 
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Per 1 januari 1985 komen er in totaal 78000 bovenminimale uitkeringsge-
rechtigden (28000 werklozen en 50000 arbeidsongeschikten) op het niveau 
van het minimumdagloon terecht. Dit betekent dat in 1985 ongeveer 34% 
van de uitkeringsgerechtigden een uitkering ontvangt op het relevante 
minimumniveau. 

Een uitsplitsing naar categorieën zonder en met neveninkomsten op het 
niveau van het minimumdagloon, waarnaar de leden van de V.V.D.-fractie 
vroegen, is op basis van de voorhanden zijnde gegevens niet te maken. 

I. 4. Ombuigingen 

De leden van de C.D.A.-fractie wensten een antwoord op de vraag welk 
deel van de uitkeringsbedragen uit hoofde van WAO, WW en WWV 
bovenminimale uitkeringen zijn. 

In 1983 bedroeg - zoals in de adviesaanvrage stelselherziening is 
aangegeven - de bovenminimale ruimte 6.9 mld. Deze bovenminimale 
ruimte is in de adviesaanvrage gedefinieerd als het geheel van loonder-
vingsuitkeringen dat is afgeleid van het inkomen voor zover dat het mini-
mumloon te boven gaat. Bij een (gewogen) gemiddeld uitkeringspercentage 
van 78.7 voor WAO/WW (80%) en WWV (75%) in 1983 kan de bovenminimale 
ruimte uit de onderstaande grafiek worden afgelezen als dat gedeelte van 
de uitkeringen in kolom A dat boven 78.7% van het minimumloon ligt. 

Aansluitend op deze definiëring van de bovenminimale ruimte, kan voor 
1983 het minimale gedeelte van de loondervingsregelingen worden 
bepaald als dat gedeelte van het totale uitkeringsbedrag dat beneden 
78.7% van het minimumloon ligt. Dit gedeelte van het uitkeringsbedrag in 
de loondervingsfeer bedroeg in 1983 ongeveer 16,5 mld. 

Behoudens deze opsplitsing van het uitkeringsbedrag in een minimaal en 
bovenminimaal gedeelte, speelt in de voorstellen inzake stelselherziening 
sociale zekerheid nog een derde element een rol. Dit betreft de zogenaamde 
gezinstoeslag (GT), waarmee in voorkomende gevallen (alleenverdieners 
en alleenstaanden met een kind jonger dan 18 jaar) de uitkering wordt 
opgetrokken tot het niveau van het minimumloon. Deze optrekking wordt 
momenteel gerealiseerd via de minimumdagloonregelingen. Op grond van 
de gegevens uit 1983 zou met een dergelijke gezinstoeslagregeling een 
bedrag van 0,25 mld. gemoeid zijn. 

Totale uitgaven WAO, WW en WWV verdeeld naar bovenminimale en 
minimale ruimte, alsmede het bedrag aan gezinstoeslagen (in mld. gld.). 

78,7% x max. dagloon 

70 % x max. dagloon 

min. loon 

78,7% x min. loon 

70 % x min. loon 

eff. verlaging 
uitkeringsperc. 

bovenminimale ruimte; ^ 

S: 

1983 

gezinstoeslagen; 

1985 

= minimale ruimte 
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In de grafiek is tevens de situatie weergegeven zoals deze in 1985 
ontstaat bij een verlaging van de uitkeringspercentages WAO, WW en 
WWV tot 70. Daaruit blijkt dat ofschoon deze maatregel effectief aangrijpt 
bij de bovenminimale uitkeringen (het bovenste, omstippelde gedeelte van 
de kolom B), dit niet betekent dat de gehele uitgavenbeperking leidt tot een 
vermindering van het bovenminimale uitkeringsbedrag. Immers door een 
verlaging van het uitkeringspercentage daalt de bovenminimale ruimte 
«slechts» naar 70/78.7 x 6,9 = 6,15 mld. Het grootste gedeelte van de 
uitgavenbeperking leidt tot een afneming van het minimale uitkeringsbedrag 
tot 70/78.7 x 16,5 = 14,70 mld. Bij een (in deze berekening) ongewijzigd 
minimumloon, stijgen voorts de kosten van de gezinstoeslagen van 0,25 tot 
0,75 mld. Het totale effect verloopt dan als volgt: 

78,7% 70% Verschil 

Boven-minimale ruimte 
Gezinstoeslagen 
Minimale ruimte 

6,9 
0,25 

16,5 

6,15 
0,75 

14,70 

- 0,75 
+ 0,50 
- 1,80 

23,65 21,60 - 2,05 

Bij deze berekeningen past nog een tweetal kanttekeningen. 
Ten eerste zij opgemerkt dat het minimumloon sinds 1983 niet gelijk is 

gebleven, doch per 1 januari 1984 met 3% is verlaagd. Bezien we de 
grafiek, dan valt af te lezen dat als gevolg van deze verlaging de minimale 
ruimte met 3% afneemt, hetgeen neerkomt op een daling van 0.45 mld. 
Aangezien de bovengrens van kolom B (70% x max.dagloon) niet verandert, 
leidt deze vermindering van de minimale ruimte tot een evenredige 
toeneming van de bovenminimale ruimte. Per saldo verandert het uitke-
ringsbedrag WAO/WW/WWV echter niet. 

