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Algemeen 

Van verschillende zijden gaf men te kennen zich in dit verslag te willen 
onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Wel 
behield men zich voor bij de openbare beraadslaging nader op dit wetsont-
werp in te gaan. 

De leden van de fracties van de K.V.P., de C.H.U. en de A.R.P. gaven te ken-
nen zich met het onderhavige wetsontwerp te kunnen verenigen. 

Zij stelden vervolgens de vraag, of de inhoud van het wetsontwerp in rela-
tietot andere sociale regelingen zodanig is, dat een harmonische ontwikke-
ling van het totale sociaal zekerheidsbeleid verzekerd blijft en dat de nodige 
afstemming op elkaar van de onderscheiden sociale regelingen gewaarborgd 
is. 

De hier aan het woord zijnde leden, die overigens betreurden, dat het ont-
werp, wet geworden, niet op 1 juli 1976 ingevoerd kan worden, achtten, kennis 
genomen hebbende van de bij het wetsontwerp overgelegde stukken en van 
de beraadslagingen in de Tweede Kamer, 1 oktober 1976 als datum van in-
gang aanvaardbaar. 

In aansluiting aan hetgeen ter zake in de Tweede Kamer is gezegd, zouden 
deze leden gaarne een beknopte uiteenzetting ontvangen in verband met het 
gestelde in de brief van 4 september 1975 van de Sociale Verzekeringsraad. 

Nu de inhoud van het ontwerp bekend is, zouden de het woord voerende 
leden gaarne het oordeel van de bewindslieden vernemen, over de moge-
lijkheid voor het bijtijds tot stand doen komen van de aanpassingswetten, de 
belangrijkste uitvoeringsbesluiten en de verder te treffen voorbereidingen. 

Zij achtten de totstandkoming der wet van bijzonder groot sociaal belang. 
Zij spraken dan ook de hoop uit, dat invoering - en dus uitvoering - van de wet 
met ingang van I oktober 1976 metterdaad gerealiseerd zal kunnen worden. 

Vervolgens zouden deze leden het op prijs stellen een (nadere) uiteenzet-
ting te ontvangen over het bepaalde in artikel 9, 2de t/ m 4de lid, met name 
ook ten aanzien van de eventuele mogelijkheid om deze bepalingen op een 
eerdere datum dan 1 januari 1979 in werking te doen treden. 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden de vraag, of de behandeling 
in de Tweede kamer - vooral de toekenning van rechten aan de buitenshuis 
welkende vrouw - het oorspronkelijke karakter van dit wetsontwerp, geba-
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seerd op het behoefte-criterium, niet wezenlijk heeft veranderd. Welke con-
sequenties zal dit in de praktijk kunnen hebben voor dit wetsontwerp en 
voor andere reeds bestaande volksverzekeringen? Deze leden zagen in de 
aanvaarding door de bewindslieden van deze wijziging de erkenning, dat het 
te dekken risico mede bepalend kon zijn voor de structuur van de te treffen 
voorziening. 

Inkomensoverdrachten 

De leden van de fractie van de PvdA merkten op, dat het Tweede Kamer-
debat over dit wetsontwerp, waarvan de invoering door een ieder wordt toe-
gejuicht, de aandacht heeft gevestigd op het zeer ingewikkelde patroon van 
inkomensoverdrachten, dat ons sociaal zekerheidsstelsel (en belastingstel-
sel) kenmerkt. 

De overdrachten voltrekken zich langs verschillende wegen, waardoor het 
uiteindelijke effect op de betrokkenen (premie-betalers en uitkeringsgerech-
tigden) niet meer te overzien is. 

Er vinden inkomensoverdrachten plaats van hoge naar lage inkomenstrek-
kers, van gezinnen zonder kinderen naar gezinnen met kinderen, van onge-
huwden naar gehuwden en straks van groepen gezinnen met gehuwd wer-
kende vrouwen, naar gezinnen zonder gehuwd werkende vrouwen. 

Het belastingsysteem versterkt soms bepaalde overdrachtseffecten (fis-
caal aftrekbare premies, progressie-factor) en treedt dan weer compense-
rend op. 

