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De initiatiefnemers waren de leden van de P.v.d.A.-, V.V.D.-, D66- en 
C.D.A.-fractie erkentelijk voor de gestelde vragen en gemaakte opmerkin-
gen. Naar aanleiding daarvan merkten de initiatiefnemers het volgende 
op. 

De leden van de C.D.A. fractie stelden een nadere toelichting op prijs, 
omtrent de gegevens die ten grondslag liggen aan de vermelde budgettaire 
gevolgen van de maatregel voor de minima in de jaren 1987 en 1988. De 
initiatiefnemers verwezen in dit verband naar tabel I in de memorie van 
toelichting waarin de meerkosten van het beoogde systeem in relatie tot 
het huidige systeem voor de desbetreffende jaren zijn weergegeven. Deze 
cijfers zijn nog steeds actueel. Hierbij werd bovendien door de initiatief-
nemers gewezen op het antwoord op feitelijke vraag 75, gesteld naar 
aanleiding van de Financiële Nota Sociale Zekerheid 1988. 

De leden van de C.D.A.- en D66-fractie wensten een toelichting te 
vernemen op de veronderstelling dat uitkeringen die op of na 1 mei zijn 
ingegaan, zijn berekend naar een dagloon uitgaande van een vakantiebijslag 
van 8%. In dit verband wezen de initiatiefnemers erop dat in nagenoeg 
alle ca.o.'s een vakantiebijslag van 8% geldt. De volgende cijfers zijn in 
dat kader indicatief: 

- in 1986 bedroeg het gemiddelde vakantiebijslagpercentage voor 
werknemers in de marktsector met een collectieve arbeidsovereenkomst 
( ± 2 300 000) 7,9. Dit percentage tendeert tot 8 in de jaren 1986 en 
1987; 

— in april 1987 is er voor ± 400 000 van de ongeveer 530 000 werkne-
mers in de G&G-sector een akkoord bereikt ter verhoging van de vakan-
tiebijslag tot 8%. Voor de overige 130 000 werknemers geldt een percen-
tage van 7,5. Met betrekking tot het laatstgenoemde aantal van 
130000 moet met een stijging van het percentage tot 8 rekening 
worden gehouden. 

Eén en ander rechtvaardigt naar de mening van de initiatiefnemers de 
veronderstelling dat uitkeringen die op of na 1 mei 1987 zijn ingegaan 
zijn berekend naar een dagloon, gebaseerd op een vakantiebijslagpercen-
tage van 8. 
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De leden van de C.D.A.-fractie stelden het op prijs van de initiatiefnemers 
te vernemen of dezen ook de mening toegedaan waren dat hetgeen in 
paragraaf 4 «Dereguleringaspecten» van de memorie van toelichting 
staat vermeld, veeleer harmonisatie dan deregulering betreft. 

De initiatiefnemers deelden de mening van de leden van de C.D.A.-fractie 
en tekenden daarbij aan dat door de aanpassing van de vakantiegeld-
systematiek in de AAW en WAO aan de overige sociale zekerheidswetten, 
meer stroomlijning in de wetgeving ontstaat, hetgeen bevorderlijk is voor 
de beperking van de omvang van de regelgeving. 

De leden van de P.v.d.A. fractie stelden de vraag, verwijzend naar hun 
stellingname in het debat over de bevriezing van het wettelijk minimumloon 
en van uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten 
(Handelingen II 1986-1987, nr. 13), waarom de initiatiefnemers het 
toenmalige voorstel van de P.v.d.A.-fractie om parallel aan de ambtenaren, 
de vakantiebijslag voor uitkeringsgerechtigden te verhogen tot 8% met 
ingang van 1 november 1986, niet gesteund hebben. De initiatiefnemers 
wezen er allereerst op dat in bedoeld debat door het lid Buurmeijer een 
motie werd ingediend omtrent de onderhavige materie (19 762 nr. 11), 
waarin sprake was van een verhoging van de vakantie-uitkering tot 8% 
met ingang van 1 januari 1987. Op dat moment werd een verhoging per 
1 november 1986 naar de mening van de initiatiefnemers niet door de 
P.v.d.A. fractie ter discussie gesteld. De initiatiefnemers hechtten er 
voorts aan op te merken dat in het desbetreffende debat de leden van de 
C.D.A.-fractie reeds de wenselijkheid hebben verwoord om op grond van 
beleidsmatige overwegingen over te gaan tot een verhoging van de 
vakantiebijslag voor uitkeringsgerechtigden van 7,5 naar 8%. 