De enige ruimte die echter wel beperkt wordt, betreft de omvang van de 
gezinstoeslagen. Door een verlaging van het minimumloon, neemt de 
aanvulling van de gezinstoeslagen tot het minimumloon af met f 20 min. 
(afgerond 0,1 mld.). Ten opzichte van het voorgaande overzicht wordt dan 
het beeld (in mld.gld.) als volgt: 

Verschil 
78,7 naar 70 

Verschil 
—3% min. loon 

Totaal 
verschil 

Boven-minimale-ruimte 
Gezinstoeslagen 
Minimale ruimte 

- 0,75 
+ 0,50 
- 1,80 

+ 0,45 
- 0,10 
- 0,45 

- 0,3 
+ 0,40 
- 2,25 

- 2,05 - 0,1 - 2,15 

Uit dit overzicht valt nogmaals het verschil te constateren tussen het 
bedrag van 2,05 mld. dat in de adviesaanvrage stelselwijziging wordt 
becijferd met betrekking tot de verlaging van de uitkeringspercentages 
WAO, WW en WWV naar 70, en de 2,15 mld. waarvan in het onderhavige 
voorstel van wet is uitgegaan. Een en ander is ook nader toegelicht in de 
Financiële Nota Sociale Zekerheid 1985 (blz. 57). 

Ten tweede zij opgemerkt dat het hier om toedeling van de totale 
uitkeringsbedragen WAO/WW/WWV plus gezinstoeslagen gaat. Dit ligt 
uiteraard geheel anders dan een toedeling van het totale aantal uitkerings-
gerechtigden in de WAO, WW en WWV naar minima en bovenminima. Zo 
zal door een verlaging van het uitkeringspercentage het minimale uitke-
ringsbedrag belangrijk dalen, terwijl daarentegen het aantal mensen dat 
met deze minimale ruimte correspondeert, gelijk blijft. Aangezien voorts 
meer uitkeringsgerechtigden via de gezinstoeslagen tot aan het minimum-
loon zullen worden opgetrokken (dit betreft alleenverdieners en alleenstaan-
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den met kinderen jonger dan 18 jaar), neemt het uiteindelijke aantal 
uitkeringsgerechtigden op minimumniveau zelfs toe. Zoals eerder in deze 
nota is opgemerkt, gaat het hierbij (inclusief het effect van de 1 juli-maatre-
gelen) om ruim 100000 personen. 

Uit de hiervoorgaande uiteenzetting valt tevens het antwoord af te leiden 
op de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie naar het ombuigingsbedrag, 
dat zou resulteren indien de bovenminimale uitkeringen geheel tot het 
niveau van de minima worden teruggebracht. Dit ombuigingsbedrag komt 
neer op 6,9-0,3 = 6,6 mld. Wel zal dit bedrag voor ongeveer de helft 
worden gecompenseerd door een toeneming van de gezinstoeslagen. Per 
saldo bedraagt de potentiële uitgavenbeperking derhalve ruim 3 mld. 

De leden van de C.P.N.-fractie hadden nog geen antwoord gekregen op 
hun vraag of het juist is dat deze maatregel vooral bedoeld is om de lasten 
van werkgevers te verlichten en of het in dat geval niet beter zou zijn het 
argument van betaalbaarheid te laten vallen. 

Het antwoord op het eerste deel van de vraag van deze leden luidt 
ontkennend. De ombuiging die op grond van de verlaging van de uitkerings-
percentages van de WAO en WW tot stand komt is gelocaliseerd bij die 
sociale fondsen (AOF en AWF) die in hoofdzaak uit werknemerspremies 
worden gefinancierd. Dit houdt in dat met de ombuiging (ceteris paribus) 
een verlaging van werknemerspremies mogelijk is. De maatregel heeft 
derhalve een verbetering van de netto inkomenspositie van werknemers 
tot gevolg. Voor de uitkeringsgerechtigden op minimumniveau heeft een 
en ander tot gevolg dat het netto inkomen toeneemt terwijl de achteruitgang 
van het netto inkomen voor boven-minimale uitkeringsgerechtigden 
minder groot is dan op grond van de verlaging van de uitkeringspercentages 
zou worden verwacht. 

Het deel van de ombuiging dat betrekking heeft op de verlaging van het 
uitkeringspercentage van de WWV, leidt tot een vermindering van de 
lasten voor de rijksbegroting en draagt daarmee bij aan de terugdringing 
van het financieringstekort. 

