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1. Inleiding 

De ontwikkelingen in de maatschappij zoals de verschuivende arbeids-
verdeling tussen mannen en vrouwen, de toename van andere leefvormen 
dan het huwelijk, een veranderende verhouding tussen betaalde en 
onbetaalde arbeid, en de zich wijzigende opvattingen over de rol van man 
en vrouw in gezin en maatschappij nopen tot veranderingen in het maat-
schappelijk bestel. 

Die ontwikkelingen spelen zich af in een sociaal-economische context, 
waarin het aantal langdurig onvrijwillig niet-actieven sterk is toegenomen. 

Onder invloed van de groei van het beroep op de uitkeringen en de 
voorzieningen van de sociale zekerheid is het instandhouden van het 
stelsel van sociale zekerheid een aktueel probleem geworden. 

Een aanpassing van ons sociaal-economisch bestel aan de zich wijzigende 
omstandigheden is dan ook onontkoombaar. De hoge collectieve lastendruk, 
naast het financieringstekort, waaraan de sociale mede debet is, de 
noodzaak om ruimte te scheppen voor arbeidstijdverkorting ten behoeve 
van de herverdeling van beschikbaar werk en de noodzaak van loonmatiging 
ten behoeve van arbeidsduurverkorting en het herstel van bedrijfsrende-
menten dwingen enerzijds tot beperkingen in uitgaven en anderzijds tot 
verandering in de structuur van de sociale zekerheidsregelingen. 

Deze gedachte komt tot uitdrukking in de plannen voor herstructurering 
en vernieuwing van het sociale zekerheidsstelsel, zoals deze zijn weergege-
ven in de adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische Raad inzake de 
herziening van het stelsel van sociale zekerheid d.d. 25 mei 1983. Aanvankelijk 
lag het in de bedoeling ingrijpende veranderingen in de structuur van de 
uitkeringsregelingen, met name die bij werkloosheid en bij arbeids-
ongeschiktheid door te voeren per 1 januari 1985. Dit zou zijn neergekomen 
op behandeling van een omvangrijk en gecompliceerd pakket van wets-
voorstellen vóór die datum. 

Inmiddels moest echter worden vastgesteld, dat dit streven niet kan 
worden gerealiseerd. Dit houdt verband met het tijdstip, waarop de 
adviezen van de SER en de Emancipatieraad werden ontvangen, met de 
ingewikkeldheid van de te stellen regelen, met het feit, dat de politieke 
besluitvorming over de adviezen nog niet is afgerond en met de noodzaak 
om o.m. over de wijze van uitvoering van de nieuwe wetgeving overleg te 
plegen. Tenslotte zou een gedegen parlementaire behandeling van een 
dergelijke ingewikkelde materie onvoldoende tijd beschikbaar zijn. 
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Het kabinet streeft echter wel naar een doorvoering van de beoogde 
herziening van de structuur van de regelingen op zo kort mogelijke termijn 
en wel per 1 juli 1985, na indiening van de voorstellen daartoe in het begin 
van 1985. 

Gezien de onverminderd voortdurende noodzaak om de collectieve 
uitgaven terug te dringen dienen echter reeds per 1 januari 1985 maatregelen 
te worden genomen. In dit kader wordt voorgesteld als eerste stap op de 
weg van de stelselherziening de uitkeringspercentages van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Werkloosheidswet (WW) en 
de Wet werkloosheidsvoorziening (WWV) per 1 januari 1985 te verlagen en 
te harmoniseren. 

Met het nu voorliggende wetsvoorstel ter realisering van de genoemde 
verlaging van de uitkeringspercentages voor de WAO, de WW en de WWV 
wordt een besparing beoogd van 1,1 mld., waarmee in een deel van de 
ombuigingstaakstelling voor 1985 van in totaal 2,5 mld. voor de sociale 
zekerheid wordt voorzien. 

Naast de in dit wetsvoorstel uitgewerkte maatregelen zijn ombuigingen 
voorzien door bevriezing van het minimumloon en sociale uitkeringen per 
1 januari en 1 juli 1985, door verlaging van het uitkeringspercentage 
Ziektewet en premieheffing over uitkeringen bij ziekte alsmede door 
intensivering van het beleid ter bestrijding van misbruik en fraude. 

Voorts worden in verband met de latere invoering van de geïntegreerde 
werkloosheidswet een tweetal interimvoorzieningen voorgesteld, t.w.: 

- een interimvoorziening gelijke behandeling voor mannen en vrouwen 
in de WWV; 

- een interimvoorziening ten behoeve van langdurig werklozen, ouder 
dan 50 jaar. 

2. Schets van de voorgeschiedenis van de maatregel tot niveau-verlaging 

Het voornemen tot uniformering en verlaging van de uitkeringspercenta-
ges heeft het kabinet als onderdeel van de adviesaanvrage inzake de 
herziening van het stelsel van sociale zekerheid dd. 25 mei 1983 ter advisering 
aan de SER voorgelegd. In deze adviesaanvrage is een relatie gelegd 
tussen de door middel van de stelselherziening te realiseren ombuigingen 
in het licht van de feitelijke financieel-economische ontwikkeling en de 
vormgeving en fasering van de stelselherziening. 

Uit een oogpunt van noodzaak tot ombuiging was als ingangsdatum van 
bovengenoemde maatregel aanvankelijk 1 januari 1984 voorgesteld. 

Daarbij ging het kabinet uit van de verwachting dat de Sociaal-Economi-
sche Raad (SER) voor die tijd zou hebben geadviseerd. Nadat gebleken 
was, dat dit advies op een later tijdstip zou worden uitgebracht, heeft het 
kabinet gezocht naar andere maatregelen om de gewenste uitgavenbeper-
king voor het jaar 1984 in de collectieve sector toch te bereiken, zonder 
daarbij vooruit te lopen op de structurele herziening van het stelsel. 
Daartoe is bij de wet van 22 december 1983, Stb. 674 een maatregel tot 
stand gekomen, inhoudende een korting op de daglonen WAO, WW en 
WWV met 3%. 

Nadien werd door het kabinet besloten om ook per 1 juli 1984 nog geen 
uitvoering te geven aan het voornemen om de uitkeringspercentages van 
genoemde wetten tot 70 te verlagen, zoals in de adviesaanvrage was 
voorzien. 

