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Wijziging van de Huurwet 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN 
EN VOLKSGEZONDHEID 

Nr. 12 

's-Gravenhage, I juni 1962. 

Onder verwijzing naar de slotalinea van de brief van 1 I mei 
1962 van de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijvcr-
heid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid (gedrukte stukken 6538, nr. 10) heb ik de eer mede 
namens de betrokken ambtgenoten U het volgende mede te 
delen. 

Bij schrijven van 23 mei jl. heeft de Stichting van den Ar-
beid mij haar advies doen toekomen omtrent de gevolgen van 
de voorgenomen huurverhoging met betrekking tot de sociale 
verzekeringsuitkeringen. Een exemplaar van dit advies gaat 
hierbij. 

Naar aanleiding van dit advies zal de Regering de volgende 
maatregelen bevorderen: 

ei. verhoging van de kinderbijslagen met 1 cent per dag voor 
het eerste tot en met het derde kind en met 2 cent per dag 
voor vierde en volgende kinderen; 

h. verhoging van de A.O.W.-pensioenen voor gehuwden 
en de A.W.W.-pensioenen voor weduwen met kinderen met 
f 84 per jaar en van de A.O.W.-pensioenen voor ongehuw-
den en de A.W.W.-pensioenen voor weduwen zonder kinde-
ren met f 78 per jaar; 

c. verhoging van de ongevalsrenten en de invaliditeitsren-
ten en de daarop verleende toeslagen met 1\ pet.; 

d. verhoging van de lonen en uitkeringen ingevolge de com-
plementaire sociale voorzieningen met f 2,25 per week, behou-
dens de uitkeringen, welke in een percentage van het vroegere 
inkomen zijn uitgedrukt, in welke gevallen een aan f 2,25 
evenredig percentage zal worden gegeven; 

e. verhoging van de toeslag op de uitkeringen op grond 
van de Wet Buitengewoon Pensioen 1940—1945 en de Wet 
Buitengewoon Pensioen Zeelieden-Oorlogsslachtoffers 1947 
met 3 pet. 

Wat betreft de verhoging van de kinderbijslagen oppert de 
Stichting van den Arbeid in haar advies de gedachte, dat over-
wogen zou kunnen worden gelijktijdig met de invoering van de 
huurcompensatie voor de kinderbijslagen deze aan te passen 
aan de stijging van het indexcijfer sedert 30 september 1960. 
De ondergetekende meent, dat deze aanpassing bij de huur-
verhoging niet aan de orde is. Hij stelt zich voor dit punt in 
beschouwing te nemen bij de invoering van de Algemene Kin-
derbijslagwet. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

O. M. J. VELDKAMP. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

UI 6538 12 
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STICHTING VAN I>EN ARBEID 

VGravenhage, 23 mei 1962. 

Aan Zijne Excellentie de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid', 
Zeestraat 73, 
's-Gravenhage. 

Excellentie, 

In ons schrijven dd. 4 mei 1962 aan de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid inzake compensatie huur-
vcrhoging 1962 stelde het bestuur van de Stichting van den 
Arbeid een afzonderlijk advies in uitzicht met betrekking tot 
de door U dd. 8 december 1961 aan de Stichting van den 
Arbeid voorgelegde vraag, welke gevolgen de voorgenomen 
huurverhoging per 1 juli 1962 naar onze mening zou dienen 
te hebben voor de sociale verzekeringsuitkeringen. 

Naar aanleiding daarvan hebben wij de eer U het navol-
gende te berichten. 

1. Loongrens voor de verzekeringsplicht der zogenaamde 
arbeidersverzekeringen 

Het wil ons bestuur voorkomen, dat de omvang der in boven-
vermelde brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid in overweging gegeven looncompensatie te 
gering is om op grond daarvan tot een verhoging van het be-
drag der onderhavige loongrens over te gaan. Daarenboven zijn 
aan het in de loop van een kalenderjaar wijzigen van deze 
loongrens aanzienlijke bezwaren van administratief-technische 
aard verbonden. 

