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De reacties van de verschillende partijen op dit voorstel van wet zijn 
nogal uiteenlopend van aard. Toch meen ik met voorzichtig optimisme de 
behandeling van dit voorstel van wet in uw kamer tegemoet te mogen zien. 
Voor de overzichtelijkheid van deze memorie heb ik de antwoorden op de 
vragen naar onderwerp gerangschikt. 

1. Algemeen 

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden terecht dat de erfenis van 
het in het verleden gevoerde beleid er in belangrijke mate de oorzaak van 
is dat omvangrijke ombuigingsoperaties onontkoombaar zijn geworden. Te 
laat is onderkend dat de stagnatie in de economische groei, zoals die zich 
vanaf de jaren 70 heeft voorgedaan, grenzen stelt aan de groei van de 
collectieve sector. Ook de sociale zekerheidsuitgaven zijn in de periode 
vanaf 1970 tot het begin van de jaren 80 sterk toegenomen. Uitgedrukt in 
procenten van het nationaal inkomen is de sociale uitgavendruk sinds 1970 
tot 1984 opgelopen van ca. 18tot ca. 31%. 

Hoewel in 1985 voor het eerst sinds lange tijd een daling van de sociale 
zekerheidsuitgaven zal optreden, betekent dit niet dat ook het aantal 
uitkeringsgerechtigden afneemt. De daling van de uitgaven moet geheel 
worden toegeschreven aan lagere uitkomsten in de nominale sfeer. Het 
aantal uitkeringsgerechtigden zal ook in 1985 nog toenemen. Die toename 
heeft niet alleen betrekking op de bejaarden, de weduwen en arbeidsonge-
schikten, ook het beroep op de werkloosheidsregelingen zal in 1985 verder 
oplopen. Dit laatste lijkt weliswaar in tegenspraak met de tendens tot 
dalende werkloosheidscijfers - zoals het lid van de G.P.V.-fractie opmerkte 
- maar is verklaarbaar. De groei van het aantal uitkeringsgerechtigde 
werklozen in 1985 houdt onder meer verband met de toekenning van recht 
op WWV-uitkering aan gehuwde vrouwen. Daarnaast moet bedacht 
worden dat het volume van de werkloosheidsregelingen wordt uitgedrukt 
in mensjaren. Een toename van de gemiddelde uitkeringsduur - waarvan 
de laatste jaren sprake is - houdt dan eveneens een volume-stijging in. 
Overigens wil ik nog wijzen op de omstandigheid dat in de werkloosheids-
cijfers de oudere werklozen vanaf 57V2-jaar sinds kort niet langer worden 
opgenomen. Deze categorie wordt echter nog steeds als voorheen in de 
uitkeringsregelingen verantwoord. De leeftijdsgegevens van deze groep 
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zijn, wat de WWV betreft, derhalve nog steeds zichtbaar in de statistieken 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Zoals gesteld is de sociale uitgavendruk tot het begin van de jaren 
tachtig jaarlijks toegenomen. Dit ging gepaard met een stijging van de 
premielast die bovendien door een steeds geringer wordende groep van 
premieplichtigen moest worden gedragen. Deze ontwikkeling vormde een 
van de oorzaken voor de stagnatie van onze economie. Het beleid van dit 
kabinet is gericht op herstel van de economische groei via een wijziging 
van de scheefgegroeide verhouding tussen de collectieve en de marktsector. 
Hiertoe is een beleid noodzakelijk dat aangrijpt bij de uitgaven. Het vervangen 
van uitgavenverlaging door premiestijging - zoals voorgesteld door de 
vakbeweging - kan hiervoor geen alternatief vormen. Dit in antwoord op 
een desbetreffende vraag van de G.P.V.-fractie. 

2. Stelselherziening 

De leden van de fractie van het C.D.A. wezen er terecht op dat het zicht 
op de contouren van het toekomstige stelsel node wordt gemist. De leden 
van de V.V.D. vroegen, welke verandering op sociaal-politiek terrein het dit 
maal wel verantwoord doet zijn om een eerste stap op de weg van de 
stelselherziening te zetten. Het verschil met de situatie per 1 januari en 1 
juli van dit jaar is - ook de laatstgenoemde leden wezen daarop - vooral 
het feit dat nu de gevraagde adviezen over de stelselherziening zijn 
ontvangen. 

De hoofdlijnen van althans het advies van de SER waren inderdaad al, 
ruim voor 1 juli, te ontwaren, maar op die basis kon geen definitieve 
politieke besluitvorming plaatsvinden. Bij de definitieve vaststelling kan 
een advies nog aanmerkelijk worden gewijzigd, en dat is in de SER in dit 
geval zoals bekend - vooral het standpunt van de kroonleden werd nog 
aanzienlijk aangepast - ook gebeurd. 