Ten aanzien van het tweede gedeelte van de vraag van de leden van de 
C.P.N.-fractie merk ik het volgende op. Het ontgaat mij waarom er sprake 
zou zijn van strijdigheid tussen het argument van de betaalbaarheid van 
ons stelsel van sociale verzekeringen en de verlichting van premielasten 
die op kan treden wanneer de uitgaven van de sociale zekerheid worden 
teruggedrongen. In het geval dat het een premiedrukverlaging voor 
werkgevers betreft zou dit naar mijn oordeel gezien moeten worden als een 
uitvloeisel van het streven naarterugdringing van de sociale zekerheidslasten 
die een welkome bijdrage levert aan een andere doelstelling van het 
herstelbeleid van dit kabinet, te weten vermindering van de loonkosten 
voor werkgevers ten behoeve van een vergroting van de vraag naar arbeid 
en verbetering van de rendementsposities. Ik zie dan ook eerder samenhang 
dan strijdigheid. 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op, dat het kabinet bij de Ziekte-
wet-maatregelen een overgangsregeling hanteert (en bij de WAO-maatre-
gelen niet), dit ten einde te voorkomen dat belangrijke doelstellingen van 
het regeringsbeleid in het gedrang komen. Zij vragen welke die doelstellingen 
zijn en wat in deze het verschil is tussen de ZW- en de WAO-maatregelen. 

Naar aanleiding hiervan merk ik het volgende op. 
Het optreden van lastenstijgingen in de bovenwettelijke sfeer als gevolg 

van de voorgenomen ombuigingen in de sociale zekerheid kan leiden tot 
spanningen met de doelstellingen ten aanzien van de lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven en de doelstellingen ten aanzien van het rendements-
herstel en daarmee de verbetering van de werkgelegenheid. De vraag komt 
dan op of die spanningen zodanig zijn dat specifieke overheidsmaatregelen 
vereist zijn, waarbij het dan gaat om maatregelen die inbreuk maken op het 
algemene uitgangspunt dat sociale partners zelf de verantwoordelijkheid 
dienen te dragen voor de kosten die voortvloeien uit door hen zelf getroffen 
regelingen. Waar het voorgenomen maatregelen in de Ziektewet betreft, 
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heeft die afweging geleid tot het voornemen te komen tot een overgangs-
maatregel ten aanzien van de bovenwettelijke bedingen. Daarbij hebben 
met name meegespeeld, de omvang van het bovenwettelijke traject, de 
effecten die de premieheffing over ziekengelduitkeringen op dat bovenwet-
telijke traject heeft en de beoogde bijdrage van de ziektewetmaatregelen 
aan de lastenverlichting voor het bedrijfsleven. 

II. De strekking van het wetsvoorstel 

Met betrekking tot de wet van 29 december 1982, Stb. 737, betreffende 
de gefaseerde verlaging van de minimumdaglonen werden door de leden 
van de fracties van de P.v.d.A., D'66 en de P.S.P. nog enkele vragen 
gesteld. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten te vernemen hoeveel gerechtig-
den nog onder de gefaseerde verlaging zouden vallen wanneer uitkerings-
gerechtigden van 50, 55 dan wel 60 jaar en ouder van een verdere teruggang 
in inkomen als gevolg van deze verlaging zouden worden gevrijwaard. 

Uitgaande van een raming voor 1986 van ca. 35 000 uitkeringsgerechtig-
den, zou bij een leeftijdsgrens van 50 jaar het aantal gerechtigden afnemen 
tot ca. 14000. Bij een leeftijdsgrens van 55 jaar onderscheidenlijk 60 jaar 
zouden deze aantallen 19 600 respectievelijk 27 000 bedragen. 

De daarmee samenhangende budgettaire consequenties voor 1986 
kunnen in het eerste geval worden becijferd op ruim 20 min. gld., in het 
tweede geval op 15 min. en bij een leeftijdsgrens vanaf 60 jaar op 10 min. 
Wanneer in 1987 het structurele dagloon-niveau wordt bereikt, treden in de 
aangegeven situatie besparingsverliezen op van 35 min., 25 min. onder-
scheidenlijk 15 min. gulden. 

De leden van de fractie van D'66 waren door de memorie van antwoord 
gesterkt in hun opvatting dat de regering de lasten van het gevoerde beleid 
laat neerkomen op de schouders van alleenstaanden en tweeverdieners. Zij 
hadden onderkend dat dit voor een belangrijk deel het gevolg was van 
wijzigingen in de belastingwetgeving maar meenden dat ook de sociale 
zekerheid hieraan een bijdrage had geleverd, daarbij wijzend op de gefa-
seerde verlaging van de minimumdaglonen voor alleenstaanden en 
tweeverdieners. 

Bij het door deze leden verwoorde standpunt zou ik een aantal kantteke-
ningen willen plaatsen. Voor wat betreft de wijzigingen in de belastingwet-
geving lijkt mij de conclusie gewettigd dat voor het merendeel van de 
alleenstaanden eerder sprake is van een verbetering dan van een verslech-
tering van hun inkomenssituatie. Ik denk daarbij aan de verhoging van de 
alleenstaandentoeslag en de verlaging van de leeftijdsgrens waarboven 
men voor deze toeslag in aanmerking komt. Voor de tweeverdieners is in 
die zin nuancering op zijn plaats dat de gevolgen voor de inkomenssituatie 
sterk afhankelijk zijn van de hoogte en de verhouding van de inkomensbe-
standdelen van het samenlevingsverband. 