Ook de leden van de D66-fractie stelden in dat kader de vraag waarom 
de initiatiefnemers niet gekozen hebben voor verhoging van het vakantie-
geld tot 8% voor uitkeringsgerechtigden en minimumloners op hetzelfde 
tijdstip als dit voor de ambtenaren en trendvolgers geschiedde, namelijk 
per 1 november 1986. Ook vroegen zij hoe de standpuntbepaling van de 
C.D.A.-fractie in het betreffende debat zich verhoudt tot de door het 
C.D.A. altijd bepleite gelijke inkomensontwikkeling binnen de collectieve 
sector. Met betrekking tot laatstgenoemde vragen verwezen de initiatief-
nemers naar pagina 2 van de memorie van toelichting. Zij tekenden 
daarbij aan dat niet op grond van een automatische koppeling tussen 
sociale zekerheidsuitkeringen en ambtenarensalarissen de verhoging van 
de vakantiebijslag is bepleit, maar dat de verhoging van 7,5 naar 8% op 
grond van beleidsmatige overwegingen is voorgesteld. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden het op prijs te vernemen wat 
de koopkrachtgevolgen voor de minimuminkomens zouden zijn geweest 
indien de initiatiefnemers de ingangsdatum op 1 november 1986 hadden 
gesteld; de initiatiefnemers wezen er in dit kader op dat de in tabel III 
(pagina 5) vermelde koopkrachteffecten in de tijd een half jaar eerder 
worden bereikt. De koopkrachteffecten kunnen dan als volgt worden 
gepresenteerd. 

Koopkrachteffecten verhogen v.t. per 1-11-86 
(transactiebasis) 

% mutaties 1986 1987 
(2mnd) (10mnd) 

minima 0.05 0.30 
modaal 0.05 0.35 
maximum dagloon 0.05 0.35 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden vervolgens de vraag of het 
positieve effect op de inkomensontwikkeling van de uitkeringsgerechtigden 
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in 1987 de initiatiefnemers niet welkom was en waarom het blijkbaar nu 
met een geringer effect wel gewenst zou zijn. De initiatiefnemers hebben 
op grond van een inkomenspolitieke afweging met betrekking tot het 
reëel beschikbaar inkomen voor uitkeringsgerechtigden de voorkeur 
uitgesproken dat het accent ligt op de koopkracht in 1988. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen verder een toelichting op de in 
tabel III vermelde koopkrachteffecten, waarbij hun aandacht primair 
uitging naar de verschillende koopkrachtmutaties in respectievelijk 1987 
en 1988. 

De initiatiefnemers merkten naar aanleiding van deze vraag op, dat 
tabel III slechts de mutaties in koopkracht weergeeft bij invoering van de 
maatregel per 1 mei 1987. Bij voortduring van de uitkeringssituatie komt 
de verhoogde vakantiebijslag in mei 1988 tot uitkering, zodat het werkelijke 
koopkrachteffect dan ook in dat jaar wordt gerealiseerd. Aangezien de 
koopkrachtoverzichten op transactiebasis worden gesteld, leidt de 
verhoging van het vakantiegeldpercentage per 1 mei 1987 in het jaar 
1987 (8 maanden) tot een grotere koopkrachtmutatie dan in het jaar 
1988 (4 maanden). 

Ten slotte wees de P.v.d.A.-fractie op de administratief-technische 
problemen die de terugwerkende kracht die aan het wetsvoorstel wordt 
toegekend kan opleveren. De initiatiefnemers onderkenden dat door het 
feit dat de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding niet haalbaar is 
gebleken er een complexe situatie is ontstaan met betrekking tot de 
uitvoering van de beoogde maatregel. De initiatiefnemers hebben zich, in 
overleg met de uitvoeringsinstallaties, beraden. 

