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IMr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. Algemeen 

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel betreffende 
het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, 
van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en 
van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten 
per 1 januari en per 1 juli 1987 (19 762) is uitgebreid stilgestaan bij de 
inkomensontwikkeling van uitkeringsgerechtigden. Tegen de achtergrond 
van het algemeen sociaal-economisch beleid, gericht op economische 
groei en (mede daardoor) op meer werkgelegenheid, werd het van belang 
geacht door te gaan met het beperken van de collectieve uitgaven. Met 
het oog daarop werd door het kabinet voorgesteld ook in 1987 de 
koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemid-
delde loonontwikkeling achterwege te laten. Als gevolg van de door het 
CPB geraamde prijsontwikkeling voor 1987 kan deze bevriezing geëffec-
tueerd worden zonder een reële inkomensachteruitgang voor uitkerings 
gerechtigden. 

Mede tegen de achtergrond van de randvoorwaarde van koopkrachtbe-
houd werd het wetsvoorstel door een meerderheid van Eerste en Tweede 
Kamer aanvaard. Daarmee werd voor het derde achtereenvolgende volle 
jaar op beleidsmatige gronden afgeweken van de Wet van 20 december 
1979 (de zogenaamde WAM). Ook voordien heeft een structurele 
doorbreking van het wettelijk aanpassingsmechanisme meermalen 
plaatsgevonden. 

Bij de parlementaire beraadslaging op 16 december 1986 werd door 
de woordvoerders van enkele fracties de hoogte van de vakantiebijslag 
voor uitkeringsgerechtigden expliciet betrokken bij de (beleidsmatige) 
beoordeling van het inkomensbeleid voor uitkeringsgerechtigden in 1987 
en de jaren daarna. Door de C.D.A. fractie werd in dat kader gepleit voor 
het verhogen van de vakantiebijslag voor uitkeringen op het minimunv en 
boven minimumniveau van 7,5 naar 8%. Eén en ander werd verwoord in 
de motie van de derde initiatiefnemer, welke als bijlage bij dit wetsvoorstel 
is gevoegd. 

Op 17 december 1986 stemden, behoudens de V.V.D.fractie, alle 
leden voor genoemde motie, zodat zij werd aangenomen. De initiatiefne-
mers veronderstelden destijds dat het kabinet vervolgens met een 
voorstel zou komen tot effectuering van het in de motie gestelde. Door de 
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voorzitter van de C.D.A.-fractie, dr. B. de Vries, werd tijdens het debat 
over het te voeren sociaal-economisch beleid op 11 maart 1987 nog eens 
herhaald welke waarde de C.D.A.-fractie hecht aan de verhoging van de 
vakantiebijslag voor uitkeringsgerechtigden van 7,5 naar 8%. Nadat 
vervolgens door het kabinet geen initiatief werd ondernomen het vakan-
tiegeld met een half procentpunt te verhogen werd door de C.D.A.-fractie 
het thans voorliggend initiatiefvoorstel voorbereid. 

De beleidsmatige overwegingen om de vakantiebijslag voor uitkerings-
gerechtigden te brengen op 8% zijn gestoeld op de tendens die zich 
geleidelijk aan na 1973 in de marktsector heeft ontwikkeld. 

In 1973 werd door werkgevers- en werknemersorganisaties een 
centraal accoord gesloten, waarbij de vakantieduur werd verlengd van 
drie naar vier weken. Tevens werd in hetzelfde accoord de wenselijkheid 
uitagesproken gefaseerd de (minimum) vakantiebijslag te verhogen van 6 
naar 8%. In het midden van de jaren zeventig bleken veel ca.o.'s die kant 
op te gaan. Aan het eind van de jaren zeventig is in Nederland een 
discussie ontstaan over de vraag of nu ook niet de vakantiebijslag voor 
uitkeringsgerechtigden op 8% gebracht zou moeten worden. Geleidelijk 
aan werd het ten principale wenselijk geacht het vakantiegeld naar 8% te 
brengen. Echter, door de economische crisis werd aan het eind van de 
jaren zeventig bij wet de vakantiebijslag voor de marktsector, ambtenaren 
en G en G-sector teruggebracht naar 7,5%, waardoor het vakantiegeld 
voor de collectieve sector en marktsector weer op een gelijk niveau was 
gebracht. 