Met betrekking tot de sociale zekerheid wijs ik er op dat de maatregelen 
die in het verleden tot stand zijn gekomen in meerderheid gericht waren op 
de boven-minimale uitkeringen, waarbij de effecten zich zowel uitstrekten 
tot de alleenverdieners als tot de alleenstaanden en tweeverdieners. Ook 
ten aanzien van het pakket beleidsvoornemens voor 1985 is dit het geval. 
De wijziging van de werkingssfeer van de minimumdagloonbepalingen, die 
- ik geef dit deze leden toe - hierop een uitzondering vormt, werd ingegeven 
door de in de loop der tijd gewijzigde opvattingen omtrent het niveau 
waartoe in de loondervingssfeer de minimumbescherming van alleenstaarv 
den en tweeverdieners zich zou moeten uitstrekken. De doelstelling van 
de regering was daarbij de minimumuitkeringen beter aan te passen aan 
de relatieve behoeften van de individuele uitkeringsgerechtigden. Het feit 
dat daarbij voor reeds bestaande uitkeringen een overgangsregeling in het 
leven is geroepen, toont aan dat de regering wel degelijk oog heeft voor de 
spreiding van de lasten van het beleid. 
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De leden van de P.S.P.-fractie vroegen of het uitstel van de gefaseerde 
verlaging van de minimumdaglonen naar 1986 niet zou betekenen dat 
WAO-gerechtigden op 1 januari 1986 opnieuw met een forse koopkrachtda-
ling geconfronteerd zullen worden. Voorts informeerden zij naar de mate 
van achteruitgang. 

In onderdeel 2 van de memorie van antwoord (strekking van het wets-
voorstel) is aangegeven dat het partiële effect van de overgangsregeling op 
1 januari 1986 maximaal -5,6% zal bedragen. Dit laatste zegt echter nog 
weinig omtrent de koopkracht zoals die zich in 1986 zou kunnen ontwikkelen. 
Daartoe zijn meerdere factoren van belang zoals de ontwikkelingen ten 
aanzien van het belasting- en premiebeeld, de daglonen en het kabinetsbe-
leid. Van al deze factoren is vooralsnog onzeker wat de ontwikkelingen 
zullen zijn, hetgeen een inzicht in de koopkrachtontwikkeling in 1986 op dit 
moment onmogelijk maakt. 

III. Gevolgen van de maatregel 

III. 1. De anticumulatieregeling in de WAO 

De leden van de fracties van C.D.A., D'66 en C.P.N, benadrukten nogmaals 
de wenselijkheid om - conform het advies van de Raad van State - het 
anticumulatie-percentage in de WAO te stellen op 85. 

In de memorie van antwoord heeft het kabinet al aangegeven, dat op 
zich verdedigd zou kunnen worden uit te gaan van een percentage van 85, 
zijnde het midden tussen 100% bij volledig werken en een uitkeringsper-
centage van 70 bij volledige arbeidsongeschiktheid. 

Mede gezien de door de leden van genoemde fracties aangedragen 
argumenten en het door de Raad van State uitgebrachte advies heeft de 
regering na ampele overweging besloten het anticumulatie-percentage in 
artikel 45 van de WAO alsnog te stellen op 85 in plaats van 80. De bij deze 
nota gevoegde nota van wijzigingen strekt hiertoe. 

De regering heeft mede tot deze aanpassing van het anticumulatie-per-
centage besloten om hiermee tegemoet te komen aan de categorie van 
WSW-werknemers, die de laatste jaren reeds een niet onaanzienlijk 
inkomensoffer heeft gebracht. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen een rekenvoorbeeld, waaruit de 
inkomenspositie van WSW-ers met een aanvullende WAO-uitkering kan 
worden afgeleid. Zoals uit de hierbij gevoegde nota van wijzigingen blijkt, 
heeft het kabinet besloten het anticumulatiepercentage op 85 in plaats van 
80 te brengen. In onderstaand voorbeeld is dan ook het anticumulatieper-
centage van 85 verwerkt. In het voorbeeld is voorts geen rekening gehouden 
met verzachtende maatregelen voor WAO-gerechtigden in verband met de 
motie Linschoten omdat deze voor een beperkte groep zullen gelden. 

7 - 8 3 1-84 7 - 8 4 1-85 

Gegevens: 
WAO-dagloon 
Uitkerings % 
Anticumulatie % 

Feitelijk inkomen: 
WSW-loon 
WAO-aanvulling 

126,00. 
80 
90 

103,10 
10,30 

122,22 
80 
90 

100,00 
10,00 

118,44 
80 
90 

100,00 
6,60 

126,00 
70 
85 

100,00 
7,10 

Totaal 

Mutatie (in guldens): 
Korting WAO/WSW 

11 3,40 110,00 

-3 .40 

106,60 

-3 .40 

107,10 

+ 0,50 

Zoals uit de tabel blijkt daalt bij een anticumulatiepercentage van 85 het 
totale bruto inkomen (namelijk inclusief WAO-aanvulling) van de betrokken 
WSW-werknemer in 1985 niet. Het totale bruto inkomen neemt zelfs licht 
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toe. Het relevante percentage wordt voor deze werknemer namelijk slechts 
5%-punt verlaagd (ten opzichte van 1984) onder verrekening van de iets 
grotere in 1984 toegepaste dagloon-kortingen. 