Allereerst merkten de initiatiefnemers op dat zij er, om de in de 
memorie van toelichting verwoorde redenen, eraan hechten dat de 
verhoging geëffectueerd wordt per 1 mei 1987. Uitvoeringstechnische 
problemen behoefden zich volgens de initiatiefnemers niet voor te doen 
voor personen met een minimumloon- of uitkeringssituatie welke sinds 1 
mei 1987 niet gewijzigd is. Problematischer is het voor personen die in 
de periode 1 mei en de inwerkingtreding reeds uitgestroomd zijn uit de 
sociale verzekeringswet, waarin zij op 1 mei verkeerden. Daardoor 
zouden zij ook gedurende enkele maanden, afhankelijk van de datum van 
uitstroom na 1 mei, het beoogde effect mislopen. Door middel van de 
bijgevoegde nota van wijziging wordt gerealiseerd dat personen welke in 
de periode van 1 mei en de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zijn 
uitgestroomd en nadien krachtens een andere sociale zekerheidswet een 
uitkering ontvangen, de verhoging van de vakantiebijslag over de maanden 
waarop zij zijn uitgestroomd alsnog ontvangen. In dat verband zij in het 
bijzonder verwezen naar de toelichting op artikelen 6, 8 en 9. De initia-
tiefnemers meenden op deze wijze optimaal tegemoet te komen aan de 
ook door de leden van de P.v.d.A. gewenste situatie. 

De leden van de V.V.D. fractie zagen gaarne een reactie van de 
initiatiefnemers tegemoet op de brief van de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (19 961, nr. 7) over het initiatiefvoorstel en zij 
vroegen de initiatiefnemers aan te geven wat de financiële gevolgen zijn 
van hun voorstelten opzichte van het door het kabinet vermelde voornemen. 

De initiatiefnemers merkten op dat op 17 december 1986 door een 
meerderheid van de Kamer vóór de motie-Terpstra (19 762 nr. 13) werd 
gestemd waarin werd gepleit voor het verhogen van de vakantiebijslag 
voor uitkeringen op het minimum en bovenminimale niveau van 7,5 naar 
8%. Het kabinet kwam echter niet met een voorstel ter effectuering van 
het in deze motie gestelde, waarna de initiatiefnemers overwegingen tot 
het voorbereiden van het onderhavige voorstel van wet. 
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Tijdens de laatste Algemene Politieke Beschouwingen werd door de 
minister-president toegezegd dat het voorstel, inclusief de datum van 
ingang (1 mei 1987), op het contraseign van de regering kon rekenen. 

De V.V.D.-fractie vroeg ten slotte op welke manier de initiatiefnemers 
middels dit wetsvoorstel meenden te bereiken dat de vakantiebijslag voor 
alle uitkeringsgerechtigden (dus ook voor de boven-minimale uitkeringen) 
zal stijgen met 0,5%. 

De initiatiefnemers wezen erop dat zij de inkomensverbetering als 
gevolg van de maatregel niet alleen aan de minima te goede wilden laten 
komen, maar ook aan de boven-minima, voor zover dit personen betreft 
die reeds vóór de invoeringsdatum een boven-minimale uitkering kregen. 
Om te voorkomen dat voor deze laatste groep de verhoging van het 
vakantiebijslagpercentage en de vakantieuitkering tot gevolg zou hebben, 
voorziet het initiatiefvoorstel in een bijzonder verhoging van de daglonen 
met de factor 108/107,5. 

De leden van de D66-fractie vroegen de initiatiefnemers tenslotte met 
hoeveel gulden de minimum-vakantieuitkering volgend jaar omhoog zou 
gaan en hoe dat op het niveau van het maximum-dagloon zou liggen. 

De initiatiefnemers wezen in dit kader op onderstaande gegevens: 

Vakantie-uitkering in gld. per maand 

1987 1987 1987 1988 
jan-apr mei-jun jul-dec 

minimum 
bruto 149 159 159 159 
netto 81 87 86 90 

maximum dagloon 
bruto 278 297 297 297 
netto 137 147 147 147 

Wolters 
G. Terpstra 
Gerritse 
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