Na ontvangst van het definitieve advies moest worden vastgesteld dat er 
voor een verlaging van de uitkeringspercentages, als voorgesteld in de 
adviesaanvraag, geen voor het kabinet aanvaardbaar alternatief geboden 
werd. Met het oog op de noodzakelijke ombuigingen dienden daarom met 
name op dit punt definitieve beslissingen te worden genomen. Het nemen 
van die beslissingen kan worden gekenschetst als het zetten van een eerste 
stap op het pad van de stelselherziening of als het ingaan van de eerste 
fase van dat proces. Tussen die twee uitdrukkingen zie ik - ook dit in 
antwoord op een vraag van de leden van de V.V.D. - geen verschil in 
betekenis. Er is zeker sprake van een zich committeren, niet aan de opzet 
van het nieuwe stelsel (inclusief het recht op en de duur van de uitkering), 
maar aan een bepaald uitkeringsniveau, ook in de verder verwijderde 
toekomst. 

3. Inkomenseffecten 

Het is de laatste jaren gebruikelijk dat bij de behandeling van voorstellen 
van wet uitgebreid aandacht wordt geschonken aan de inkomensgevolgen 
die er uit voortvloeien. De koopkracht" en inkomensoverzichten zijn daarbij 
in toenemende mate gedetailleerder van opzet geworden. De inkomens-
positie van werknemers en uitkeringsgerechtigden wordt in de tijd gevolgd, 
onderscheiden naar inkomenshoogte, gezinssituatie, burgerlijke staat en 
andere relevante factoren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
partiële effecten van maatregelen en aan de gevolgen voor het inkomen 
van de samenloop van verschillende maatregelen. 

In een dergelijke situatie dient noodzakelijkerwijze uit te worden gegaan 
van standaardsituaties. Met op het individu gerichte maatregelen, die qua 
uitwerking afhankelijk zijn van persoonlijke omstandigheden, kan in de 
regel in de toelichting op voorstellen van wet slechts beperkt rekening 
worden gehouden. Ik kom op basis van het voorgaande tot de conclusie 
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dat een inzicht in de door de C.D.A.-fractie bedoelde draagkrachtverhoudin-
gen op deze plaats niet goed mogelijk is. Een dergelijke opzet vereist 
uitgebreid empirisch onderzoek. 

Dit neemt niet weg dat op dit terrein het nodige werk wordt verricht. Met 
name het Sociaal en Cultureel Planbureau tracht op basis van steekproef-
onderzoek de nodige informatie te verzamelen. Een rapport waarin dit 
soort vragen aan de orde worden gesteld zal naar verwachting in het 
voorjaar van 1985 het licht zien. Op het belang van dergelijke op micro-
simulatie gebaseerde berekeningswijzen is reeds gewezen in de Notitie 
inkomensontwikkeling en-verdeling die in december 1983 aan het parlement 
werd aangeboden (Kamerstukken II, 1983/84, nr. 18189). 

De opmerking van de zijde van de C.P.N.-fractie dat de «sluipende» 
inlevering via prijsstijging en woonlastenverhoging tot nu toe bij de 
behandeling van de betrokken wetsontwerpen te weinig aan de orde is 
gekomen, is naar mijn mening niet terecht. De koopkrachtontwikkeling 
- die bij de besluitvorming rond de voorstellen een belangrijke rol heeft 
gespeeld - vormt de resultante van enerzijds de ontwikkeling van de 
netto-inkomens en anderzijds de prijsontwikkeling. In de prijsontwikkeling 
worden een groot aantal factoren meegenomen die onderdeel uitmaken 
van de woonlasten zoals de huurstijging en de wijzigingen in de aard-
gasprijzen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg zich af of de verhoudingen van de 
netto-inkomens tussen minimum en modaal die in 1985 nog slechts 1:1,08 
zal bedragen, nog wel redelijk te noemen is. Ik zou daarover het volgende 
willen opmerken. 

Bij de behandeling van dit voorstel van wet in de Tweede Kamer heb ik 
er reeds op gewezen dat de verkleining van het verschil tussen het sociale 
minimum en de modale uitkering geen doelstelling op zichzelf vormde 
maar moest worden gezien als een uitvloeisel van het beleid voor 1985. Dit 
beleid is erop gericht de sociale minima zoveel mogelijk te ontzien, door 
een concentratie van de maatregelen op de bovenminimale uitkeringsge-
rechtigden. Als zodanig is de wijziging in de netto verhouding tussen 
minimum en modaal bewust geaccepteerd. 

Overigens dient er op gewezen te worden dat de hier gesignaleerde 
nivellering betrekking heeft op de uitkeringen. In de loonsfeer wordt een 
verdergaande nivellering in 1985 niet voorzien. Gezien het voornemen om 
de aanpassing van het minimumloon gedurende 1985 achterwege te laten 
is eerder van het tegendeel sprake. In dit kader moet ook de uitspraak van 
de minister worden gezien welke door de G.P.V.-fractie werd aangehaald. 

