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18664 Nadere wijziging van de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de 
Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening 
en enige daarmee verband houdende wetten (verlaging 
van uitkeringspercentages) 

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET ONTWERP VAN WET EN VAN DE 
MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN 
STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD 

I. VOORSTEL VAN WET 

Artikel III 

De Wet Werkloosheidsvoorziening 
(Stb. 1964, 485) wordt gewijzigd als 
volgt: 

A. Artikel 5c wordt gewijzigd als 
volgt: 

1. In het tweede lid wordt na de 
woorden «doorgaans meer bedraagt 
dan» ingevoegd: 87,5% van. 

2. In het derde lid wordt «100/75» 
vervangen door: 100/70. 

B. In artikel 16 wordt «75%» 
vervangen door: 70%. 

C. In artikel 30a, eerste lid, wordt 
«85%» vervangen door: 75%. 

D. In artikel 30c wordt «85%» 
respectievelijk «75%» telkens vervan-
gen door: 75% respectievelijk 70%. 

Artikel IV 

Artikel III van de wet van 29 decenv 
ber 1982 (Stb. 737) wordt gewijzigd 
als volgt: 

1. In het derde lid worden de 
onderdelen c en d vervangen door: 

c. gedurende het daarop volgende 
halfjaar niet lager dan 107,5% van het 
minimumloon; 

d. op de dag volgende op het 
onder c bedoelde tijdvak niet lager 
dan het minimumloon. 

2. Het vierde lid wordt vervangen 
door: 

4. In het derde lid wordt onder 
minimumloon verstaan het op 31 
december 1983 geldende minimum-
loon, als bedoeld in artikel 8, eerste 

lid, onder c, van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag (Stb. 
1968, 657), dan wel, indien het een 
werknemer beneden de leeftijd van 23 
jaar betreft, het krachtens artikel 7, 
derde lid, en artikel 8, derde lid, van 
die wet, voor hem op 31 december 
1983 geldende minimumloon, 
vermeerderd met de hem op grond 
van zijn leeftijd toekomende verho-
ging, gebaseerd op het minimumloon 
per die datum, beide vermeerderd 
met de vakantiebijslag als bedoeld in 
artikel 15 van die wet. 

II. MEMORIE VAN TOELICHTING 

- De laatste twee alinea's van 
paragraaf 5 ontbraken in de oorspron-
kelijke tekst 

- De paragrafen 7 en 8 luidden: 

7. Financiële effecten 

De verlaging van de uitkeringsper-
centages WAO, WW en WWV van 
respectievelijk 80 en 75 naar 70 levert 
in totaal een besparing op van 2160 
miljoen. Deze maatregelen zullen per 
1 januari 1985 ingaan, waarbij de in 
1984 toegepaste kortingen zullen 
worden verrekend. Deze verrekening 
betreft de korting van 3 procent op de 
daglonen van bovenminimale WAO-, 
WW- en WWV-uitkeringen per 1 
januari 1984 en dezelfde additionele 
korting op de bovenminimale WAO-
en WW-uitkeringen per 1 juli 1984. De 
eerste korting leverde een besparing 
op van 600 min. en de besparing van 
de tweede maatregel bedroeg 
- vanwege de uitzondering van de 
WWV-uitkeringen - structureel 450 
min. De resterende financiële effecten 
van de maatregelen per 1 januari 1985 
bedragen derhalve 1110 min. 

Tabel 7.1. De besparingen van de verlaging van de uitkeringspercentages 
in de WAO, WW en WWV naar 70 

WAO WW WWV Totaal 

Verlaging uitkeringspercentages 
WW, WAO en WWV naar 70 1415 385 360 2160 
Dagloonkorting van 3 procent 
per 1-1-1984 - 3 5 0 - 1 0 0 - 1 5 0 - 6 0 0 
Dagloonkorting van 3 procent 
(additioneel) per 1-7-1984 - 3 5 0 - 1 0 0 - - 4 5 0 

Financiële effect van de maat-
regelen per 1-1-1985 715 185 210 1110 
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Deze maatregelen betekenen een 
besparing voor de sociale fondsen 
van 900 miljoen en voor de rijksbegro-
ting van 210 miljoen. 

8. Inkomenseffecten 

De koopkracht voor WAO- en 
WWV-gerechtigden in 1985 is in tabel 
8.1 weergegeven. Op basis van de 

huidige voorlopige ramingen treedt 
op het minimumniveau ondanks de 
bevriezing een koopkrachtverbetering 
opvan 0,3 procent. De netto inkomens-
verbetering voor de minima - die 
optreedt als gevolg van de verlaagde 
premiepercentages en belastingtarie-
ven zoals die op dit moment worden 
voorzien - is derhalve groter dan de 
geraamde prijsstijging voor 1985. 

