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NOTA VAN VERBETERING
Ontvangen 11 november 1985
In bijlage I van stuk nr. 2 dient de volgende tekst te worden toegevoegd:
Het WRR-voorstel houdt hier dus een verbetering in. Voorzover men
geen v.i.v. sluit wordt de herintredingsprikkel op bovenminimaalniveau
verder versterkt.
Voor afhankelijke partners is de toetredingssituatie in het huidige stelsel
zeer gedifferentieerd, al naar gelang de kostwinner een inkomen uit arbeid
heeft dan wel een loondervingsuitkering of bijstand geniet. Binnen deze
drie categorieën verschillen de gevolgen bovendien sterk naar inkomensniveau. Van belang zijn de fiscale faciliteiten voor alleenverdieners, de
minimumdagloonbepalingen in de sociale zekerheid (toeslagenwet na de
stelselwijziging) en het feit dat echte-minimum-toeslagen en algemene
bijstand aan huishoudens worden verstrekt.
In elk van deze situaties wordt de kostwinner een tegemoetkoming
verschaft ten behoeve van het onderhoud van de afhankelijke partner en
eventueel kinderen. Zodra de partner zelf ook inkomen aanbrengt verminderen deze tegemoetkomingen. Met uitzondering van de bijstand voltrekt
zich deze afbouw in het bruto-inkomenstraject tot 9 a 10000 gulden; in de
bijstand kan dit lopen tot circa 26000 gulden. Een en ander betekent dat
voor afhankelijke partners de opbrengst van arbeid vóór invoering van het
g.b.i. bij volledige of halve werkweek verminderd moet worden met deze
bedragen, samengevat in de laatste kolom.
In het stelsel zoals de WRR dat voorstelt maakt het g.b.i. de bovenbedoelde
voorzieningen overbodig. Het g.b.i. wordt echter niet afgebroken bij
toetreding tot de arbeidsmarkt en dit betekent dat voor deze huishoudens
de opbrengst van arbeid van afhankelijke partners na invoering van het
g.b.i. met name bij deeltijdarbeid groter kan zijn dan in het huidige stelsel.
Bij een volledige werkweek geeft de bruto-loonsverlaging weer de doorslag,
zodat de opbrengst van arbeid na invoering van het g.b.i. dan op zijn best
gelijk is aan die vöör invoering van het g.b.i.
Voor uitkeringstrekkers in de bijstand, zowel kostwinners als hun partners,
alsmede alleenstaanden, houdt het WRR-stelsel eveneens een verbetering
in op het punt van de toetredingsprikkels. Dankzij het g.b.i. is het aanvaarden
van betaalde arbeid in het formele circuit reeds profijtelijk als daarmee
meer dan 40% van het minimumloon wordt verdiend.
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