Voor betrokken WSW-werknemers, die vallen onder de overgangsregeling 
met betrekking tot de wijziging van de anticumulatieregeling AAW/WAO 
per 1 januari 1983, dit in reactie op vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractit 
kunnen additionele inkomenseffecten optreden. De WAO-aanvulling kan in 
dat geval verminderen met minimaal f2,30 per dag en maximaal f4,60 per 
dag. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten tevens rekenvoorbeelden inzake 
de netto bijverdiensten bij het aanvaarden van passende dan wel niet-pas-
sende arbeid door arbeidsongeschikten. Bij het aanvaarden van niet-pas-
sende arbeid wordt het (WSW-)loon aangevuld met een WAO-uitkering tot 
85% van het dagloon. Bij het aanvaarden van passende arbeid vindt in de 
regel afschatting plaats naar een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse 
waardoor een lager uitkeringspercentage zal gelden. 

Zoals uit onderstaande gegevens blijkt zal in beide gevallen niet altijd 
eenzelfde totaal bruto inkomen resulteren. Dit komt doordat binnen een 
range van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid slechts één bepaald uitke-
ringspercentage geldt. 

In onderstaande tabel zijn de door de P.v.d.A.-leden gevraagde gegevens 
weergegeven voor 1985. Uit deze tabel blijkt dat in bedoelde situaties niet 
zozeer sprake is van netto bijverdienen. Veeleer is hier sprake van een 
verlaging van de WAO-uitkering als gevolg van het aanvaarden van 
passende danwei niet-passende arbeid. 

Arbeidsongesch 
niet passende ar 
aanvaardt 

ikte die 
beid 

Arbeidsongeschikte die 
passende arbeid aanvaardt 

bruto netto bruto netto 

Dagloon 

Inkomen 
WAO-aanvulling 
WAO-uitkering 

150 

100 
27,50 

73,50 
16,75 

150 

100 73,50 

26,25 (17,5%) 16,06 

Totaal 127,50(85%) 90,25 126,25 89,56 

III. 2. Vrijlating 

Naar aanleiding van het verzoek van de leden van de fractie van D'66 om 
alsnog een poging te doen de kosten te ramen van het handhaven van de 
vrijlating in WAO resp. op het huidige niveau, moet ik deze leden teleurstel-
len. Zoals ik in de memorie van antwoord heb aangegeven ontbreken de 
benodigde gegevens voor het uitvoeren van een verantwoorde berekening. 
Ik zie helaas geen mogelijkheid om tot een berekening te komen die een 
resultaat oplevert dat voldoende betrouwbaar kan worden geacht om in de 
besluitvorming een rol van betekenis te kunnen spelen. 

Overigens ben ik het uiteraard met deze leden eens als zij stellen, dat een 
wat ruimere vrijlating van bijverdiensten een goede stimulans kan zijn voor 
toetreding tot de arbeidsmarkt. Dit geldt echter niet alleen voor de hier 
bedoelde vrijlating in de werkloosheidsregelingen maar voor alle andere 
regelingen waarin het (arbeids-)inkomen van de partner een rol speelt. 
Voor deze regelingen moet echter voorop staan, dat zij de criteria aangeven 
voor de minimumbescherming d.w.z. tot welk niveau deze bescherming 
nodig is. Het arbeidsmarkt-argument mag hierbij geen overwegende rol 
spelen omdat immers vanuit dat oogpunt bezien alle neveninkomsten uit 
arbeid buiten beschouwing zouden moeten worden gelaten. 
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III. 3. Uitkeringspercentage wachtgeldverzekering 

De leden van de fractie van de C.P.N, benadrukten voorts nogmaals dat 
er naar hun mening onvoldoende argumenten zijn om de vrijheid van de 
bedrijfsverenigingen ter zake van de vaststelling van het uitkeringspercen-
tage van de wachtgeldverzekering aan te tasten. Op de vraag, wat hierop 
mijn reactie is, zou ik, aansluitend op hetgeen over deze materie reeds in 
de memorie van antwoord is vermeld, willen opmerken dat nu uit de 
geschiedenis van de WW is gebleken, dat om een verhoging van uitkering 
bij werkloosheid te bewerkstelligen, andere wegen zijn gevonden, dan die 
van verhoging van het geldende wachtgeldpercentage, ik het niet langer 
nodig vind deze mogelijkheid, waarvan tot dusverre geen gebruik is 
gemaakt, te handhaven. Dit neemt niet weg, dat ik mij kan voorstellen, dat 
door verlaging van het niveau van de uitkering er behoefte kan ontstaan, 
zich van een hogere uitkering te verzekeren. De adviesaanvraag stelselher-
ziening geeft hier ook wegen voor aan, en wel via regelingen in de semi-
collectieve en de private sfeer. Deze regelingen zullen van een geheel 
ander karakter zijn, dan de regelingen, die zouden ontstaan als het bestuur 
van een bedrijfsvereniging zou mogen bepalen, dat voor alle bij hem 
verzekerde werknemers, die recht op wachtgeld hebben, tijdens de periode 
waarover recht op wachtgeld bestaat, een hoger uitkeringspercentage zou 
gelden. Voor deze aanspraken zou door werkgevers en werknemers extra 
premie moeten worden opgebracht. Alleen al de vraag op welke wijze deze 
aanspraken na de integratie van de werkloosheidsregelingen zouden 
kunnen worden gehonoreerd, maakt het ongewenst deze mogelijkheid in 
stand te houden. 