Tabel 8.1. Koopkrachtmutatie voor WAO- en WWV-gerechtigden in 1985 
(exclusief kinderbijslag) 

Ongewij- Bevrie- Uitk.- Lagere Fiscale Koop-
zigd zing perc. premies maat- kracht 
beleid min.-

loon 
naar 
70 

rege-
len ' 

1985 

Sociale minima - 1 . 0 - 0 , 2 0 +0,8 +0,7 +0,3 
WAO-modaal - 2 , 0 - 0 , 3 - 5 , 0 +0,9 +0,7 - 5 , 7 

max. dagloon - 1 . 9 - 0 , 3 - 5 , 0 +0,7 +0,9 - 5 , 6 
WWV-modaal - 0 , 7 - 0 . 3 - 2 , 7 +0,9 t0,7 - 2 , 1 

max. dagloon -0 ,7 - 0 , 3 - 2 , 8 +0,7 +0,9 - 2 , 2 

1 Exclusief de toepassing van de 
inflatiecorrectie voor 100% en de 
verlenging van de tijdelijke 
tarief-maatregel. 

Voor de bovenminimale uitkeringen 
treden evenwel koopkrachtdalingen 
op die voor WAO- en WWV-gerechtig-
den neerkomen op respectievelijk 
ruim 5 en 2 procent. Om twee redenen 
zijn de koopkrachtdalingen voor 
WAO-gerechtigden groter dan die 
voor WWV-gerechtigden. Voor de 
eerste categorie is namelijk de 
feitelijke verlaging van het uitkerings-
percentage (van 75.2 naar 70) groter 
dan voor de tweede categorie (van 
72.75 naar 70). Voorts was de WAO-
uitkering in de eerste helft van 1984 
hoger dan in de tweede helft van dat 
jaar, waardoor-wegens het overloop-
effect - voor WAO-gerechtigden een 
grotere koopkrachtdaling resulteert 
van voor WWV-gerechtigden. 

- In de artikelsgewijze toelichting 
luidde Artikel III, onderdelen C en D 
en Artikel IV 

Onderdelen CenD 

De in de artikelen 30a en 30c 
genoemde percentages dienen als 
gevolg van de voorgenomen verlaging 
van de uitkeringspercentages te 
worden verlaagd met 10%. Deze 
bepaling strekt hiertoe. Overigens 
moge worden verwezen naar de 
toelichting op de onderdelen D en E 
van artikel II. 

Artikel IV 

(Wet van 29 december 1982, Stb. 
737) 

Bij de wet van 29 december 1982, 
Stb. 737, is de afschaffing van het 
minimumdagloon WAO en de 
herziening van de minimumdagloon-
bepalingen in de WW en de WWV 
geregeld. 

In deze wet is tevens voorzien in 
een overgangsregeling voor, voor 
zover in dit kader van belang, die 
personen die op 31 december 1982 
een uitkering hadden, gebaseerd op 
het minimumdagloon WAO. 

Op grond hiervan zijn de daglonen 
die aan de hierbedoelde uitkeringen 
ten grondslag liggen in 1983 op het 
minimumdagloon WAO gehandhaafd. 
Per 1 januari 1984 zijn deze daglonen 
herzien naar het z.g. «eigen dagloon» 
met dien verstande dat het dagloon 
gedurende het eerste halfjaar na de 
herziening niet lager is gesteld dan 
115% van het minimumloon, geduren-
de het daaropvolgende halfjaar niet 
lager zou worden gesteld dan 107,5% 
van het minimumloon en op de dag 
van de laatste herziening niet lager 
dan het minimumloon. Vervolgens is 
bij de wet van 28 juni 1984, Stb. 271, 
de tweede fase van de hiervoor 
beschreven afbouw uitgesteld tot 1 
januari 1985. 

De hierbedoelde uitkeringsgerech-
tigden hebben, voor zover zij een 
uitkering hadden, gebaseerd op het 
garantiebedrag van 115% van het 
minimumloon, de korting van 3% per 
1 januari 1984 op de daglonen indirect 
ondervonden door de verlaging van 
het minimumloon met 3%. 

De korting per 1 juli 1984 met 3% is 
voor deze categorie gerealiseerd door 
de garantiebedragen zoals deze 
waren vastgesteld per 1 juli 1984 en 1 
januari 1985 met 3% te verlagen tot 
respectievelijk 111,5% en 104,3% van 
het minimumloon. 

Aangezien ook voor deze categorie 
uitkeringsgerechtigden per 1 januari 
1985 het uitkeringspercentage wordt 
verlaagd tot 70, ligt het in de rede ook 
voor hen tegelijkertijd de 1 januari-kor-
ting van 3% en de 1 juli-korting van 
3% ongedaan te maken. 

Uit dien hoofde wordt in dit artikel 
voorgesteld het garantiebedrag per 1 
januari 1985 te verhogen van 104,3% 
naar 107,5%. Op deze wijze is de 1 
juli-korting van 3% voor deze categorie 
per 1 januari 1985 ongedaan gemaakt. 

De 1 januari-korting van 3% wordt 
ongedaan gemaakt door in artikel III, 
vierde lid, van de wet van 29 december 
1982, Stb. 737, niet langer uit te gaan 
van het op 1 januari 1985 geldende 
minimumloon, waar immers de 3% 
korting van 1 januari 1984 nog in 
verwerkt is, maar van het op 31 
december 1983 geldende (ongekorte) 
minimumloon. Voor werknemers 
beneden de 23 jaar dient dit minimum-
loon vervolgens nog verhoogd te 
worden met de verhoging van het 
minimumloon ingevolge de leeftijd, 
die zij in 1984 zouden hebben gekre-
gen, uitgaande van het minimumloon 
op 31 dedember 1983. 

Het bepaalde in artikel IV strekt 
ertoe het hiervoor gestelde te effectu-
eren. 
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