Enerzijds speelde hierbij een rol, dat het advies van de SER eerst op 29 
juni 1984 werd vastgesteld, en het kabinet ook toen niet wilde vooruitlopen 
op de voorgenomen stelselherziening. Anderzijds kwam, mede na overleg 
met de werkgevers- en werknemersorganisaties, een aanvaardbaar 
alternatief pakket aan ombuigingen tot stand, waarin zowel de kortlopende 
als de langlopende uitkeringen werden betrokken. Hiermee kon de ombui-
gingslast over een grotere groep uitkeringsgerechtigden worden gespreid. 
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Om toch (een deel van) de beoogde besparingen voor 1984 te bereiken, 
is bij wet van 28 juni 1984, Stb. 271, voorzien in een verhoging van de 
korting op de bruto daglonen WAO en WW met 3%, met uitzondering van 
de minimumdaglonen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling van de regering 
ook op de daglonen WWV 3% te korten. Het voorstel is echter bij de 
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op dat punt 
geamendeerd. Door te kiezen voor een dagloonkorting in plaats van voor 
verlaging van de uitkeringspercentages werd ook per 1 juli 1984 een keuze 
voor andere maatregelen in het kader van de stelselherziening met betrekking 
tot het uitkeringsniveau niet geblokkeerd. 

De maatregelen tot korting op de daglonen van 1 januari 1984 en 1 juli 
1984 zijn daarom ook van tijdelijke aard geacht. Het heeft immers steeds in 
de bedoeling gelegen deze kortingen in te passen in de later te treffen 
maatregelen tot herziening van de uitkeringspercentages in het kader van 
de stelselwijziging. 

3. Adviesaanvrage stelselherziening 

In de adviesaanvraag aan de SER dd. 25 mei 1983 inzake de herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid is onder meer ingegaan op het niveau 
van de uitkering. Het kabinet meende dat er ook in de toekomst in de 
loondervingsuitkeringen een procentuele relatie zou moeten zijn tussen het 
laatstverdiende loon en de loondervingsuitkering. De niveaus van de 
loondervingsuitkeringen, ofwel de uitkeringspercentages, zouden daarbij 
kunnen worden geüniformeerd. 

Het niveau, waarop de uniformering zou dienen plaats te vinden, wordt 
voornamelijk bepaald door inkomenspolitieke, arbeidsmarktpolitieke en 
algemeen economische factoren. Het kabinet was daarbij van oordeel dat 
inkomenspolitieke en arbeidsmarktpolitieke factoren op zichzelf niet zonder 
meer tot de conclusie konden leiden, dat voor lagere uitkeringspercentages 
dan de huidige zou moeten worden gekozen. De algemeen economische 
overwegingen dwingen echter wel tot die conclusie. De gedachten gingen 
daarbij uit naar een verlaging in enkele stappen van alle loondervingsuitke-
ringen. Het kabinet was hierbij overigens van mening dat het uitkeringsper-
centage van de loondervingsregelingen vooralsnog niet lager zou mogen 
liggen dan bruto 70, althans op het niveau van het minimumloon. Daarmee 
zou worden bereikt dat de loondervingsuitkering van een voltijdwerker niet 
daalt beneden het voor een alleenstaande relevante sociaal minimum. Een 
lager percentage zou kunnen leiden tot aanvragen om aanvullende bijstand. 
Anderzijds werd een hoger percentage dan 70 ook in het licht van de 
noodzaak tot ombuigingen onhaalbaar geacht. 

In de adviesaanvraag werd voorts voorgesteld een zogenaamde glijdende 
schaal, een lager uitkeringspercentage, naarmate het verdiende loon hoger 
was. Op het niveau van het maximumdagloon zou dan een uitkeringsper-
centage van ongeveer 60 gelden. 

4. Het advies van de SER 

Op 29 juni 1984 heeft de SER advies uitgebracht met betrekking tot de 
herziening van het stelsel van sociale zekerheid. 

Over de vraag of en in welke mate de (on)betaalbaarheid van dit stelsel 
als een afzonderlijke tot een herbezinning op het huidige stelsel nopende 
factor moet worden gezien bestaat geen unanimiteit binnen de Raad. 

Een deel van de Raad t.w. de ondernemersleden, meent dat herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid een belangrijke bijdrage dient te 
leveren aan een terugdringing van de collectieve uitgaven. De redenen die 
daarvoor worden aangevoerd zijn: verbetering van de concurrentiepositie 
van het particuliere bedrijfsleven ten opzichte van het buitenland en het 
bieden van uitzicht op een gunstige economische ontwikkeling van het 
land. Een en ander kan eveneens bijdragen aan een gezonde basis voor de 
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financiering van de sociale zekerheid in de toekomst. De ombuigingstaak-
stelling van het kabinet vormt voor de ondernemersleden binnen de SER 
het uitgangspunt voor hun advies. 

Een ander deel van de Raad, t.w. de werknemersleden en vijf kroonleden, 
meent dat de ombuigingstaakstelling op korte termijn geen uitgangspunt 
mag zijn voor een herziening van het stelsel van sociale zekerheid. De 
redenen tot herziening zijn volgens dit deel gelegen in de inrichting en de 
vormgeving van het huidige stelsel. Het is daarbij op zichzelf genomen niet 
onterecht de betaalbaarheid van de sociale zekerheid als een belangrijk 
maatschappelijk en sociaal-economisch vraagstuk aan te duiden. 

Dat het stelsel consistent en in zichzelf rechtvaardig moet zijn, dient 
uitgangspunt te zijn bij de advisering. 

Een aantal kroonleden meent dat de situatie die in de afgelopen jaren is 
ontstaan, ertoe noopt de financierbaarheid van het stelsel van sociale 
zekerheid ook voor de toekomst veilig te stellen. Deze kroonleden zijn 
daarom van mening, dat een herziening van het stelsel mede een belangrijke 
bijdrage dient te leveren aan een terugdringen van de collectieve uitgaven. 
Een herstructurering van het stelsel is volgens hen evenzeer nodig met het 
ook op de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Ook ten aanzien van de uitkeringsrechten en de uitkeringsvoorwaarden 
in een gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bestaan binnen de Raad 
verschillende standpunten. Een gemeenschappelijk kenmerk van de 
uiteenlopende standpunten is echter, dat wordt gestreefd naar een verder-
gaande verbetering van de uitkeringsrechten bij langdurige werkloosheid 
dan in de adviesaanvrage wordt voorgesteld. 

De standpunten, welke hieromtrent in de Raad zijn kenbaar gemaakt, 
worden hiernavolgend vermeld voorzover zij betrekking hebben op de in 
dit wetsontwerp voorgestelde niveauverlaging. 