III. 4. Inkomenseffecten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten dat op het modale niveau een 
vergelijking werd gemaakt tussen de inkomensontwikkeling van arbeidson-
geschikten en werknemers vanaf 1982. In onderstaande tabel is deze 
ontwikkeling voor de periode 1982 t/m 1985 weergegeven. Hierbij zij 
bedacht dat voor werknemers in 1985 inkomenseffecten kunnen optreden 
als gevolg van de ziektewetmaatregelen. In 1985 is om die rede voor een 
werknemer met een gemiddeld verzuim het koopkrachteffect tussen 
haakjes in de tabel opgenomen. 

Jaar Werknemers' 
excl. incidenteel 

Arbeidsongeschikten2 

ingetreden na 1-1-'80 

1982 
1983 
1984 
1985 

- 2,2 
- 3,5 
- 0,8 
+ 1,9 (+0,7) 

- 4,6 
- 4,6 
- 3,6 
- 5,7 

1982 t/m 1985 - 4,6 <-5,7) - 17,3 

' Inclusief kinderbijslag. 
2 Exclusief kinderbijslag. 

De leden van de V.V.D.-fractie informeerden verder naar de netto 
inkomensverhouding tussen minimumloon en modaal loon enerzijds en 
minimumuitkering en modale WAO-uitkering anderzijds per 1 januari 1980, 
1 januari 1983 en eind 1985. De gevraagde netto inkomensverhoudingen 
zijn onderstaand weergegeven. Hierbij zij overigens bedacht dat het 
modale loon in een bepaald basisjaar door het CPB wordt vastgesteld op 
een inkomen juist onder premiegrens ZFW. Deze keuze voor het modale 
loonniveau beïnvloedt vanzelfsprekend ook onderstaande verhoudingscij-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,18664, nrs. 7-8 10 



fers voor werknemers. Voorts is in onderstaande tabel voor 1985 het netto 
modale inkomen van een gezonde werknemer verwerkt. Het verschil 
tussen het netto modale en netto minimumloon zal in het betrokken jaar 
kleiner worden bij een aantal verzuimdagen. 

Netto verhouding minimumloon en modaal loon 

1-1 '80 1 : 1,29 
1-1-'83 1 : 1,25 
1985 1 : 1,32 

Netto verhouding minimumuitkering en modale WAO-uitkering 

1-1 -'80 1 
1-1-'83 1 
1985 1 

1,18 
1,11 
1,08 

In de memorie van antwoord is - in reactie op vragen van D'66- en 
C.D.A.-fractie - ingegaan op de cumulatieve effecten voor gehandicapten. 
In het eindverslag brachten de leden van de C.D.A.-fractie naar voren dat 
de betrokken vraag niet alleen betrekking had op gehandicapten. In dit 
verband vroegen zij zich af of er voor andere groepen uitkeringsgerechtigden 
geen verdere negatieve inkomenseffecten dan uit het huidige wetsvoorstel 
kunnen worden afgeleid zullen optreden in 1985. 

In de memorie van antwoord is evenwel gewezen op de politieke 
besluitvorming over de structuur van de uitkeringsregelingen bij werkloos-
heid en bij arbeidsongeschiktheid. Binnenkort zullen besluiten genomen 
worden over de voor te stellen maatregelen per 1 juli 1985. Deze zullen 
zoals hiervoor is gesteld - ook de werkloosheidsregelingen omvatten. Dit 
betekent dat de bedoelde passage in de memorie van antwoord niet alleen 
betrekking had op gehandicapten. Over de inkomenseffecten van terzake 
eventueel te formuleren voorstellen kan op dit moment uiteraard nog geen 
uitspraak worden gedaan. 

IV. Mitigering van de maatregelen in de sfeer van de WAO 

Verscheidene fracties zijn wederom ingegaan op de tijdelijke mitigering 
van de inkomenseffecten welke de voorgestelde maatregel voor uitkerings-
gerechtigde WAO-ers teweeg brengt, alsmede op de besteding van het 
voor die beperking beschikbare bedrag. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden, ervan uitgaande dat de 
regering in dezen een voorstel aan de Kamer behoort te doen, een aantal 
vragen over de gevolgde procedure in dezen. 