Sinds 1982 is de wettelijke beperking van het vakantiegeld weer 
ingetrokken, waardoor de vakantiebijslag in die ca.o.'s, waar 8% stond, 
het vakantiegeld weer op 8% is gebracht. In november 1986 is de 
wettelijke beperking ten aanzien van ambtenaren ingetrokken en de 
vakantiebijslag voor ambtenaren weer op 8% geëffectueerd. In april 1987 
werd hieromtrent in de G en G-sector een accoord bereikt. 

Tegen de achtergrond van bovengenoemde ontwikkeling lijkt het, 
ondanks de erkenning van de noodzaak van continuering van de bevriezing, 
de initiatiefnemers gewenst om op beleidsmatige overwegingen de 
opbouw van de vakantiebijslag voor uitkeringsgerechtigden vanaf 1 mei 
ook op 8% te stellen. 

De initiatiefnemers menen dat door het verhogen van de vakantiebijslag 
voor uitkeringsgerechtigden een gunstige invloed uit kan gaan op het 
voorjaarsoverleg tussen de regering en de sociale partners. Gelet op 
uitspraken van de zijde van het kabinet tijdens het sociaal-economisch 
debat op 10-12 maart jl. in de Tweede Kamer, gericht op het continueren 
van het beleid gericht op loonmatiging in zowel de marktsector als 
collectieve sector, menen de initiatiefnemers dat een dergelijk beleid 
breder gedragen zal worden, indien niet de ogen wordt gesloten voor de 
ontwikkeling van de afgelopen jaren, zowel voor werknemers in de 
marktsector, ambtenaren en de G en G-sector, waarbij de vakantiebijslag 
is gesteld op 8%. 

I I . Voorgestelde maatregelen ten aanzien van de vakantiebijslag 

De motie Terpstra spreekt zich uit over een verhoging van de vakantie-
bijslag voor uitkeringsgerechtigden. Die verhoging dient conform de 
hierboven genoemde motie in te gaan vanaf 1 mei 1987. De invoerings-
datum van dit initiatiefwetsvoorstel is om die reden gesteld op 1 mei 
1987. Deze datum komt overeen met de begindatum van het nieuwe 
kalenderjaar, waarin nieuwe vakantierechten door uitkeringsgerechtigden 
worden opgebouwd. 

Bij de uitwerking van de verhoging van de vakantiebijslag in dit 
intiatiefwetsvoorstel heeft het onderscheid in minimumuitkeringen en 
bovenminimale uitkeringen een rol gespeeld. Hieronder wordt eerst 
ingegaan op de verhoging van de vakantiebijslag voor uitkeringsgerech-
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tigden met een uitkering op het minimumniveau. Tevens wordt daarbij 
ingegaan op het vakantiegeld voor minimumloners. Daarna komt de 
verhoging van de vakantiebijslag voor de bovenminimale uitkeringsge-
rechtigden aan de orde. 

Uitkeringen op minimumniveau 

Hoewel de motie Terpstra uitsluitend spreekt over een verhoging van 
de vakantiebijslag voor uitkeringsgerechtigden zijn de initiatiefnemers van 
mening dat de verhoging eveneens dient te gelden voor werknemers, die 
werkzaam zijn op minimumloonniveau. Wanneer een verhoging van de 
vakantiebijslag voor minimumloners achterwege blijft, zouden in-actieven 
op minimumniveau op jaarbasis een hoger inkomen kunnen genieten dan 
actieven. De initiatiefnemers zijn van oordeel dat dat ongewenst is. Om 
die reden wordt de vakantiebijslag voor minimumloners eveneens van 7,5 
naar 8% verhoogd. Bijkomend voordeel hiervan is dat de verhoging van 
de vakantiebijslag voor uitkeringsgerechtigden op minimumniveau op een 
eenvoudige wijze kan worden gerealiseerd. Dit geschiedt onder meer 
middels de zogenaamde netto-nette koppeling, waardoor de vakantiebij-
slag in de AOW, AWW en ABW automatisch wordt aangepast. De 
minimumbedragen, zoals genoemd in de WW, TW en IOAW zullen 
eveneens automatisch worden aangepast. Hoewel de IOAZ nog niet is 
ingevoerd - de behandeling in de Eerste Kamer dient nog plaats te 
vinden - zal de minimumvakantiebijslag ook in deze wet automatisch 
worden aangepast. 