Een deel van de Raad, nl. de werknemersleden benoemd door de FNV, 
meent, dat de basisuitkering bij werkloosheid 70% van het dagloon zou 
moeten bedragen en wel tot het 65e jaar. Om in aanmerking te komen voor 
een hoger uitkeringspercentage dient een verzekerde werknemer een 
arbeidsverleden te hebben gehad van tenminste 5 jaren. Per 10 leeftijdsjaren 
zou het uitkeringspercentage kunnen stijgen met 2,5. Het uitkeringspercen-
tage bij volledige arbeidsongeschiktheid zou echter moeten worden 
gehandhaafd op 80 en bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid op de thans 
in de wet genoemde uitkeringspercentages. 

De werknemersleden binnen de Raad, benoemd door het CNV, zijn van 
oordeel dat de loongerelateerde uitkering zowel bij werkloosheid als bij 
arbeidsongeschiktheid 75% van het dagloon zou moeten bedragen. Deze 
uitkering zou in beginsel moeten voortduren tot het 65e jaar, maar voorlopig 
in ieder geval gedurende maximaal vier jaar. 

De gedachten van het lid van de Raad, benoemd door de MHP, gaan uit 
naar een loongerelateerde uitkering van 70% van het dagloon bij werkloos-
heid of arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering wordt volgens de formule 
«leeftijd maal premicjaren gedeeld door 100» afgebouwd naar een uitke-
ringsniveau van 65% van het dagloon, met een bodem van 70% van het 
minimumloon. Dit uitkeringsniveau wordt in beginsel voortgezet tot het 
65e jaar. 

Elf kroonleden van de Raad zijn de mening toegedaan dat zowel bij 
werkloosheid als bij arbeidsongeschiktheid een uitkering dient te worden 
toegekend van 70% van het dagloon. Deze uitkering dient naar het oordeel 
van vijf van deze leden te worden voortgezet tot het 65e jaar onder de 
aanvullende voorwaarde van een verzekeringsverleden van tenminste 5 
jaar. Het afhankelijk stellen van de hoogte of de duur van de uitkering van 
leeftijd of arbeidsverleden achten deze vijf leden in strijd met de verzeke-
ringsgedachte en het streven naar vereenvoudiging van het stelsel. 

Ter realisatie van een voldoende bedrag aan ombuigingen komen zes 
van de eerderbedoelde elf kroonleden, in afwijking van het standpunt als 
hiervoor aangegeven, tot een aanvaarding van de kabinetsvoorstellen met 
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betrekking tot de beperking van de uitkeringsduur in de werkloosheidsverze-
kering, met dien verstande dat voor werknemers van 55 jaar en ouder, die 
na afloop van de loongerelateerde uitkering en de uitkering volgens de zg. 
tussenfase nog werkloos zijn, geen vermogenstoets zou mogen worden 
toegepast. 

De ondernemersleden alsmede drie kroonleden van de Raad denken aan 
een uitkering van 60% van het dagloon, vermeerderd met 0,5% van dat 
loon voor ieder jaar dat de werknemer voor het intreden van de werkloosheid 
of arbeidsongeschiktheid verzekerd is geweest, met dien verstande dat de 
uitkering maximaal 70% van het dagloon kan bedragen. Dit maximum 
wordt bereikt wanneer de werknemer gedurende 20 jaar verzekerd is 
geweest. De lengte van de uitkeringsperiode zou eveneens afhankelijk 
moeten worden gesteld van het arbeidsverleden. 

De ondernemersleden, benoemd door de landbouw- en middenstandsor-
ganisaties, alsmede drie kroonleden van de Raad gaan bij het voorgaande 
niet uit van een beperking van de uitkeringsduur van de loongerelateerde 
uitkering bij arbeidsongeschiktheid terzake van de medisch-arbeidskundige 
component. 

5. Regeringsstandpunt 

Zoals hierboven bleek, is de SER verdeeld waar het betreft de mate, 
waarin bij de ontwikkeling van voorstellen tot stelselherziening rekening 
moet worden gehouden met de noodzaak de collectieve lasten terug te 
dringen. De stellingnames ten aanzien van de ombuigingsnoodzaak van de 
verschillende geledingen binnen de SER worden uiteraard weerspiegeld in 
de verschillende uitwerkingen van de uitkeringsregelingen bij werkloosheid 
en bij arbeidsongeschiktheid die deze geledingen voorstaan. De stelsels 
uitgewerkt door FNV en CNV leiden tot belangrijk hogere kosten dan het 
stelsel, zoals dat gold ten tijde van de verzending van de adviesaanvraag, 
en dus tot nog aanmerkelijk hogere kosten in vergelijking met het stelsel 
zoals dat sedertdien met name op het punt van de uitkeringsniveaus is 
bijgesteld. 

Voor de alternatieve stelsels, ingebracht door de MHP en door een 
minderheid van de kroonleden geldt, dat ten opzichte van de situatie in mei 
1983 bezuinigingen worden bereikt. Vergeleken met het stelsel zoals dat 
sedertdien is gewijzigd, is dat niet het geval. Het standpunt van de meer-
derheid van de kroonleden houdt een zekere ombuiging in ook ten opzichte 
van het huidige stelsel. Die ombuigingen zijn groter in het door de onder-
nemersleden voorgestelde complex van maatregelen. Alle standpunten 
blijven op het punt van de bereikte ombuigingen achter bij het in de 
adviesaanvraag verwoorde voorstel van het Kabinet. 

Naar het oordeel van de regering is er alle reden om vast te houden aan 
de overeengekomen ombuigingstaakstelling. Het verwijt dat haar - onder 
meer ook door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en DIVOSA - is 
gemaakt, dat hoofdmotief om te komen tot stelselherziening zou zijn 
geweest de wens of de noodzaak om te komen tot bezuinigingen op de 
uitkeringen, wijst de regering echter van de hand. Aanpassing van de 
uitkeringsregelingen aan de omvang en het structurele karakter van de 
niet-activiteit en aan de zich wijzigende opvattingen over de rol van man en 
vrouw in samenleving en gezin zijn minstens zo belangrijke drijfveren. 
Omdat dit streven gecompliceerde ingrepen in de structuur van de uitke-
ringsregelingen vereist, zullen de resultaten daarvan helaas eerst later - zij 
het naar het zich laat aanzien niet meer dan een half jaar - kunnen worden 
geboekt. Naast deze doelstellingen blijft terugdringen van de collectieve 
uitgaven doelstelling van het regeringsbeleid. Het opvangen van een 
toename van de collectieve lasten door het verhogen van premies en/of 
belastingen, zoals door de vertegenwoordigers van de werknemersorgani-
saties in de SER genoemd, vormt daarvoor geen alternatief. 
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De inhoudelijke samenhang tussen maatregelen binnen de stelselherzie-
ning ten aanzien van het niveau van de uitkeringen en de structuur van de 
uitkeringsregelingen is steeds door de regering erkend. Om deze reden 
hebben de niveau-aanpassingen in 1984 niet geleid tot verlaging van 
uitkeringspercentages maar is gekozen voor een maatregel tot korting van 
de daglonen. Anderzijds is door de regering steeds erkend, dat de niveau-
verlagingen in 1984 de ruimten voor keuzen met betrekking tot het niveau 
van de uitkering in het nieuwe stelsel beperkten. 

