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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 van de herziening van de 
basiskinderbijslagbedragen 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 
Ontvangen 14 december 1984 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de opmerkingen van de 
leden van de fractie van het C.D.A. de leden van de overige fracties wilden 
zich in dit verslag onthouden van het maken van opmerkingen en het 
stellen van vragen. Wel behouden zij zich het recht voor bij de openbare 
beraadslaging nader in te gaan op de met het wetsvoorstel samenhangende 
onderwerpen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. constateerden dat uit het totale 
pakket van maatregelen voor 1985 blijkt dat de effecten van de ombuigingen 
voor het grootste deel neerslaan bij de bovenminimale uitkeringen en 
inkomens in de collectieve sector. Deze leden vragen zich af of hier de 
billijkheidsgrens niet bereikt is. 

De constatering dat met name de bovenminima een groot deel van de 
bezuinigingen voor 1985 op zich moeten nemen is juist. Voor het kabinet is 
dit een bewuste keuze geweest. Er is voor gekozen de minima in het 
komend jaar te ontzien. Dit gezien de moeilijke positie waarin deze inko-
mensgroep reeds een aantal jaren verkeert. 

Alles afwegend acht het kabinet de voor 1985 gemaakte keuze gerecht-
vaardigd en derhalve billijk. Daarbij uitgaande van de ook door het C.D.A. 
erkende noodzaak het beleid gericht op terugdringing van het financierings-
tekort en de collectieve druk voort te zetten. 

Deze leden vroegen naar een precisering van mijn gedachten over de 
behoefte- en beloningselementen in het minimumloon. Met betrekking tot 
het wettelijk minimumloon gaat het om garanderen van een minimumbelo-
ning voor het verrichten van arbeid. Het minimumloon is derhalve naar zijn 
aard loon, dat wil zeggen een minimum, verbonden aan de contraprestatie 
van de werkgever jegens de werknemer voor de door deze laatste verrichte 
arbeid. Bij het vaststellen door de overheid van het wettelijk minimumloon, 
dient deze naar mijn mening niet verder te gaan dan de werkgever te 
verplichten tot een beloning die ten minste overeenkomt met het sociaal 
minimum. Voor het creëren van een verschil tussen beide door de overheid, 
anders dan op grond van factoren die direct samenhangen met het verschil 
in positie tussen werknemers en niet-werknemers zoals bij voorbeeld de 
factor kosten van verwerving, zie ik geen overheersende argumenten. Het 
is aan sociale partners om in vrijheid loonniveau's die boven het sociaal 
minimum uitkomen overeen te komen. Zo is de beloning voor elementen 
als extra inspanning, vuil werk en dergelijke een zaak van werkgevers en 
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werknemers. Hierbij heeft de overheid bij het vaststellen van het wettelijk 
minimumloon als bodemvoorziening geen taak. 

Het bruto-minimumloon zal wel voor iedereen gelijk dienen te zijn, 
ongeacht verschillen in leefsituatie. Dit in verband met het principe van 
gelijke beloning. 

Wat de hierboven aangeduide relatie tussen minimumloon en sociaal 
minimum betreft speelt ook het proces van arbeidsduurverkorting met 
evenredige looninlevering een rol. Wanneer dit proces in betekenende 
mate voortgang vindt, zal zich op een gegeven moment de vraag voordoen 
of de gelijkheid tussen minimumloon en het sociaal minimum zich nog 
verdraagt met een in verband met arbeidsduurverkorting verlaagd mini-
mumloon. Daarbij dient dan tevens in aanmerking te worden genomen dat 
een betekenende mate van arbeidsduurverkorting ook bijdraagt tot het 
proces van herverdeling van arbeid, dat op zijn beurt bijdraagt tot de 
toeneming van het verschijnsel meerverdieners. 

In 1985 worden mede de kortlopende uitkeringen in casu het ziekengeld 
bij de ombuigingen in de sociale zekerheid betrokken. Naar de mening van 
het kabinet wordt op deze wijze bereikt dat de gevolgen van de overheids-
maatregelen zo eenwichtig mogelijk over de verschillende inkomenscate-
gorieën worden verdeeld. De leden van de C.D.A.-fractie constateren in dit 
verband dat juist de voorstellen inzake de Ziektewet breed bestreden 
worden. Zij vragen zich af op welke wijze het kabinet het geconstateerde 
evenwicht zou willen herstellen, indien de Ziektewetmaatregelen geen 
doorgang zouden vinden. 

Ik wil hierbij het volgende opmerken. 
De voorstellen inzake de Ziektewet zijn ingediend bij de Tweede Kamer. 

De inkomensgevolgen van de verschillende maatregelen in 1985 zijn zoals 
de leden van de CDA-fractie opmerken door het betrekken van de Ziektewet 
bij de ombuigingstaakstelling naar de mening van het kabinet evenwichtig 
over de verschillende inkomenscategorieën verdeeld. Op grond van deze 
overweging zijn naar de mening van het kabinet de Ziektewetmaatregelen 
noodzakelijk. De alternatieven - zoals het korten op de minimumuitkering 
of een verdere verlaging van het uitkeringspercentage van de langlopende 
uitkeringen - zijn voor 1985 ongewenst, omdat de inkomensgevolgen dan 
onevenwichtig over de verschillende inkomenscategorieën zouden worden 
verdeeld. 

Naar de mening van het kabinet kan derhalve het geconstateerde 
evenwicht alleen worden bereikt door het betrekken van de Ziektewet in de 
ombuig ingsvoorstellen. 

Tot slot constateer ik tot mijn genoegen dat de leden van de fractie van 
de C.D.A. verheugd waren over de herziening van de voorstellen met 
betrekking tot de kinderbijslag. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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