Automatische aanpassing van de vakantiebijslag voor arbeidsongeschik-
te werknemers kan op grond van de huidige wettelijke bepalingen niet 
plaatsvinden. De AAW en WAO kennen een afzonderlijke regeling die 
bepaalt dat een verhoging van de vakantiebijslag middels een Algemene 
Maatregel van Bestuur dient plaats te vinden. Dit nadat hierover van de 
Sociaal-Economische Raad advies is verkregen, waarna de Kroon tot een 
verhoging van de vakantiebijslag kan besluiten. Uit een oogpunt van 
harmonisatie verdient het naar onze mening de voorkeur de bestaande 
tekst van de AAW (artikel 53) en de WAO (artikel 59c) op dit onderdeel 
aan te passen aan die van de AOW, AWW en ABW. 

De vakantie-uitkering AAW/WAO wordt volgens dit harmonisatievoorstel 
automatisch aangepast aan de verhoging van de minimumvakantiebijslag 
in de Wet minimumloon. 

Bovenminimale uitkeringen 

Ten aanzien van de bovenminimale uitkeringen is een onderscheid 
tussen oude en nieuwe gevallen relevant. Van de nieuwe gevallen wordt 
aangenomen dat in het dagloon reeds een vakantiebijslag van 8% is 
verdisconteerd. Voor de oude gevallen - met name die reeds gedurende 
een lange periode afhankelijk zijn van een sociale uitkering - is dat niet 
altijd het geval. 

Het onderscheid tussen uitkeringsgerechtigden met een dagloon, 
waarin een vakantiebijslag van 8% reeds is verdisconteerd en uitkerings-
gerechtigden waarbij dat niet het geval is, is in de praktijk moeilijk te 
maken. Om die reden wordt in dit wetsvoorstel een fictief onderscheid 
gemaakt, waarbij het ontstaan van de uitkeringssituatie - vóór of na de 
invoeringsdatum van dit wetsvoorstel - bepalend is voor het onderscheid 
tussen oude en nieuwe gevallen. 

Om te voorkomen dat het reserveren van 0,5% extra aan vakantiebijslag 
voor oude gevallen leidt tot een evenredige verlaging van de maandelijkse 
uitkering wordt het dagloon voor deze categorie uitkeringsgerechtigden 
vermenigvuldigd met de factor 108/107,5. 

Het onderscheid tussen oude en nieuwe gevallen heeft zonder een 
aanpassing van het maximumdagloon voor nieuwe uitkeringsgerechtigden 
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het onpraktische gevolg dat uitvoeringsorganen gedurende een zeer 
lange periode met twee maximumdaglonen zouden moeten werken. 
Gezien de uitvoeringstechnische bezwaren, die daaraan kleven, achten de 
initiatiefnemers het wenselijk dat het maximumdagloon ook voor nieuwe 
uitkeringsgerechtigden met 0,5% wordt opgehoogd. 

I I I . Budgettaire effecten en koopkrachteffecten 

De voorgestelde maatregel heeft zowel betrekking op de minima als de 
bovenminimale uitkeringen, ten minste voorzover dit personen betreft die 
reeds vóór de invoeringsdatum een bovenminimale uitkering ontvingen. 
Personen, die na de invoeringsdatum uitkeringsgerechtigd worden met 
een inkomen dat boven het minimum ligt, ontvangen immers een dagloon, 
waarin de vakantiebijslag van 8% reeds is verdisconteerd. 

De financiële gevolgen van een verhoging van het vakantiegeldpercen-
tage per 1 mei 1987 worden in onderstaande tabellen gescheiden 
weergegeven. 