De besluitvorming rond de ontvangen adviezen over de stelselherziening 
is - zoals al is gezegd - binnen het kabinet thans nog niet voltooid. In de 
ontvangen adviezen ziet het kabinet echter geen wegen om met behoud 
van de afspraken in het regeerakkoord op het punt van de ombuigingen 
een verdere niveauverlaging per 1 januari 1985 te ontlopen. 

Binnen het geheel van de stelselherziening ziet de regering dan ook geen 
kans een vaststelling van de uitkeringspercentages op een hoger niveau 
dan 70 te verwezenlijken, zoals voorgestaan door de werknemersleden, 
benoemd door de FNV en het CNV. De besluitvorming rond eventuele 
lagere uitkeringspercentages voor de hogere inkomens - de glijdende 
schaal - wil het kabinet uitstellen tot 1986. In samenhang met de voorge-
stelde niveau-aanpassingen, is het naar het oordeel van het 
kabinet verantwoord ten aanzien van het recht op en de duur van de 
uitkeringen, voorstellen uit te werken, die per saldo budgettair neutraal 
zijn. Het kabinet hecht er aan die voorstellen als één samenhangend pakket 
begin volgend jaar in te dienen, opdat de nieuwe structuur per 1 juli 1985 
een feit zal kunnen zijn. 

Ten aanzien van het thans voorgestelde percentage van 70, moet in 
aanmerking worden genomen dat een verlaging van het uitkeringspercen-
tage beneden een niveau van bruto 70% van het minimumloon er toe zou 
leiden dat de loondervingsuitkering voor een voltijdwerker daalt beneden 
het voor een alleenstaande relevante sociaal minimum. Een aanvullend 
beroep op de bijstand wordt dan noodzakelijk. Reeds in de adviesaanvrage 
voor de stelselherziening heeft de regering als haar mening te kennen 
gegeven dit effect ongewenst te achten. Dit ligt overigens anders in het 
standpunt van de MHP, dat weliswaar voorziet in een na verloop van tijd te 
bereiken uitkeringspercentage van 65, doch met in achtneming van een 
bodem op het niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande. 
Invoering van een dergelijke bodem acht de regering niet zonder meer 
onjuist, omdat daarmee de equivalentie - door de SER is zijn advies 
omschreven als evenredigheid tussen premieverplichtingen, risico's en 
prestaties - in de sfeer van de loondervingsregelingen onder druk zou 
komen te staan. 

Ook volgens het standpunt van de vertegenwoordigers van de onderne-
mers in de SER en een aantal kroonleden zou in het algemeen geen beroep 
op aanvullende bijstand nodig moeten zijn. Dit standpunt voorziet in een 
uitkeringspercentage van 60, maar tevens wordt gekozen voor verlaging 
van de sociale minima tot 90% van het minimumloon voor gezinnen en 
60% van het minimumloon voor alleenstaanden. Een dergelijke drastische 
verlaging van de sociale minima staat de regering niet voor. 

Het lijkt goed er hier nog eens nadrukkelijk op te wijzen, dat de in het 
kader van de adviesaanvraag stelselherziening ontwikkelde voorstellen 
juist vooral de bovenminimale uitkeringen betreffen, opdat ombuigingen 
met betrekking tot de minima, waaraan in het licht van de taakstelling 
moeilijk lijkt te ontkomen, zo beperkt mogelijk zullen kunnen worden 
gehouden. 

Ook bij de onlangs gehouden Algemene Politieke en Financiële Beschou-
wingen naar aanleiding van de Miljoenennota 1985 heeft de regering 
nogmaals duidelijk gemaakt, dat de positie van de sociale minima nauwlet-
tend in het oog gehouden wordt. Met name waar het een cumulatie van 
inkomenseffecten betreft is grote zorgzaamheid geboden. Reeds bij de 
behandeling van het voorstel van wet, houdende wijziging van de wet van 
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22 december 1983, Stb. 674, en de wet van 29 december 1982, Stb. 737, per 
1 juli 1984 (verhoging korting op een aantal sociale zekerheidsuitkeringen 
en wijziging overgangsregeling herziening minumumdagloonbepalingen) 
(Kamerstukken II, 1983/84, 18354) heeft de regering gesteld dat hij de 
gefaseerde verlaging van het minimumdagloon WAO en de herziening van 
het minimumdagloon /V/VVnaar het eigen dagloon opnieuw in overweging 
zou nemen, indien zou blijken dat het inkomenseffect van de volgende fase 
in de gefaseerde verlaging per 1 januari 1985, in samenhang met andere 
per die datum voorgenomen maatregelen, van dien aard zou zijn, dat 
doorvoering van die volgende fase per 1 januari a.s. niet verantwoord moet 
worden geacht. 

Hoewel de tendens tot een niet gering koopkrachtverlies in verband met 
de samenloop van voornoemde maatregel met de thans voorgestelde 
verlaging van de uitkeringspercentages reeds in een eerder stadium is 
onderkend, achtte het kabinet het niettemin gewenst een definitieve 
beslissing over een wijziging van de gefaseerde verlaging uit te stellen tot 
het koopkrachtbeeld voor 1985 duidelijker vorm zou hebben gekregen. Nu 
voor het kabinet dit inzicht is verdiept, heeft het kabinet gemeend aan de 
tijdens de Algemene Politieke en Financiële Beschouwingen geuite zorg 
voor de uitkeringsgerechtigden ten aanzien van deze groep uitkeringsge-
rechtigden gevolgen te moeten verbinden. Gebleken is nl. dat - zonder 
nader te treffen maatregelen - zich een niet geringe negatieve inkomens-
ontwikkeling zou voordoen ten aanzien van uitkeringsgerechtigden op wie 
beide genoemde maatregelen van toepassing zijn. In verband hiermee 
werd tijdens de Algemene Politieke en Financiële Beschouwingen aange-
kondigd dat de per 1 januari 1985 voorziene stap in de gefaseerde verlaging 
zou worden opgeschort en wel voor de periode van één jaar. Dit betekent 
een tegemoetkoming aan de groep uitkeringsgerechtigden die het zwaarst 
zou worden getroffen door de samenloop van de gefaseerde verlaging van 
de minimumdaglonen WAO en WWV en de voorgenomen verlaging van de 
uitkeringspercentages. Op de financiële effecten wordt nader ingegaan in 
de paragrafen 7 en 8. 