Deze fractie wees voorts op een stelling van dr. Albeda dat een te hoog 
minimumloon veel ongeschoolden werkloos maakt. Daaraan werd de 
vraag gekoppeld of een en ander geen nadelig effect op het volume van de 
sociale uitkeringen zou hebben. 

Nog afgezien van de vraag of het huidige minimumloonniveau als te 
hoog moet worden bestempeld, is het trekken van conclusies waar het de 
relatie loonhoogte-werkgelegenheid betreft verre van eenvoudig. In het 
kader van de adviesaanvrage van 3 mei 1983 inzake de herinrichting van de 
methodiek van vaststelling van de niveau's van minimumloon en sociale 
uitkeringen in verband met arbeidsduurverkorting, wordt door de Sociaal-
Economische Raad een advies voorbereid, waarbij de genoemde proble-
matiek uitgebreid aan de orde wordt gesteld. Dit advies zal naar verwacht 
wordt gedurende het eerste kwartaal van 1985 worden afgerond. 

Naar aanleiding van het gestelde op pagina 10 van de memorie van 
antwoord aan de Tweede Kamer waarbij de nivellering in 1985 afhankelijk 
werd gesteld van de mate waarin de modale werknemer moet verzuimen 
wegens ziekte, stelde het lid van de G.P.V.-fractie de vraag of dit laatste wel 
juist is gezien het feit dat de werkgevers de eisen van de vakbonden zullen 
inwilligen om het ziekengeld tot 100% te suppleren. 
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Het gestelde op pagina 10 van de memorie van antwoord was gebaseerd 
op de veronderstelling dat de modale looninkomens door de voorgenomen 
ziekengeldmaatregel worden getroffen, terwijl voor de minimuminkomens 
bij ziekte geen inkomensachteruitgang optreedt. Er wordt - anders gezegd -
bij de berekeningen van uitgegaan dat er geen afwenteling van de lasten 
van de ziekengeldmaatregel op de werkgevers zal plaatsvinden. Zou dit 
laatste wel het geval zijn, dan is de aangehaalde passage niet langer van 
toepassing. Het staat echter nog allerminst vast, dat de werkgevers in 
meerderheid gevolg zullen geven aan de vakbondseisen terzake. Bovendien 
is het vooralsnog onzeker hoe een dergelijke aanvulling op het ziekengeld 
- wanneer hiervan sprake zou zijn - zal worden gefinancierd. Het is niet 
onmogelijk dat hiervoor een deel van de beschikbare loonruimte zal 
worden aangewend. 

4. Bovenwettelijke uitkeringen 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van de V.V.D.-fractie, 
deel ik mede, dat het standpunt van het kabinet inzake de bovenwettelijke 
uitkeringen zeker niet tot gevolg heeft, dat het bij de verlaging van de 
uitkeringspercentages van WAO, WW en WWV om louter optische ombui-
gingen gaat. 

Het is immers niet zo, dat deze percentageverlaging grotendeels en 
vrijwel automatisch wordt gecompenseerd door uit bovenwettelijke 
toeslagen voortvloeiende aanspraken. Het bovenwettelijke traject in geval 
van arbeidsongeschiktheid is beperkt van omvang, zowel door het feit, dat 
het aantal mensen dat een bovenwettelijke aanspraak heeft beperkt is, als 
door het feit, dat de duur van een eventuele aanvulling beperkt is. 

Bij de werkloosheidsregelingen is het bovenwettelijke traject nog 
geringer van omvang. Slechts in een beperkt aantal gevallen - voor de nog 
kort lopende uitkeringen of nieuwe toetreders - zal daarom gedurende een 
beperkte periode, aanspraak bestaan op een aanvulling op de uitkering tot 
(een deel van) het laatstverdiende loon, indien de bestaande (bovenwette-
lijke) regelingen ook in de toekomst blijven gehandhaafd. In het merendeel 
van de gevallen zal de percentageverlaging rechtstreeks doorwerken. 

5. Overige aspecten 

a. Positie buitenlanders en vrouwen 

Van de zijde van de P.S.P.-fractie werd de vraag aan de orde gesteld of ik 
kan aantonen, dat dit voorstel van wet, alsmede het wetsontwerp in het 
licht van het nog niet bestaande kader van de herziening van het stelsel 
van sociale zekerheid voor buitenlanders en vrouwen geen andere gevolgen 
heeft dan voor de overige personen op wie het voorstel betrekking heeft. 

Het is evident, dat een beleid van ombuigingen en noodzakelijke bij-
stellingen op het terrein van de sociale verzekeringsuitkeringen - mede 
gezien het collectieve karakter van deze verzekeringen - gevolgen heeft 
voor iedereen die op een dergelijke uitkering is aangewezen. 