Tabel I. De budgettaire consequenties van de vakantie-uitkeringen uitsluitend 
voor de minima, bedragen 

1987 1988 

Fondsen 
Rijksbegroting 

8 
2 

120 
35 

Totaal 10 155 

Tabel I I . De (extra) kosten voor de bovenm inima Ie uitkeringen, bedragen 

1987 1988 1990 

Fondsen 
Rijksbegroting 

6 
1 

85 60 
10 5 

Totaal 7 95 65 

Uit tabel I blijkt dat de structurele kosten voor de minima f 1 55 miljoen 
bedragen. Uit de gekozen oplossing voor de bovenminima volgt dat de 
kosten voor deze groep jaarlijks afnemend zijn. Dit is verklaarbaar 
doordat het huidige bestand geleidelijk aan uitstroomt en dat het dagloon 
voor toekomstige instroom van bovenminimale uitkeringsgerechtigden is 
gebaseerd op 8%. 

Koopkrachteffecten 

Aangezien de koopkrachtoverzichten op transactiebasis worden 
gegeven leidt de verhoging van het vakantiegeldpercentage per 1 mei 
1987 in 1987 (8 maanden) tot een grotere koopkrachtmutatie dan in 
1988 (4 maanden), zoals blijkt uit tabel III. Het moge duidelijk zijn dat 
voor de meeste uitkeringsgerechtigden de in 1 987 optredende koopkracht 
mutatie slechts een rekenkundige koopkrachtverbetering inhoudt. 
Immers, bij voortduring van de uitkeringssituatie komt de verhoogde 
vakantiebijslag in mei 1988 tot uitkering, zodat het werkelijke koopkracht-
effect dan ook in dat jaar wordt gerealiseerd. Echter, indien bij voorbeeld 
een werkloze werknemer in de loop van 1987 een nieuwe baan vindt, 
waardoor zijn werkloosheidsuitkering wordt beëindigd, zal de verhoogde 
vakantiebijslag reeds in dat jaar tot uitkering komen. In dergelijke situaties 
zal het werkelijke koopkrachteffect reeds in 1987 optreden. 
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Tabel I I I . Koopkrachteffecten (jaarlijkse mutaties) 

1987 1988 

Minima + 0,25 + 0,10 
Modaal + 0,25 + 0,15 
Maximaal dagloon + 0,25 + 0,15 

IV. Dereguleringsaspecten 

Dit wetsvoorstel beoogt onder meer een verhoging van het vakantiegeld 
van 7,5 naar 8%. Naar het oordeel van initiatiefnemers kan deze verhoging 
de dereguleringstoets doorstaan. Naast de verhoging van het vakantiegeld 
bevat dit voorstel van wet een aanpassing van de AAW en WAO, 
waarmede een harmonisatie van wetgeving wordt gerealiseerd. Dit 
onderdeel van het wetsvoorstel, dat bij de artikelsgewijze behandeling 
nader wordt toegelicht, komt duidelijk tegemoet aan de wens tot harmo-
nisatie van wetgeving en deregulering. 

V. Emancipatorische consequenties 

Het wetsvoorstel bevat geen specifieke negatieve of positieve conse-
quenties ten aanzien van de (inkomens)positie van vrouwen. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel I, onderdeel A 

Ingevolge onderdeel A van dit artikel wordt per 1 mei 1987 voor de 
werknemers die onder de werkingssfeer van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag (WML) vallen, de wettelijke aanspraak op 
vakantiebijslag zoals neergelegd in artikel 15 WML, verhoogt tot 8%. 

De verhoging van de minimumvakantiebijslag op grond van de WML 
werkt als gevolg van de zogenaamde netto-netto-koppeling automatisch 
door naar de vakantie-uitkering in de Algemene Ouderdomswet (Stb. 
1985, 181), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429) en 
de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395). 

De werkloosheidswet (WW; Stb. 1987, 93), de Toeslagenwet (TW; 
Stb. 1987, 91) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW; Stb. 1 987, 92) kennen 
de bepaling, dat als het percentage van de minimumvakantiebijslag, 
bedoeld in artikel 15, eerste lid van de WML wijziging ondergaat, het in 
eerstgenoemde wetten opgenomen percentage van de vakantie-uitkering 
dienovereenkomstig wordt aangepast. Ook in deze wetten vindt derhalve 
automatisch doorvertaling plaats. 