6. De consequenties van de maatregel inzake de niveauverlaging voor de 
WAO, WW en WWV 

Het verlagen van de uitkeringsniveaus voor de WAO, WW en WWV brengt 
een aantal gevolgen met zich. Zo heeft de niveau-verlaging voor de WAO 
gevolgen voor de anti-cumulatieregeling, voor de WW en de WWV gevolgen 
voor de hoogte van het minimumdagloon, de vrijlating van inkomen in 
relatie tot de minimumdagloonbescherming, de loonsuppletieregeling en 
voor de uitkeringspercentages ingevolge de wachtgeldverzekering op basis 
van de WW. Hiernavolgend zal puntsgewijs worden ingegaan op de 
genoemde consequenties. 

a. Consequenties van verlaging van de uitkeringspercentages voorde 
anticumulatie-regeling in de WAO 

Indien een uitkeringsgerechtigde ingevolge de WAO naast zijn uitkering 
inkomsten uit niet-passende arbeid geniet die meer bedragen dan evenredig 
is aan zijn restcapaciteit, wordt het bedrag dat hij méér verdient dan 90% 
van zijn dagloon WAO geanticumuleerd. 

Deze grens is ingevoerd bij de wet van 29 december 1982, Stb. 748. 
Daarbij is opgemerkt, dat deze grens in beginsel ligt op 90%, maar in 
sommige gevallen door de werking van de klasse-indeling iets daarboven 
of daaronder. 

De redenen voor deze keuze waren, dat naar de mening van de regering 
de mogelijkheid om 10% bij te verdienen een voldoende stimulans voor 
deelneming aan het arbeidsproces inhield en dat met de keuze van 90% 
werd aangesloten aan de bestaande praktijk. 
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De regering is van oordeel, dat bij een verlaging van het uitkeringsper-
centage een verlaging van de anticumulatiegrens tot 80% in de rede ligt. 
Zonder een dergelijke wijziging zou als gevolg van de relatie met het 
dagloon de betrokken uitkeringsgerechtigde 20% kunnen bijverdienen. 
Gelet op het vorenstaande wordt dit door de Regering niet gewenst geacht. 

b. Hoogte van de minimumdaglonen WW en WWV en de vrijlating van 
neveninkomsten en inkomsten echtgenoot bij het in aanmerking brengen 
voor die minimumdaglonen 

De WW en de WWV kennen een minimumdagloon, dat wordt toegepast 
voor gehuwde werknemers en ongehuwde werknemers, die een eigen kind 
of pleegkind hebben dat jonger is dan 18 jaar dat tot hun huishouden 
behoort of grotendeels op hun kosten wordt onderhouden. Uitsluitend 
voor deze categorieën werknemers wordt het minimumdagloon in aanmer-
king genomen indien de neveninkomsten van betrokkene en de inkomsten 
van zijn echtgenoot tezamen met de uitkering minder bedragen dan het 
minimumdagloon ingevolge de WW. De bedragen van de minimumdaglonen 
zijn ingevolge de in de wetten opgenomen koppelings-bepalingen zodanig 
vastgesteld dat de netto-uitkering bij gehele werkloosheid gelijk is aan het 
netto-minimumloon. 

Deze zogenaamde netto-netto koppeling wenst de regering te handhaven. 
Dat brengt met zich dat een verlaging van het uitkeringspercentage naar 

70 op minimumniveau leidt tot een verhoging van het minimumdagloon. 
Immers om een gelijke uitkomst te verkrijgen zal bij verlaging van de ene 
factor de andere evenredig moeten stijgen. De netto-netto-koppeling leidt 
er, als gezegd, toe dat het minimumdagloon voor de WW en de WWV moet 
worden verhoogd. Dit brengt met zich dat de mogelijkheid tot bijverdienen 
naast een uitkering voor de ongehuwde werknemer of de gehuwde 
werknemer al dan niet samen met zijn echtgenoot toeneemt, terwijl de 
minimumdagloonbescherming voor de WW en de WWV in aanmerking 
blijft genomen. De regering acht dit om meer dan één reden een ongewenst 
effect. 

In de eerste plaats wordt in de voorgenomen stelselherziening een 
feitelijke vrijlating voorgesteld, die ligt tussen 0% en 15% van het mini-
mumloon. Indien dit wetsvoorstel zou leiden tot een vergroting van de 
huidige vrijlating dan betekent dit een tegengestelde werking ten opzichte 
van de stelselherziening. Dit acht de regering ongewenst. Voorts zou 
daarmee een deel van de beoogde besparingen niet tot stand komen. De 
regering heeft dan ook besloten zowel uit een oogpunt van de noodzakelijke 
geachte ombuigingen als in het licht van de voorgenomen stelselherziening 
thans te moeten kiezen voor de vrijlating op het huidige peil. Dit impliceert 
een aanpassing van het percentage van 100 tot 87,5% van het minimum-
dagloon. 

c. Loonsuppletieregeling in de WW en de WWV 
De WW en de WWV kennen met betrekking tot de loonsuppletie een 

analoge regeling. Met deze loonsuppletieregeling wordt beoogd de 
mobiliteit van de arbeid te vergroten en aldus de aanpassing van het 
aanbod van arbeid aan de vraag te bevorderen. Getracht wordt dit te 
bereiken door het wegnemen van een financiële drempel bij de werknemer. 
Een stimulans van 10%-punt werd daartoe in het algemeen voldoende 
geacht. De regering ziet geen reden deze stimulans op een ander niveau 
dan thans wordt gehanteerd tot uiting te laten komen. Daarom wordt 
voorgesteld op de thans in de loonsuppletieregeling genoemde percentages 
eenzelfde verlaging toe te passen als op de uitkeringspercentages. 