Ik moge hier allereerst wijzen op hetgeen in de memorie van antwoord 
op dit punt duidelijk is gesteld, nl. dat het kabinet zelf met voorstellen over 
de invulling van het bedrag van f110 min. zal komen zodra zij het oordeel 
van de Kamer kent. Staatsrechtelijk gezien kan er naar mijn mening geen 
bezwaar tegen bestaan, indien het kabinet alvorens met een voorstel te 
komen, eerst de gevoelens van de Kamer wil peilen. Een dergelijke handel-
wijze is naar de mening van het kabinet overigens niet ongebruikelijk. Het 
komt regelmatig voor, dat over een bepaalde problematiek waarover aan 
de Kamer een notitie is gezonden, eerst nadien - op basis van de beraad-
slagingen daarover in de Kamer - nadere wetsvoorstellen de Kamer bereiken. 

Zoals uit het hierna volgende nog zal blijken, heeft het kabinet inmiddels, 
nu het heeft kunnen kennisnemen van de opvatting van de Kamer, zijn 
standpunt in dezen bepaald. 
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Met betrekking tot de specifieke vragen van de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. zij het volgende opgemerkt. Het is niet zo, dat het kabinet in 
dezen automatisch de voorkeur van de Kamer volgt, indien voor één van 
de aangedragen alternatieven een meerderheid blijkt te bestaan. Het 
kabinet heeft ter zake immers een eigen ongedeelde verantwoordelijkheid. 
Het is wel zo, dat het bestaan van een meerderheid in de Kamer voor een 
van die alternatieven bij de standpuntbepaling van het kabinet een belang-
rijke rol speelt. Is er in de Kamer geen meerderheid voor een van de 
alternatieven, dan zullen de opvattingen, die de Kamer naar voren brengt, 
uiteraard ook bij de standpuntbepaling worden betrokken, maar zij zullen 
dan onvermijdelijk een wat minder belangrijke rol spelen. 

Wat betreft de vraag van de zijde van het C.D.A. naar de uitwerking van 
de bezwaren die naar voren zijn gebracht in de memorie van antwoord 
tegen de door deze fractie geuite voorkeur in de vorm van een uitkering 
ineens merk ik het volgende op. 

Ten aanzien van een uitkering ineens dient allereerst de vraag te worden 
beantwoord of de minima onder de WAO-gerechtigden hiervoor in aan-
merking zouden moeten worden gebracht. Er zijn namelijk argumenten om 
dit niet te doen. Zo ligt het niet in de rede om ten aanzien van het niveau 
van de minimumbehoefte-functie voor arbeidsongeschikten andere 
maatstaven aan te leggen (ook al zijn die tijdelijk van aard) dan andere 
sociale minima (AAW, WW, AOW) die bovendien in de loop der jaren een 
zelfde inkomensontwikkeling hebben doorgemaakt. Daarnaast moeten 
worden geconstateerd dat de arbeidsongeschikten die reeds enkele jaren 
de bescherming van het sociale minimum ondervinden in veel geringere 
mate door de ombuigingsmaatregelen zijn getroffen dan de bovenminima 
in de WAO. 

Komt men op basis van deze argumentatie tot de slotsom dat een 
uitkering ineens zich zou moeten richten opdeboven-minimale gerechtigden 
- waarvan in de memorie van antwoord dan ook is uitgegaan - dan gaan 
zich rond het minimum schokeffecten voordoen. Degenen die - als extreme 
situatie - als gevolg van de verlaging van het uitkeringspercentage net op 
het minimumdagloon terecht komen blijft een verbetering onthouden, 
terwijl aan degenen die in theorie 1 cent hierboven zitten wel een uitkering 
ineens wordt toegekend. Dergelijke, naar mijn gevoel, onrechtvaardige 
situaties zijn moeilijk verdedigbaar. 

Een tweede argument tegen een uitkering ineens betreft de extra 
werkbelasting voor de uitvoeringsorganen. In de geautomatiseerde 
systemen van de bedrijfsverenigingen vormt de hoogte van het uitkerings-
percentage een van de variabelen voor de berekening van de uitkeringen. 
Wijziging van het uitkeringspercentage kan dan ook binnen het bestaande 
systeem worden ingepast, zij het - wanneer de doelgroep naar leeftijd en 
lengte van de uitkeringsperiode wordt beperkt - met de nodige moeite. 
Besteding van het beschikbare bedrag in de vorm van een uitkering ineens, 
vereist echter een administratieve procedure die naast het bestaande 
geautomatiseerde systeem moet worden uitgevoerd. Bovendien dient 
hiervan apart bericht te worden gegeven, terwijl ook ten aanzien van de 
betaalbaarstelling de nodige formaliteiten moeten worden verricht. Al met 
al neemt daarmee de toch al aanzienlijke werkbelasting voor de bedrijfsver-
enigingen toe, terwijl ook de administratiekosten hiervan invloed ondergaan. 