Artikel I, onderdeel B 

In aansluiting op de wijziging van het minimumvakantiebijslagpercenta-
ge, dient tevens artikel 16 van de WML te worden aangepast. In dit 
artikel is de mogelijkheid vastgelegd om bij ca.o. of publiekrechtelijke 
regeling een lager vakantiebijslagpercentage dan het in artikel 1 5 
opgenomen percentage af te spreken. In het tweede en derde lid van dit 
artikel wordt evenwel een beperking aangebracht met betrekking tot deze 
afwijkingsmogelijkheden; in die zin dat men bezien over de periode van een 
jaar een bedrag van ten minste 107,5% van het minimumloon dient te 
ontvangen. Voor het vaststellen van deze aanspraak moet worden uitge-
gaan van de periode van een jaar voorafgaand aan de datum van 1 juni 
van elk kalenderjaar. 
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Deze begrenzing wordt ingevolge onderdeel B in aansluiting op de 
verhoging van de minimumvakantiebijslag naar 8% gebracht op 108%. De 
eerste periode waarvoor dit geldt is het tijdvak 1 juni 1987-31 mei 1988. 
Dit vloeit voort uit de in artikel X op dit punt opgenomen bijzondere 
inwerkingtredingsbepaling. Over het tijdvak 1 juni 1986-31 mei 
1987 geldt derhalve nog de garantie van 107,5%. 

Artikelen III en IV 

In de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW; Stb. 1987, 90) en 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO, Stb. 1987, 89) 
is bepaald, dat het percentage van de vakantie-uitkering bij algemene 
maatregel van bestuur wordt aangepast, als het percentage van de 
minimumvakantiebijslag met toepassing van artikel 1 5, vierde lid, van de 
WML wordt gewijzigd. 

Laatstgenoemd artikellid biedt de mogelijkheid om het percentage van 
de minimumvakantiebijslag in de WML, bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
van die wet, bij algemene maatregel van bestuur te verhogen, indien het 
driejaarlijks advies van de Sociaal-Economische Raad over de vraag of de 
ontwikkeling van het niveau van de in collectieve arbeidsovereenkomsten 
overeengekomen vakantiebijslag een verhoging van de minimumvakantie-
bijslag wenselijk maakt, naar het oordeel van de Kroon tot een dergelijke 
verhoging aanleiding geeft. 

Nu zulks niet aan de orde is, dient voor de AAW en de WAO op dit punt 
een wettelijke voorziening te worden getroffen. Uit een oogpunt van 
harmonisatie van wetgeving verdient het naar onze mening de voorkeur 
de tekst van de AAW en de WAO op dit punt zodanig te wijzigen, dat ook 
in de vakantie-uitkering op grond van deze wetten een verhoging van de 
minimumvakantiebijslag in de WML automatisch doorwerkt. Om zeker te 
stellen, dat de verhoging van de minimumvakantiebijslag in de WML 
onmiddellijk doorwerkt in de vakantie-uitkering in de AAW en de WAO, is 
de datum van ingang van de artikelen III en IV waarbij onderscheidenlijk 
de AAW en de WAO gewijzigd worden, gesteld op de dag, voorafgaande 
aan die, waarop de verhoging van de minimumvakantiebijslag in de WML 
ingaat. 

Artikel V, onderdeel A 

Artikel 45 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid 
(Stb. 1987, 94) is destijds opgenomen om voor categorieën uitkeringsge-
rechtigden op grond van de AAW en de WAO die al een uitkering 
ontvingen en voor wie de herziene staffeling van de uitkeringspercentages 
tot inkomensachteruitgang leidde, een regeling te treffen, welke die 
inkomensachteruitgang moest voorkomen. In deze regeling wordt voor 
wat de hoogte van de WAO-uitkering betreft, uitgegaan van de reserve-
ringsfactor 100/107,5 maal het dagloon. Zonder nadere voorziening zou 

voor deze categorie uitkeringsgerechtigden de verhoging van de WAO 
daglonen zowel doorwerken in de daguitkering als in het bedrag van de 
vakantie-uitkering. Dit zou een overcompensatie met zich brengen. Door 
in artikel 45 van de Invoeringswet de factor 100/107,5 te wijzigen in 
100/108, wordt deze overcompensatie voorkomen. 