De onderhavige looncompensatie zal echter uiteraard wel in 
aanmerking dienen te worden genomen bij de bepaling van de 
mate waarin per 1 januari 1963 het huidige bedrag dezer loon-
grens wijziging dient te ondergaan als gevolg van de sedert de 
vaststelling daarvan tot stand gekomen loonsverhogingen. 

2. Maximum-dagloon der zogenaamde arbeidersverzekerin-
gen ter berekening van de te heffen premiën en de te verstrek-
ken uitkeringen 

Ten aanzien hiervan geldt hetzelfde als hiervóór is opge-
merkt met betrekking tot de voor deze verzekeringen geldende 
loongrens. 

3. Premiegrens A.O.W.IA.W.W. 
Ingevolge de desbetreffende wetsbepalingen kan — behou-

dens het bepaalde in artikel 27, derde lid, A.O.W. en het over-
eenkomstige artikel der A.W.W. — een herziening van het 
bedrag der voor deze beide wetten geldende premiegrens 
slechts plaatsvinden op 1 januari van een kalenderjaar. Wij 
menen dat er voor toepassing van deze artikelen voor verho-
ging van de premiegrenzcn thans geen aanleiding is. Bij de 
bepaling van de mate, waarin het huidige bedrag dier premie-
grcns per 1 januari 1963 wijziging dient te ondergaan als ge-
volg van de sedert de vaststelling daarvan tot stand gekomen 
loonsverhogingen, zal uiteraard ook de voorgestelde loon-
compensatic in aanmerking dienen te worden genomen. 

4. Lopende uitkeringen ingevolge de Z.W., de W.W., de 
Ongevallenwetten en de I.W. 

Deze uitkeringen zijn te onderscheiden in kortlopende en 
langlopende uitkeringen. 

Onder de eerste categorie vallen de uitkeringen ingevolge de 
Z.W., de W.W. en de zogenaamde tijdelijke uitkeringen inge-
volge de Ongevallenwetten. Onder de langlopende uitkeringen 

zijn te verstaan de voorlopige en definitieve renten ingevolge 
de Ongevallenwetten, alsmede de renten ingevolge de I.W. 

Wat de eerste categorie der lopende uitkeringen betreft ware, 
naar analogie van hetgeen in het verleden is geschied, door 
de Sociale Verzekeringsraad aan de bedrijfsverenigingen en de 
S.V.B, te verzoeken, op het tijdstip van invoering der onder-
havige looncompensatie het dagloon, waarop de uitkering is 
gebaseerd te verhogen met het bedrag der huurcompensatie en 
de uitkeringen dus dienovereenkomstig te verhogen. 

Ten aanzien van de renten ingevolge de Ongevallenwetten 
en de Invaliditeitswet is ons bestuur van oordeel, dat het aan-
beveling verdient de daarop krachtens de zogenaamde toeslag-
wetten verleende toeslagen te verhogen, zulks naar analogie 
van hetgeen ter zake bij de vorige huurverhogingen is geschied. 
Ons bestuur adviseert U derhalve de daarvoor nodige wijzi-
ging van deze toeslagwetten te bevorderen. 

5. A.O.W.- en A.W.W.-pensioenen 
Ons bestuur is van mening, dat, evenals in het verleden het 

geval is geweest, de invoering der voorgestelde huurcompen-
satie gepaard dient te gaan met een verhoging van de A.O.W.-
en A.W.W.-pensioenen. Uitgaande van de in het bij de invoe-
ring van de vorige huurverhoging terzake door de S.E.R. uit-
gebrachte en door de Regering gevolgde advies vervatte grond-
slagen, adviseert ons bestuur de huidige pensioenbedragen in-
gevolge de A.O.W. te verhogen met respectievelijk f 84 voor 
de gehuwden en met f 72 voor de ongehuwden, en de A.W.W.-
pensioenen eveneens met respectievelijk f 84 voor de weduwen 
met kinderen en f72 voor de weduwen zonder kinderen. 

