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18687 Het achterwege laten van de herzieningen van het 
minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal 
sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen 
en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 
januari 1985 en per 1 juli 1985 alsmede het achterwege 
laten per 1 juli 1985 van de herziening van de 
basiskinderbijslagbedragen 

' Samenstelling: Franssen (CDA) (voorzitter), 
Mw. Uijterwaal-Cox (CDA), Van Dalen (CDA), 
Van de Zandschulp (PvdA), Oskamp (PvdA), 
Heijmans (VVD), Van Tets (VVD), Mw. 
Vonhoff-Luijendijk (VVD), Mw. Bischoff van 
Heemskerck (D'66), Mw. Van Leeuwen (PSP), 
Hoekstra (CPN), Barendregt (SGP), De Gaay 
Fortman (PPR), Schuurman (RPF), Van der 
Jagt (GPV). 

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 11 december 1984 

De leden van de fractie van het C.D.A. meenden een opvallende tegen-
stelling te moeten constateren tussen wat opponenten beweren en het 
feitelijke «uitpakken» van de ombuigingen. 

Er worden immers grote inkomensoffers gevraagd van de bovenminimale 
uitkeringen/inkomens. Dat geldt in het bijzonder voor WAO-ers, ambtenaren 
en de g en g sector waarbij de vraag rijst of hier de billijkheidsgrens niet 
bereikt is. De aan het woord zijnde leden waren overigens evenals de Raad 
van State van mening dat het huidige beleid gericht op terugdringing van 
het financieringstekort en collectieve druk moet worden voortgezet. Zij 
achtten dat in het belang van de werkgelegenheid en het terugdringen van 
de zware hypotheek welke de snel gegroeide nationale schuld op ons volk 
legt. 

In dit verband constateerden zij bij velen gebrek aan inzicht met betrekking 
tot de nationale schuldproblematiek en drongen erop aan de voorlichting 
dienaangaande te verbeteren. 

De staatssecretaris heeft betoogd dat het evenwicht tussen werkenden 
en uitkeringsgerechtigden mede door de voorstellen met betrekking tot de 
Ziektewet wordt bereikt. 

Wat betekent dit wanneer dat breed bestreden voorstel niet door mocht 
gaan? Wordt het verstoord evenwicht dan hersteld? 

De leden van de fractie van het C.D.A. waren verheugd over de herziening 
van de kinderbijslagvoornemens. 

Met betrekking tot het minimumloonniveau hadden deze leden met 
belangstelling kennis genomen van de benadering welke de minister in de 
Tweede Kamer koos. 

Kan de minister zijn mening over behoefte- en beloningselementen in 
dat minimumloon nog enigszins preciseren? 

De aan het woord zijnde leden bleven het eens met het uitgangspunt van 
de WAM maar achtten een op de nu opgedane ervaringen afgestemde 
aanpassing gewenst. 

De leden van de overige fracties wilden zich in dit verslag onthouden van 
het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Wel behielden zij 
zich het recht voor bij de openbare beraadslaging nader in te gaan op met 
dit voorstel samenhangende onderwerpen. 
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Vertrouwende, dat de regering bereid is op het vorenstaande vóór de 
openbare beraadslaging schriftelijk te antwoorden, acht de commissie die 
beraadslaging voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Mw. Dijkstra-Liesveld 
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