Artikel V, onderdeel B 

In artikel 48, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale 
zekerheid is onder meer voorzien in een verhoging van de WAO-uitkering 
van personen in de leeftijd van 21 tot 27 jaar, om te voorkomen dat deze 
uitkeringsgerechtigden in een bepaalde tariefgroep door een verschil in 
belastingvrije sommen beneden het relevante sociaal minimum geraken 
(de zogenaamde kopjesbedragen). 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 961, nr. 3 6 



Zonder nadere voorziening zou handhaving van de factor 107,5/100 in 
genoemd artikel, in relatie met de in artikel VII voorgestelde dagloonver-
hoging, ertoe leiden, dat de categorie personen, die voor de in dat artikel 
bedoelde verhoging in aanmerking komen, wordt uitgebreid met personen, 
voor wie de met dit artikel beoogde bescherming op bijstandsniveau niet 
nodig wordt geacht. De wijziging in onderdeel B van dit artikel heeft tot 
doel deze uitbreiding te voorkomen. Overigens zullen de kopjesbedragen, 
ook die in het kader van de andere sociale zekerheidsuitkeringen, vanwege 
de koppeling aan de bedragen, genoemd in het Bijstandsbesluit landelijke 
normering (Stb. 1983, 132), bij ministeriële regeling dienen te worden 
aangepast. 

Artikel VI 

Bijzondere aandacht behoeven de op de ingangsdatum van de verhoging 
van de vakantiebijslag lopende uitkeringen op minimumniveau op grond 
van de Ziektewet (ZW; Stb. 1987, 88), de WAO, de Wet Werkloosheids-
voorziening (WWV, Stb. 1964, 485) en de oude Werkloosheidswet (Stb. 
1967, 421). Voor de lopende WAO- en WWV-gevallen, waarvan de 
uitkering nog wordt berekend naar het minimumdagloon, werkt de 
vakantiebijslagverhoging via de netto-netto-koppeling automatisch door, 
evenals voor een aantal lopende AAW-uitkeringen, waar de midden- en 
hoge grondslag nog van kracht zijn gebleven. 

Voor de lopende ZW-gevallen, berekend naar het minimumdagloon, 
werkt de verhoging door via artikel 11, tweede lid, van de dagloonregelen 
ZW. Uiteraard geschiedt dit alleen in die gevallen, waarin in het ZW-dagloon 
de vakantietoeslag is begrepen. Dit is het geval indien de dienstbetrekking 
tijdens de ZW-uitkering is geëindigd en de werknemer tijdens de duur van 
zijn dienstbetrekking tegenover zijn werkgever recht had op vakantiebijslag. 

Personen die op 31 december 1986 een uitkering op grond van de toen 
geldende Werkloosheidswet ontvingen hebben per 1 januari 1987 recht 
op een uitkering op grond van de nieuwe Werkloosheidswet gekregen of 
hun uitkering op grond van de oude Werkloosheidswet behouden op 
basis van het dagloon dat op 31 december 1 986 aan hun uitkering ten 
grondslag lag 

Voor zover deze uitkeringen naar het minimumdagloon zijn berekend en 
op de ingangsdatum van de vakantiebijslagverhoging nog doorlopen, 
werkt deze verhoging niet door, omdat de wet niet voorziet in een ander 
dagloon dan het dagloon op 31 december 1986. Voor een doorwerking 
van de verhoging van de minimumvakantiebijslag is derhalve een wettelijke 
voorziening noodzakelijk. Dit artikel strekt daartoe. 