Naar het oordeel van ons bestuur kan een eventuele ver-
hoging van het huidige bedrag van het wezenpensioen beperkt 
blijven tot een zodanig percentage van dit pensioen als over-
eenstemt met de afwijking, welke het indexcijfer der regelings-
lonen zal te zien geven in vergelijking met het cijfer, dat bij 
de laatste vaststelling van het bedrag der A.W.W.-pensioenen 
heeft gegolden. 

Ten slotte meent ons bestuur nog te moeten opmerken, dat 
wellicht te overwegen ware de verhoging, welke de A.O.W.- en 
A.W.W.-pensioenen ingevolge de sedert de laatste herziening 
tot stand gekomen loonsverhogingen — exclusief de huurcom-
pensatie — zullen moeten ondergaan, gelijktijdig met de hier-
boven aanbevolen verhoging in verband met de huurcompen-
satie te doen ingaan. Uiteraard zal in verband hiermede bij de 
eerstvolgende trendmatige verhoging wederom een correctie in 
de indexcijfers dienen plaats te vinden, opdat de looncompen-
satie in verband met de huurverhoging niet tweemaal in aan-
merking wordt genomen. 

6. Kindcrbijslagttit keringen 
Evenals bij de in het verleden in verband met de huurver-

hoging getroffen loonmaatregelen het geval is geweest, zal 
naar het oordeel van ons bestuur ook de thans voorgestelde 
looncompensatie gepaard dienen te gaan met een verhoging van 
de kinderbijslagbedragen. 

Bij de onlangs plaatsgehad hebbende mondelinge behandeling 
van de wetsontwerpen inzake de kinderbijslag in de Eerste 
Kamer der Staten-Genèraal heeft Uwe Excellentie te kennen 
gegeven voornemens te zijn om overeenkomstig het daarom-
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Irent door de S.E.R. uitgebrachte advies, de kinderbijslagbe-
dragen op gelijke wijze als ten aanzien van de A.O.W.- en 
A.W.W.-pensioenen het geval is, aan de ontwikkeling van de 
loonindex te relateren. Daarbij is uwerzijds tevens medege-
deeld, dat daarbij uitgegaan zal worden van het indexcijfer der 
regelingslonen op 30 september 1960. 

Dit alles in aanmerking nemende zou derhalve overwogen 
kunnen worden, de voorgenomen aanpassing der kinderbijslag-
bedragen aan het indexcijfer van 30 september 1960, gelijk-
tijdig met de invoering der voorgestelde huurcompensatie in 
toepassing te brengen. In dit geval zouden de kinderbijslag-
bedragen met ingang van vorenbedoeld tijdstip verhoogd dienen 
te worden met hetzelfde percentage als waarmede het Iaatst-
bekende indexcijfer afwijkt van dat op 30 september 1960. 
Voor de hierbij toe te passen correctie ter voorkoming van 
dubbeltelling zij verwezen naar de opmerking die dienaan-
gaande aan het slot van punt 5 is gemaakt. 

Indien Uwe Excellentie zou besluiten om de algehele aanpas-
sing der kinderbijslagbedragen aan de wijzigingen, welke sedert 
30 september 1960 in het algemene loonniveau zijn opgetreden, 
eerst bij de inwerkingtreding der nieuwe kinderbijslagwetten 
te doen geschieden, dan zal naar de mening van ons bestuur 
nochtans op het tijdstip van invoering der huurcompensatie een 
beperkte verhoging der kinderbijslagbcdragen niet achterwege 
dienen te blijven. Deze verhoging ware dan te stellen op I 
cent per dag voor het lste tot en met het 3de kind en 2 cent 
per dag voor het 4de en volgende kind (eren). 

Inmiddels, 
hoogachtend, 

Stichting van den Arbeid, 

P. S. PELS, secretaris. 