Indien in de te aanvaarden dienstbetrekking het loon per dag gemiddeld 
minder bedraagt dan 60% van het dagloon wordt geen loonsuppletie 
verstrekt. Dit percentage is in de loonsuppletieregeling gekozen om 
oneigenlijk gebruik te voorkomen. Dit argument behoudt zijn waarde. 
Derhalve acht de regering het gewenst het percentage van 60 te handhaven. 
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d. Uitkeringspercentage wachtgeldverzekering 
In het huidige artikel 29 van de WW wordt de mogelijkheid open gelaten 

om een wachtgelduitkering te verstrekken tot een hoger percentage van 
het dagloon dan 80. Nu de regering heeft besloten de uitkeringspercentages 
voorde loondervingsverzekeringen te verlagen naar70, wordt het ongewenst 
geacht thans nog in de wet ruimte te laten voor de mogelijkheid tot 
afwijken. Bij de totstandkoming van de WW lag daaraan de gedachte ten 
grondslag, dat de wettelijke regeling van de wachtgeldverzekering een 
minimumregeling zou zijn, terwijl voor elke bedrijfstak afzonderlijk in de 
wachtgeldreglementen aanvullende maatregelen zouden kunnen worden 
getroffen. Het lijkt echter ongewenst thans een dergelijke mogelijkheid tot 
afwijking te laten bestaan, daar dit zou kunnen neerkomen op een vooruit-
lopen op de voorgenomen stelselherziening. Dit laat onverlet de thans in 
de praktijk wel voorkomende regeling, dat pensioenpremie naast de 
uitkering door de bedrijfsvereniging wordt vergoed. Overigens moge 
worden opgemerkt, dat sinds lange tijd door de bedrijfsgenoten geen 
hogere percentages zijn vastgesteld dan die wettelijk aangegeven zijn. 

7. Financiële effecten 

De verlaging van de uitkeringspercentages WAO, WW en WWV van 
respectievelijk 80 en 75 naar 70 levert in totaal een besparing op van 2160 
min. Deze maatregelen zullen per 1 januari 1985 ingaan, waarbij 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 110 min. 

Naast de financiële effecten uit hoofde van de verlaging van de uitkerings-
percentages, moet rekening worden gehouden met het besparingsverlies 
dat optreedt als gevolg van het uitstel van de voor 1985 voorziene verlaging 
van de garantiebedragen in het kader van de wet van 29 december 1982, 
Stb. 737. Dit besparingsverlies wordt voor 1985 geraamd op 40 min. Het 
voorgenomen uitstel tot 1986 betekent tevens dat ook in 1986 de eindsituatie 
nog niet zal worden bereikt, zodat ook in het laatstgenoemde jaar rekening 
moet worden gehouden met een besparingsverlies dat ruim 20 miljoen zal 
bedragen. 

In tabel 7.1 zijn de effecten voor 1985 samengevat. 

Tabel 7.1. De besparingen van de verlaging van de uitkeringspercentages in de WAO, 
WW en WWV naar 70, alsmede het besparingsverlies vanwege het uitstel van de 
gefaseerde verlaging van de daglonen tot het eigen dagloon 

WAO WW WWV Totaal 

— Verlaging uitkerings-
percentages WW, WAO en 
WWV naar 70 1415 385 360 2160 

— Dagloonkoiting van 3 pro-
cent per 1-1-1984 - 3 5 0 - 1 0 0 - 1 5 0 - 6 0 0 

— Dagloonkoiting van 3 pro-
cent (additioneel) per 
1-7-1984 - 3 5 0 - 1 0 0 - 4 5 0 

— Financiële effect van de 
verlaging van de uitkerings-
percentages per 1-1-1985 715 185 210 1110 

- Uitstel van de overgangs-
regeling in het kader van 
de wet van 29 december 
1982 7 .40 7 .40 

— Financiële effect van de 
maatregelen van het 
wetsontwerp 675 185 210 1070 
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De verlaging van de uitkeringspercentages betekenen een besparing 
voor de sociale fondsen van 900 min. en voor de rijksbegroting van 210 
min. Het besparingsverlies vanwege het meermaals gememoreerde uitstel 
komt geheel ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. 

In relatie tot dit besparingsverlies zij nog het volgende opgemerkt. 
Het kabinet beschouwt het besluit om over te gaan tot uitstel van de 

gefaseerde verlaging als een onderdeel van de tegemoetkoming aan de 
door het parlement geuite wens de maatregelen voor WAO-uitkeringsge-
rechtigden in 1985 enigszins te verzachten. 

Dit houdt in dat zij de kosten die met het besluit tot uitstel samenhangen 
ziet als een gedeeltelijke invulling van het bedrag van 150 min. dat hiervoor 
beschikbaar is. Omtrent de invulling van het dan nog resterende bedrag 
van 110 min. heeft het kabinet op dit moment nog geen afgerond oordeel. 
Een concreet voorstel ter zake zal door ondergetekende voor de plenaire 
behandeling van het voorstel van wet aan de kamer worden toegezonden. 

8. Inkomenseffecten 

De koopkracht voor alleenverdienende 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 op van 0.3 procent. De netto inkomensverbetering 
voor de minima - die optreedt als gevolg van de verlaagde premiepercen-
tages en belastingtarieven zoals die op dit moment worden voorzien - is 
derhalve groter dan de geraamde prijsstijging voor 1985. 

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

Ongewij- Bevrie- Uitk.- Lagere Fiscale Ki Dop kracht 
zigd zing perc. pre- maat- 1985 
beleid min. naar 70 mies rege-

loon len' 

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 + 0,7 — 2,1 

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

1 Exclusief de toepassing van de inflatie-
correctie voor 100% en de verlenging 
van de tijdelijke tarief-maatregel. Deze 
zijn overigens wel verwerkt in de kolom-
men ongewijzigd beleid en koopkracht 
1985. 

Voor de bovenminimale uitkeringen treden evenwel koopkrachtdalingen 
op die voor WAO- en WWV-gerechtigden 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 uitkeringspercentage 
(van 75.2 naar 70) groter dan voor de WAO-uitkering in de eerste helft van 
1984 hoger dan in de tweede helft van dat jaar, waardoor - wegens het 
overloopeffect - voor WAO-gerechtigden een grotere koopkrachtdaling 
resulteert dan voor WWV-gerechtigden. 