Artikelen VII en II 

Een verhoging van het percentage van de minimumvakantiebijslag in de 
WML leidt voor de bovenminima in de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 
93), de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) en de WAO weliswaar tot 
een hogere vakantie-uitkering, doch op jaarbasis is er bruto geen sprake 
van een toename van de maanduitkering en de vakantie-uitkering te 
zamen. De maanduitkering wordt dan namelijk lager. Dit is het gevolg van 
het voor die wetten geldende reserveringssysteem. Op grond daarvan 
wordt dan 8% (in plaats van 7,5%) van het dagloon, indien de vakantiebijslag 
althans daarin is begrepen, danwei 8/108 (in plaats van 7,5/107,5) van 
de uitkering, gebaseerd op een dagloon waarin de vakantiebijslag is 
begrepen, gereserveerd ten behoeve van de vakantiebijslag. Het is zelfs 
mogelijk, dat er op netto-basis een lichte daling van de totale uitkering 
resulteert, als gevolg van het feit, dat de loonbelastingtabel voor bijzondere 
beloningen over een verhoogde vakantiebijslag wordt toegepast. 

In het dagloon dat aan de uitkeringen op grond van de ZW ten grondslag 
ligt, is in het algemeen geen vakantiebijslag begrepen, omdat tijdens het 
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ZW-jaar de dienstbetrekking over het algemeen voortduurt en de werkne 
mer tegenover zijn werkgever nog aanspraak op vakantiebijslag heeft. 

In de gevallen waarin de vakantiebijslag wel in het dagloon is berekend, 
geldt in de ZW geen reserveringssysteem. Ook de WWV - waar de 
vakantiebijslag in het dagloon is berekend - geldt geen reserveringssys-
teem. Bij de vaststelling van de daglonen welke ten grondslag worden 
gelegd aan bovenminimale uitkeringen die ingaan op of na de ingangsdatum 
van de verhoging van het vakantiebijslagpercentage, zal in het dagloon 
reeds een vakantiebijslag van 8% van het loon of, indien artikel 16 van de 
WML toepassing heeft gevonden, minimaal 8% van het wettelijk mini-
mumloon, worden verdisconteerd. 

Anders ligt dit voor degenen die reeds voor de ingangsdatum van de 
vakantiebijslagverhoging een bovenminimale uitkering ontvingen. Voor 
hen is het niet zeker, dat in hun dagloon reeds een vakantiebijslag van 8% 
is verdisconteerd. Voor zover reservering plaatsvindt, leidt een grotere 
reservering voor hen tot een verlaging van hun maandelijkse uitkering. 
Het verdient daarom naar onze mening de voorkeur om slechts voor de 
groep van op de ingangsdatum van de vakantiebijslagverhoging reeds 
lopende gevallen een zodanige voorziening te treffen, dat zij daadwerkelijk 
van de verhoging van het vakantiebijslagpercentage profiteren. Dit kan 
worden gerealiseerd door voor deze groep de daglonen eenmalig te 
verhogen met de factor 108/107,5. 

Voor de goede orde willen wij echter nog wijzen op het volgende. Zoals 
in de toelichting op artikel VI is vermeld, kan het voorkomen, dat op de 
ingangsdatum van de verhoging van het vakantiebijslagpercentage nog 
lopende uitkeringen op grond van de WAO, de Werkloosheidswet (Stb. 
1967,421) en de WWV (voor boven 571/2-jarigen de WW, Stb. 1987, 93), 
zijn berekend naar het minimumdagloon. Indien als gevolg van de in dit 
artikel neergelegde verhoging het eigen dagloon op een hoger bedrag 
uitkomt dat het minimumdagloon, dient het verhoogde eigen dagloon per 
1 mei 1 987 aan de uitkering ten grondslag te worden gelegd. Voor zover 
het verhoogde eigen dagloon op een lager bedrag uitkomt dan het bedrag 
van het minimumdagloon, blijft het minimumdagloon van kracht. 

Voor zover het WAO-uitkeringen betreft, worden deze echter in de loop 
van het jaar 1987 op grond van artikel 43 van de Invoeringswet stelsel-
herziening sociale zekerheid niet langer meer berekend naar het mini-
mumdagloon, doch naar het eigen dagloon. Ten aanzien van de uitkeringen 
op grond van de WW (Stb. 1967,421) en de WWV (voor boven 57'/2-jarigen 
de WW, Stb. 1987, 93) dienen deze, als niet langer wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor het recht op het minimumdagloon, eveneens naar het 
eigen dagloon te worden berekend. Het moge duidelijk zijn dat aan deze 
uitkeringen vanaf de dag waarop het minimumdagloon niet meer geldt, 
het overeenkomstig dit artikel verhoogde eigen dagloon ten grondslag 
dient te worden gelegd. 