Is het de Minister mogelijk aan te geven: 
a. welke effecten van overdracht hij bij de onderscheidene sociale zeker-

heidswetten waarneemt; 
b. of het gecumuleerde effect in bepaalde gevallen nog acceptabel kan 

worden geacht; 
c. of hij bij de SER-adviesaanvrage over de positie van de werkende ge-

huwde vrouw de kwestie van de onoverzichtelijkheid en van de overdrach-
ten aan de orde wil stellen; 

d. of het de Minister bekend is, dat de heer Veldkamp in zijn coördinatieve 
opdracht aan het element inkomensoverdrachten in samenhang met het be-
lastingsysteem aandacht besteedt, lespectievelijk besteden zal? 

De leden van de fracties van de K.V.P., de C.H.U. en de A.R.P. sloten zich bij 
de vorenstaande vragen aan. 

Aantallen verzekerden; premiedruk 

De leden van de fractie van de PvdA merkten op, dat het aantal WAO-trek-
kers en dientengevolge de premie toeneemt in een mate die niet voorzien 
was. 

Vooral het verschijnsel van de oudere arbeidsongeschikte trekt daarbij de 
aandacht. 

Is het niet aannemelijk dat zelfstandigen, die tot op heden waarschijnlijk 
een sterkere neiging hadden door te werken bij arbeidsongeschiktheid dan 
loontrekkers, een relatief groter beroep op de AAW zullen gaan doen, dan bij 
de loontrekkers al het geval was? 

Bij de verwachte premiedruk is uitgegaan van kwantitatief vergelijkbare 
effecten als bij de WAO. Was het niet beter geweest rekening te houden met 
extra toevloed van zelfstandige arbeidsongeschikten? 

In bijlage I van de brief van de Sociale Verzekeringsraad aan de Staatsse-
cretaris van 4 september wordt gewezen op de toeneming van de invalide-
ringsf requentie ten gevolge van de werkgelegenheidssituatie. 

Zijn er aanwijsbare verschillen in de verwachte structurele werkgelegen-
heidssituatie van loontrekkenden en zelfstandigen? 
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De leden van de fractie van de V.V.D. memoreerden, dat de premieramin-
gen in het jongste verleden reeds enige keren zijn bijgesteld, dat wil zeggen 
verhoogd. Hoe groot is de waarschijnlijkheid dat op iets langere termijn ge 
zien, de premie om de 10% van het premie-inkomen zal blijven, zoals thans 
wordt voorzien? 

Hoe zien de bewindslieden de praktische uitvoerbaarheid van een stelsel 
van volksverzekeringen, dat meer dan 1/3 deel van het premieplichtig inko-
men gaat vragen (AOW, AAW en de in het uitzicht gestelde volksverzekering 
tegen ziektekosten)? In dit verband vroegen deze leden, of de toegezegde 
studie over de herwaardering van de criteria voor de WAO als van dit wets-
ontwerp niet de hoogste prioriteit moet hebben. Zij dachten hierbij niet al-
leen aan de inkomenssituatie in de groep der zelfstandigen, maar eveneens 
aan de benauwende ontwikkeling der collectieve voorzieningen. 

Gemoedsbezwaren 

Het lid van de fractie van de SGP vroeg of het onderzoek, dat ingesteld 
wordt, alvorens tot erkenning van gewetensbezwaren wordt overgegaan, 
niet voldoende waarborgen biedt tegen misbruik van deze vrijstellingsmo-
gelijkheid. 

Zien de bewindslieden geen mogelijkheid en zijn zij niet bereid tot het be-
wandelen van een wat royalere weg ten aanzien van de erkenning van ge-
moedsbezwaarden, niet in die zin dat méér gemoedsbezwaarden erkend zul-
len worden, maar in deze zin, dat de serieus en erkende gemoedsbezwaarden 
royaler tegemoet getreden worden? 

De voorzitter der Commissie, 
Heij 

De griffier der Commissie, 
Ploos van Amstel 
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