Afzonderlijke aandacht dient nog geschonken te worden aan de koop-
krachtontwikkeling van de WAO- en WWV-gerechtigden op wie de over-
gangsregeling van de wet van 29 december 1982, Stb. 737, inzake de 
beperking van de werkingssfeer van de minimumdagloonbepaling van 
toepassing is. Als aangegeven in paragraaf 5 heeft het kabinet gemeend de 
overgangsregeling die in het oorspronkelijke voorstel van wet was opgeno-
men zodanig te wijzigen dat de gefaseerde verlaging wordt uitgesteld tot 
1986. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 664, nrs. 1-3 14 



Het koopkrachtbeeld dat bij uitstel tot 1986 voor de betrokken groepen 
van gerechtigden ontstaat, is in onderstaande tabel opgenomen, uitgaande 
van de situatie van de gehuwde tweeverdiener. Ter vergelijking is de 
koopkrachtontwikkeling in beeld gebracht voor gerechtigden van wie de 
uitkering na 1 januari 1983 is ingegaan. Deze laatsten zijn niet betrokken bij 
de overgangsregeling, hetgeen inhoudt dat hun uitkering vanaf de aanvang 
is gebaseerd op het eigen dagloon. 

Tabel 8.2. Koopkrachtmutatie in 1985 (excl. kinderbijslag) voor WAO- en WWV-
gerechtigden op wie de overgangsregeling ter zake van de wet van 29 december 1982, 
Stb. 737, van toepassing i.c. niet van toepassing is 

Eigen dagloon per 
31-12-1983 

WAO 101,66' 
110.— 
120 . -

WWV 101,66' 
110.— 
120 . -

Uitkeringen ingegaan vóór Uitkeringen ingegaan na 
1-1-1983 1-1-1983 

- 8,2 - 8,8 
- 8,2 - 8,4 
- 7,9 - 7,9 
- 6,7 - 4,7 
- 6,7 - 4,4 
- 5,8 - 4,4 

1 Dit dagloon vormt de bodem, afgeleid 
van het wetteli jk minimumloon. 

Dat de koopkrachteffecten voor de onderscheiden groepen van uitkerings-
gerechtigden ook bij uitstel van de overgangsregeling tot 1986 nog enigszins 
van elkaar verschillen wordt veroorzaakt door de omstandigheid dat voor 
uitkeringen ingegaan vóór 1-1-1983 het niveau van de garantiedaglonen 
voor zover die hoger liggen dan het eigen dagloon bepalend is voor de 
mutatie. 

De koopkrachteffecten voor de in tabel 8.2 opgenomen tweeverdieners 
zijn over de gehele linie negatiever dan die voor alleenverdieners. De 
oorzaak hiervan is in hoofdzaak gelegen in het partiële effect van het 
voorstel van wet inzake de «derde fase tweeverdieners». Dit effect is voor 
alleenverdieners positief, zoals uit tabel 8.1 blijkt, terwijl het effect voor 
tweeverdieners negatief is. Bij de in tabel 8.2 gepresenteerde dagloon-ni-
veau's ligt het partiële effect voor tweeverdieners tussen -0,7 en - 1 % . 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I 

(Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) 

Onderdeel A 

De in dit artikel vervatte wijziging is de effectuering van de in het algemeen 
deel van de toelichting aangegeven verlaging van de uitkeringspercentages. 
Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 of meer is de verlaging 
10%-punt. Bij een lager arbeidsongeschiktheidspercentage bedraagt de 
verlaging een evenredig deel van 10%-punt, dat wil zeggen dat de verlaging 
van het uitkeringsbedrag voor alle uitkeringsgerechtigden procentueel 
gelijk is. 

Onderdeel B 

In artikel 45 is de anticumulatie geregeld van een WAO-uitkering met 
inkomsten uit arbeid die meer bedragen dan evenredig is aan de nog 
bestaande arbeidsgeschiktheid. Op het ogenblik bedraagt de anticumulatie-
grens 90% van 100/107,5 maal het dagloon. Deze grens van 90% was 
gekozen als een midden tussen 80% bij volledige arbeidsongeschiktheid en 
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100% bij volledig werken. Bij een verlaging van de uitkeringspercentages 
ligt een verlaging van deze grens in de rede, omdat zonder een dergelijke 
wijziging de uitkeringsgerechtigde 20% - derhalve 10%-punt meer dan 
vóór de verlaging van de uitkeringspercentages - zou kunnen bijverdienen. 
Naar het oordeel van regering is echter de mogelijkheid om 10% van het 
dagloon bij te verdienen een voldoende stimulans voor deelname aan het 
arbeidsproces. De voorgestelde maatregel houdt in, dat de uitkeringsge-
rechtigde nog steeds 10% van het dagloon kan bijverdienen zonder 
verrekeningseffecten. 

Artikel II 

(Werkloosheidswet) 

Onderdeel A 

1. Artikel 12b, eerste lid, van de WW regelt, in relatie tot het minimum-
dagloon, de koppeling van de netto-uitkering bij gehele werkloosheid uit 
een volledige dienstbetrekking aan het netto-minimumloon. Deze koppeling 
leidt er toe dat een verlaging van het uitkeringspercentage naar 70 gepaard 
dient te gaan met een verhoging van het minimumdagloon. Dit brengt met 
zich dat de gehuwde werknemer al dan niet tezamen met zijn echtgenoot of 
de ongehuwde werknemer met een kind, jonger dan 18 jaar, tot een hoger 
bedrag naast de uitkering zou kunnen bijverdienen dan thans op grond van 
artikel 12c het geval is, voordat de bescherming van het minimumdagloon 
niet meer in aanmerking genomen zou worden. Deze vergroting van de 
mogelijkheid tot bijverdienen, zoals reeds in paragraaf 6, onder b, van deze 
memorie is opgemerkt, wordt ongewenst geacht. De strekking van deze 
wijziging is dan ook de mogelijkheid tot bijverdienen te handhaven op het 
huidige niveau. 

2. De huidige bepaling regelt dat het minimumdagloon geen toepassing 
vindt voor zover dat meer bedraagt dan 100/80 van het dagloon van de 
werknemer. De strekking van deze bepaling is te voorkomen dat aan 
uitkering meer wordt ontvangen dan het loon dat met werken werd 
verdiend. Wijziging van het uitkeringspercentage van de Werkloosheidswet 
naar 70 dient derhalve ook in deze bepaling door te werken, hetgeen wordt 
gerealiseerd door de breuk 100/80 te vervangen door 100/70. 