Ten slotte zij nog uitdrukkelijk opgemerkt, dat de in dit artikel bedoelde 
dagloonverhoging in principe ook geldt voor degenen wier uitkering is 
berekend naar het maximumdagloon, genoemd in artikel 9, eerste lid, van 
de Coórdinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64) of naar een 
dagloon, dat iets daaronder ligt. Bij ongewijzigd handhaven van het 
bedrag van het maximumdagloon, zouden deze personen niet of slechts 
ten dele profiteren van deze verhoging. 

Teneinde ook deze categorie personen ten volle te laten profiteren van 
de in dit artikel bedoelde dagloonverhoging, wordt in artikel II voorgesteld 
ook het bedrag van het minimumdagloon, genoemd in artikel 9, eerste 
lid, van de Coórdinatiewet Sociale Verzekering te verhogen en vast te 
stellen op 108/107,5 x het thans geldende maximumdagloon (f 262,28) 
= f263,50. 

In tegenstelling tot artikel VII heeft deze verhoging niet alleen betrekking 
op reeds lopende uitkeringen, maar ook op nog toe te kennen uitkeringen. 
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Wij achten het om verdere complicering van wetgeving en uitvoering te 
voorkomen, niet wenselijk dat er twee maximumdaglonen naast elkaar 
gehanteerd dienen te worden, te weten een voor de zogenaamde oude en 
een voor de nieuwe gevallen. 

In dit verband merken wij nog op, dat een verhoging van het maximum-
dagloon eerst per 1 januari 1988 gevolgen heeft voor de berekening van 
de premie. Op grond van artikel 9a, zevende lid, van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering blijft namelijk het bedrag van het maximumdagloon 
per 1 januari 1987, afgerond op hele guldens naar beneden, gedurende 
het gehele jaar 1987 van kracht. 

Het tweede lid van dit artikel strekt ertoe te bewerkstelligen, dat ook de 
daglonen die ten grondslag liggen aan op de ingangsdatum van de 
verhoging van het vakantiebijslagpercentage reeds lopende uitkeringen 
op grond van de vrijwillige verzekering van de Werkloosheidswet (Stb. 
1987, 93) en de WAO met de factor 108/107,5 worden verhoogd. 
Zonder nadere voorziening zouden ook de betrokken uitkeringsgerechtig-
den als gevolg van de grotere reservering hun maandelijkse uitkering zien 
dalen. 

Artikel VI I I 

In de artikelen VI en VII wordt voorzien in een verhoging van de 
(minimum) daglonen voor een aantal lopende uitkeringen. Het gestelde in 
dit artikel voorziet erin, dat overal waar in de sociale zekerheidswetten en 
de daarop berustende uitvoeringsmaatregelen wordt gesproken over 
dagloon, zoals bijvoorbeeld bij anticumulatiebepalingen, het verhoogde 
dagloon wordt gehanteerd. 

Artikel IX 

De beroepsbepalingen in de AAW, de WAO, de ZW, de WW (Stb. 
1987, 93), de WW (Stb. 1967, 421) en de WWV zijn niet van toepassing 
op beslissingen ingevolge deze wet. Daar het de bedoeling is dat ook 
tegen die beslissingen een zelfde mogelijkheid van beroep openstaat als 
tegen beslissingen ingevolge voornoemde wetten, zijn de in dit artikel 
genoemde beroepsbepalingen van overeenkomstige toepassing verklaard 
op beslissingen ingevolge deze wet. Om te voorkomen dat van de 
verhoging van het dagloon aan elke belanghebbende schriftelijke in voor 
beroep vatbare vorm kennis moet worden gegeven, is hierbij bepaald dat 
zulks alleen behoeft als belanghebbende hierom verzoekt. 
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