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Betr.: Oud-I.W.I.-rentetrekkers. 
Aan de Minister van Sociale Zaken 
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Zeestraat 73, 's-Gravenhage. 

Excellentie, 

Naar aanleiding van Uw adviesaanvrage d.d. 25 februari 
1970 inzake eventuele wijziging van de arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen van oud-Interim-Invaliditeitsrentetrekkers (I.W.I.-
rentetrekkers) heeft het Bestuur van de Stichting van de 
Arbeid zich over deze kwestie beraden. 

De verschillende opvattingen dienaangaande, die in dit be-
raad naar voren zijn gekomen, zijn in het navolgende nader 
uiteengezet. 

Een deel van het Bestuur van de Stichting van de Arbeid 
is van mening, dat tegemoet dient te worden gekomen aan de 
wensen van een aantal organisaties en instanties om de uit-
keringen van oud-I.W.I.-rentetrekkers aan te passen aan de 
uitkeringen van degenen op wie thans de (nieuwe) W.A.O. 
van toepassing is. 

De daartoe te verhogen uitkeringen van oud-I.W.I."rente-
trekkers zouden vanaf 1 juli 1971 moeten worden toegekend. 
De verhoging van deze uitkeringen zou — rekening houdend 
met het eerste S.E.R.-advies d.d. 20 maart 1970 inzake de 
programmering van de sociale verzekering op middellange ter-
mijn - kunnen worden gefinancierd door een etappegewijze 
verhoging van de W.A.O.-premie van 0,25 pet. per 1 januari 
1971 en 0,25 pet. per 1 januari 1972. 

Uitgaande van een percentage van 0,5 dat jaarlijks uit de 
ruimte beschikbaar zou zijn voor verbeteringen in de sociale 
verzekeringssector, is nl. - gezien een doorwerking van ± 
0,3 pet. in 1971 van het ruimtebeslag van 0,8 pet. in 1970 -
per 1 januari 1971 ± 0,25 pet. beschikbaar voor de eerste 
verhoging van de W.A.O.-premie. 

Bij een verdere verhoging van de W.A.O.-premie met 0,25 
pet. per 1 januari 1972 zou dan nog 0,2 a 0,3 pet. ruimte 
beschikbaar blijven voor een verdere verhoging in dat jaar van 
de uitkeringen in het kader van de A.O.W./A.W.W. 

De op deze wijze geprogrammeerde verhoging van de 
W.A.O.-premie betekent evenwel, dat aan de daarmede be-
oogde verbetering van de uitkeringen van de oud-I.W.I.-rente-
trekkers géén terugwerkende kracht kan worden verleend. 

Een lid van het Bestuur kan zich met het bovenstaande 
standpunt geheel verenigen, mits dit van geen invloed is op 
de in eerdergenoemd S.E.R.-advies bepleite hoge prioriteit voor 
de invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
niet-Ioontrekkenden. 

Een ander deel van het Bestuur van de Stichting van de 
Arbeid is van oordeel, dat noch in 1970 noch in de eerst-
komende jaren de middelen beschikbaar kunnen worden ge-

steld, welke nodig zouden zijn voor verbetering van de uit-
keringen van de oud-I.W.I.-rentetrekkers. Dit deel wijst hier-
voor op het hierboven reeds genoemde S.E.R.-advies inzake 
de programmering van de sociale verzekering op middellange 
termijn. In dit advies wordt door de S.E.R. unaniem de hoog-
ste prioriteit toegekend aan de verbetering van de oudedags-
voorzieningen en in het bijzonder aan een structurele verhoging 
van de A.O.W. - en A.W.W.-pensioenen. Mede op basis van 
het S.E.R.-advies heeft de Stichting van de Arbeid — eveneens 
unaniem - ingestemd met het voornemen van de minister in 
1970 de uitkeringen van de A.O.W. en A.W.W. structureel 
met 3 pet. te verhogen en in deze wetten een vakantietoeslag 
van 3 pet. in te voeren, welke toeslag in 1971 ware te verhogen 
tot 6 pet. 

Aan de optrekking van de wettelijke pensioenverzekeringen 
wordt in het programmeringsadvies van de S.E.R. zoveel ge-
wicht gehecht, dat daaraan voorrang wordt gegeven boven de 
invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet-
loontrekkenden. A fortiori dient derhalve deze optrekking van 
de pensioenen voorrang te hebben boven een verbetering van 
de positie van de oud-I.W.I.-rentetrekkers, die immers, in 
tegenstelling tot de niet-Ioontrekkenden, reeds aanspraak op 
een — zij het niet volledige — arbeidsongeschiktheidsuitkering 
hebben. De redelijkheid van een zodanige prioriteitsbepaling is 
ook cijfermatig aantoonbaar, aangezien het A.O.W.-pensioen 
voor gehuwden (per 1 januari 1970 f5685,60 incl. 3 pet. 
vakantietoeslag per jaar) ruim f2000 lager ligt dan de uit-
kering van gehuwde, voüedig invalide oud-I.W.I.-rentetrekkers 
(per 1 februari 1970 f7820,80 incl. 6 pet. vakantietoeslag per 
jaar). 

Zoals eveneens uit het S.E.R.-advies blijkt, heeft het toe-
kennen van voorrang aan het verhogen van de A.O.W.- en 
A.W.W.-pensioenen — mede in aanmerking genomen de aan-
zienlijke autonome lastenstijging in de sociale verzekering -
voor de eerstkomende jaren tot consequentie, dat geen ruimte 
overblijft voor de vervulling van andere sociale wenselijkheden. 
Op deze grond adviseert dit deel van het Bestuur, voorshands 
geen wijziging te brengen in de voor oud-I.W.I.-rentetrekkers 
geldende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

Met de meeste hoogachting, 
STICHTING VAN DE ARBEID 

(mr. H. P. Engel) 
secretaris. 