Onderdeel B 

Deze bepaling regelt dat het uitkeringspercentage voor de wachtgeldver-
zekering wordt vastgesteld op 70. Door de woorden «ten minste» te laten 
vervallen wordt tevens bereikt dat niet bij wachtgeldreglementen van dat 
percentage kan worden afgeweken. Het wordt ongewenst geacht thans nog 
ruimte te laten voor de mogelijkheid tot afwijken. Overigens is tot heden 
ook nimmer een hoger percentage dan het in de wet genoemde vastgesteld. 

Onderdeel C 

De in dit artikel vervatte wijziging vormt de effectuering van de in het 
algemeen deel van de toelichting aangegeven verlaging van de uitkerings-
percentages. 

Onderdelen Den E 

De hierbij voorgestelde wijzigingen betreffen de verlaging met 10%-punt 
van de normen op grond waarvan loonsuppletie kan worden verkregen en 
van de bedragen, die ingevolge de Werkloosheidswet worden uitbetaald 
als loonsuppletie na aanvaarding van lager betaald werk. 
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De loonsuppletieregeling heeft tot doel de mobiliteit van de arbeid te 
vergroten en aldus de aanpassing van het aanbod van arbeid aan de vraag 
te bevorderen, door het wegnemen van een financiële drempel bij de 
werknemer. Daartoe werd in het algemeen een stimulans van 10% voldoende 
geacht. Er is geen reden hierin wijziging te brengen. Daarom wordt 
voorgesteld thans op de percentages als genoemd in de loonsuppletierege-
ling eenzelfde verlaging toe te passen als op de uitkeringspercentages. 

Artikel III 

(Wet Werkloosheidsvoorziening) 

Onderdeel A 

Voor de toelichting moge worden verwezen naar artikel II, onderdeel A. 

Onderdeel B 

De in dit artikel vervatte wijziging is de effectuering van de in het algemeen 
deel van de toelichting aangegeven verlaging van de uitkeringspercentages. 

Onderdelen C en D 

De in de artikelen 30a en 30c genoemde percentages dienen als gevolg 
van de voorgenomen verlaging van de uitkeringspercentages te worden 
verlaagd met 5. 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) 

Onderdeel A 

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

In deze wet is tevens voorzien in een overgangsregeling voor, voorzover 
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 zgn. «eigen dagloon» 
met dien verstande dat het dagloon gedurende het eerste halfjaar na de 
herziening niet lager is gesteld dan 115% van het minimumloon, gedurende 
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 uitkeringsgerechtigden hebben, voorzover zij een 
uitkering hadden, gebaseerd op het garantie-bedrag 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. 

Op grond van de in het algemeen deel van deze toelichting aangegeven 
redenen acht de regering het thans wenselijk de volgende fase in de 
gefaseerde verlaging, die per 1 januari 1985 zou plaatsvinden, verder uit te 
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stellen tot 1 januari 1986. Aangezien ook voor deze categorie uitkeringsge-
rechtigden per 1 januari 1985 het uitkeringspercentage nl. wordt verlaagd 
tot 70, ligt het in de rede ook voor hen tegelijkertijd de 1 januari-korting van 
3% en de 1 juli-korting van 3% ongedaan te maken. Dit betekent niet, dat 
het percentage van 111,5 ongewijzigd kan blijven. Uit dien hoofde wordt in 
dit artikel voorgesteld het vanaf 1 juli 1984 geldende garantie-bedrag van 
111,5% van het minimumloon per 1 januari 1985 te verhogen tot 115%. 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 minimumloon vervolgens nog verhoogd te 
worden met de verhoging van het minimumloon ingevolge de leeftijd, die 
zij in 1984 zouden hebben gekregen, uitgaande van het minimumloon op 
31 december 1983. Vervolgens zal per 1 januari 1986 de - reeds meermalen 
geplande - fase van de gefaseerde verlaging naar 107,5% van het mini-
mum-loon plaatsvinden en zal per 1 juli 1986 met 100% van het minimumloon 
de gefaseerde verlaging voltooid zijn. 

Onderdeel B 

Aangezien in verband met het vorenstaande soortgelijke effecten 
optreden voor WWV-uitkeringsgerechtigden zal ook de herziening van de 
minimumdagloonbepalingen voor de WWV dienen te worden aangepast. 

In artikel X van de wet van 29 december 1982, Stb. 737, is eveneens 
voorzien in een herzieningsregeling voor WWV-uitkeringsgerechtigden, 
aan wie de minimumbescherming is ontvallen. 

Op grond hiervan zijn de daglonen, die aan de hierbedoelde uitkeringen 
ten grondslag liggen, in 1983 op het minimumdagloon WWV gehandhaafd. 

Met ingang van 1 januari 1984 zijn deze daglonen herzien naar het 
zogenaamde «eigen dagloon» met dien verstande dat het dagloon gedu-
rende het eerste halfjaar na de herziening niet lager is gesteld dan 90% van 
het voorheen op hem van toepassing zijnde dagloon. 

Bij de wet van 28 juni 1984, Stb. 271, is deze garantieregeling verlengd 
tot 1 januari 1985. 

Teneinde het thans voorgenomen uitstel tot 1 januari 1986 te realiseren 
is in artikel X, tweede lid, onder a, «het eerste jaar» vervangen door: de 
eerste twee jaar. 

Artikel V 

De algemene verlaging van het uitkeringsniveau van een aantal sociale 
zekerheidsuitkeringen van 80% naar 70% vindt overeenkomstige toepassing 
op de uitkeringspercentages van de Rijksgroepsregeling Ambonezen en de 
Rijksgroepsregeling Gerepatrieerden. De uitkeringspercentages 75 en 70 
worden met een evenredig deel van 10% verlaagd. 

Artikel VI 

(Wet van 22 december 1983, Stb. 674). 

Voor een toelichting op deze bepaling moge worden verwezen naar 
hoofdstuk 2 van het algemeen deel van deze toelichting. 

Artikel VII 

In artikel 87 van de WAO is thans aangegeven, dat aan een belanghebbende 
schriftelijk in voor beroep vatbare vorm kennis moet worden gegeven van 
onder meer een beslissing welke verband houdt met het recht op en de 
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uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Uit administratieve 
overwegingen is besloten, temeer daar het hier een generieke verlaging 
van de uitkeringspercentages betreft, dat de bedrijfsvereniging slechts 
verplicht is een beslissing als bovenvermeld af te geven, nadat de uitke-
ringsgerechtigde hierom heeft verzocht. Hiermee wordt voorkomen, dat 
aan elke uitkeringsgerechtigde schriftelijk in voor beroep vatbare vorm 
kennis moet worden gegeven van de verlaging van het uitkeringspercentage. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L de Graaf 
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