Met betrekking tot de door de leden van de C.D.A.-fractie aangevoerde 
voordelen terzake zou ik het volgende op willen merken. Tegenover het 
voordeel dat alle uitkeringen per 1 januari 1985 op het percentage van 70 
zouden worden gesteld en geen verdere aanpassing per 1 juli 1985 nodig 
zouden zijn, staat het nadeel dat het volledige effect van verlaging van het 
uitkeringspercentage op 1 januari 1985 optreedt terwijl de verzachting eerst 
in de loop van het jaar zichtbaar wordt. Een uitkering ineens vereist een 
zodanige voorbereidingstijd dat effectuering in januari onhaalbaar moet 
worden geacht. 
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Het tweede genoemde voordeel - dat van een voor iedereen gelijk 
bedrag - mag de leden van de C.D.A.-fractie dan wel aanspreken, een feit is 
dat hiervan voor de uitkeringsgerechtigden een nivellerende werking 
uitgaat op de koopkrachtontwikkeling die nog groter is dan de belangrijke 
nivellering in de uitkeringssfeer die op basis van de bestaande kabinets-
voornemens wordt bereikt. 

Overigens bleek uit de schriftelijke voorbereiding, dat van de zijde van 
diverse fracties met betrekking tot de invulling van het bedrag van 110 min. 
voorkeur bestaat voor een combinatie van leeftijd en uitkeringsduur. 

Alles overwegende heeft het kabinet besloten de mitigering in de sfeer 
van de WAO te moeten aanwenden voor de categorie personen van 50 jaar 
of ouder, die tenminste 2 jaar uitkeringsgerechtigd is. 

Dit leidt ertoe dat voor deze groep het uitkeringspercentage gedurende 
het eerste halfjaar van 1985 wordt gesteld op 72,5. 

Als motivering van de gemaakte keuze wil ik nog aanvoeren, dat naarmate 
mensen langduriger arbeidsongeschikt zijn, zij ook al gedurende langere 
tijd hebben moeten leven van een inkomen, dat beduidend beneden het 
niveau van hun vroeger loon lag, terwijl zij voorts reeds hebben moeten 
inleveren als gevolg van de tot nu toe getroffen noodzakelijke ombuigings-
maatregelen. Zij hebben bovendien in de regel - en dat geldt in het 
algemeen evenzo voor 50-jarigen en ouderen - minder kans om in het 
arbeidsproces terug te keren. 

Dewijziging van het uitkeringspercentage voor bedoelde groep uitkerings-
gerechtigden werkt ook door in het anticumulatie-percentage. Het gaat 
immers niet aan de voordelen van een tijdelijk hoger uitkeringspercentage 
voor de categorie, die naast een WAO-uitkering inkomsten uit arbied 
geniet, te niet te doen door het anticumulatie-percentage op 85% te 
handhaven. Met betrekking tot het in de nota van wijzigingen opgenomen 
artikel III wil ik nog het volgende opmerken. Indien geen voorziening 
getroffen zou worden zou de thans voorgestelde verlaging van de uitke-
ringspercentages in relatie tot de mitigering in de sfeer van de WAO leiden 
tot de vaststelling vari twee minimumdaglonen. 

De essentie van de netto-netto koppeling is immers dat de minimumuit-
keringen worden afgeleid van het minimumloon. De hoogte van het 
minimumdagloon volgt vervolgens de resultante van de uitkering en de 
hoogte van het uitkeringspercentage. 

Voor de categorie personen op wie de verzachtende maatregel van 110 
min. niet van toepassing is, zou het minimumdagloon derhalve op 100/70 
van de uitkering moeten worden vastgesteld, terwijl voor de categorie op 
wie de maatregel wèl van toepassing is (vanaf 50 jaar en 2 jaar uitkering) 
het minimumdagloon op 100/72,5 van de uitkering zou moeten worden 
vastgesteld. De hantering van twee minimumdaglonen waaraan de 
daglonen op minimumniveau getoetst moeten worden, zou de uitvoerings-
organen voor grote problemen stellen. Ik heb dan ook gemeend met een 
minimumdagloon te moeten volstaan, daarbij overwegende dat de voorge-
stelde verhoging van het uitkeringspercentage voor die categorie slechts 
voor een halfjaar geldt. Dit minimumdagloon zal worden berekend op basis 
van een uitkeringspercentage van 70, waardoor de netto uitkering van de 
categorie voor wie het hogere percentage geldt boven het netto minimum 
zal uitstijgen, hetgeen inhoudt dat de verzachting ook zal gelden voor die 
gerechtigden vanaf 50 jaar die een minimumuitkering genieten. 

Een en ander is uitgewerkt in de bij deze nota naar aanleiding van het 
eindverslag gevoegde nota van wijzigingen. Daarmee hoop ik tevens 
antwoord te hebben gegeven op een desbetreffende opmerking van de 
zijde van de fractie van de P.S.P. 

Ik blijf mij ervan bewust, dat de invulling van het bedrag van 110 min. op 
deze wijze een arbitraire keuze is, maar meen hiermee, gegeven de be-
schikbare middelen, wel te handelen in de geest van de motie-Linschoten. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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