Bij dit beleid is het uitgangspunt echter een spreiding van lasten te 
bereiken over zoveel mogelijk uitkeringscategorieën, over kortlopende en 
langlopende uitkeringen, over oude en nieuwe gevallen en over alleenstaan-
den, tweeverdieners en alleenverdieners. 

In al deze categorieën bevinden zich uiteraard ook vrouwen en buitenlan-
ders. Voor wat dit voorstel van wet betreft, dat een verlaging van de 
uitkeringspercentages WAO, WW en WWV beoogt, wordt dan ook geen 
onderscheid gemaakt ten aanzien van specifieke groepen als de door de 
fractie van de PSP bedoelde. 

Wel ondervinden zij op gelijke wijze als anderen de financiële gevolgen 
van de verlaging van de uitkeringspercentages. 

Ten aanzien van de meer structurele aspecten van de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid is nog geen definitief standpunt bepaald, zoals 
reeds eerder is aangegeven. 
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b. De anticumulatieregeling in de WAO 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben met instemming kennis genomen 
van de bij nota van wijziging aangebrachte wijziging van het anticumulatie-
percentage in de WAO van 80 naar 85. Zij vroegen in dit verband of zij het 
juist zien, dat de thans voorgestelde anticumulatieregeling na de voorgaande 
dagloonkortingen een lichte verbetering ten opzichte van de huidige 
situatie oplevert. 

Deze visie is juist. Uitgaande van een anticumulatiepercentage van 85 bij 
een ongekort dagloon is er inderdaad sprake van een lichte inkomensver-
betering ten opzichte van de situatie, waarbij het anticumulatiepercentage 
was gesteld op 90% van het gekorte dagloon. 

Voorts vroegen de leden van de C.D.A.-fractie of zij het juist zien, dat 
voor personen van 50 jaar of ouder, die ten minste twee jaar onafgebroken 
recht hebben gehad op een WAO-uitkering, voornoemd, anticumulatieper-
centage gedurende het eerste halfjaar van 1985 of zoveel langer als nodig 
is, is gesteld op 87,5. 

Ook deze visie is juist, zij het dat dit hogere percentage van 87,5 slechts 
geldt gedurende de periode, dat het wettelijk uitkeringspercentage bij 
volledige arbeidsongeschiktheid 72,5 bedraagt, dat wil zeggen tot 1 juli 
1985. Vanaf laatstgenoemde datum geldt voor hen, evenals voor de 
overige uitkeringsgerechtigden, een anticumulatiepercentage van 85. 

c. Wachtgeldpercentage 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen zich af waarom in artikel 
29 WW het woord «tenminste» wordt geschrapt, «daar dit zou kunnen 
neerkomen op een vooruitlopen op de voorgenomen stelselherziening». 

Handhaving van het woord «tenminste» zou betekenen, dat zonder 
nadere afspraken van sociale partners automatisch bovenwettelijke 
uitkeringen ontstaan, terwijl dit thans niet het geval is. 

Dit is een gevolg van het feit dat de wachtgeldreglementen van de 
bedrijfsverenigingen thans bepalen dat de wachtgelduitkering 80% 
bedraagt. 

De bovenwettelijke aanvulling zou dan 10% bedragen. 
Een dergelijke situatie wordt ongewenst geacht, met name omdat dit een 

vooruitlopen zou betekenen op een nog te nemen definitieve beslissing in 
het kader van de integratie van de werkloosheidsregelingen omtrent de 
wijze waarop bovenwettelijke uitkeringen mogelijk gemaakt zullen worden. 

Verder wezen de leden van de V.V.D. erop, dat in de memorie van 
toelichting wordt meegedeeld dat door deze bedrijfsgenoten «sinds lange 
tijd» geen hogere dan de wettelijke percentages zijn vastgesteld, maar dat 
in de artikelsgewijze toelichting wordt gesproken over «nimmer». 

Dit verschil in terminologie heeft geen wezenlijke betekenis. Voorzover 
mij bekend, is van de desbetreffende bepaling nimmer gebruik gemaakt 
om een hoger percentage vast te stellen. 

Wel wordt in verschillende bedrijfstakken tijdens de wachtgeldperiode, 
naast en boven de uitkering, de bedrijfspensioenpremie vergoed. Hoewel 
het twijfelachtig is, of het woord «tenminste» hiervoor eigenlijk wel de 
mogelijkheid biedt, wordt het sedert jaar en dag wel als zodanig benut. De 
regering acht dit evenwel onvoldoende reden om het woord «tenminste» 
te handhaven. Daarbij is overwogen dat het vergoeden van de bedrijfspen-
sioenpremies op andere wijze kan worden geregeld, bijvoorbeeld via de 
Dagloonregelen WW. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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