
64ste vergadering Dinsdag 22 maart 1994

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 130 leden, te
weten:

Akkerman, Apostolou, Beijlen-Geerts,
Beinema, J.H. van den Berg, J.T. van
den Berg, Biesheuvel, Bijleveld–
Schouten, Blaauw, Blauw, Bloemen,
Boers-Wijnberg, Bolkestein,
Brinkman, Brouwer, V.A.M. van der
Burg, Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dees, Deetman,
Van Dijk, Dijkstal, Eisma, Eisses–
Timmerman, Van Erp, Esselink,
Feenstra, Franssen, Frissen, Van
Gelder, Gerritse, Groenman, Van
Heemskerck Pillis-Duvekot, Van
Heemst, Hermes, Hillen, Van der
Hoeven, Van Hoof, De Hoop Scheffer,
Van Houwelingen, Huibers, Huys,
Van lersel, Janmaat, Janmaat-Abee,
A. de Jong, G. de Jong, M.D.Th.M.
de Jong, Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koffeman, Kohnstamm, De Kok, De
Korte, Korthals, Laning-Boersema,
Lankhorst, Lansink, Leerling, Leers,
Van Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly, Van
der Linden, Linschoten, Mateman,
Melkert, Middel, E. van Middelkoop,
Van Mierlo, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis, Van
Ojik, Van Otterloo, Van der Ploeg–
Posthumus, De Pree, Ramlal,
Reitsma, Remkes, Rempt-Halmmans
de Jongh, Van Rey, Van Rijn–
Vellekoop, Rosenmöller, Ruigrok–
Verreijt, Scheltema-de Nie, Schim–
mel, Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Spieker, Stemerdink, Stoffelen,
Swildens-Rozendaal, E.G. Terpstra,
G.H. Terpstra, Tommel, Van Traa,
Tuinstra, Van der Vaart, Valk, Ter
Veer, Verbugt, Vermeend, Versnel–
Schmitz, Verspaget, Vliegenthart, Van
der Vlies, Van Vlijmen, Vreugdenhil,
Vriens-Auerbach, Weisglas, Willems,

Willemse-van der Ploeg, Witteveen–
Hevinga, Wolffensperger, Wolters,
Wöltgens, Ybema en Zijlstra,

en de heer Kok, vice-minister–
president, minister van Financiën,
mevrouw Maij-Weggen, minister van
Verkeer en Waterstaat, de heren De
Vries, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Van Amelsvoort,
staatssecretaris van Financiën,
Heerma, staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, en
Wallage, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

D

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

R.M. van Middelkoop, wegens ziekte,
de gehele week;

Lonink, Van Zijl en Achttienribbe–
Buijs, wegens verblijf buitenslands;

Quint-Maagdenberg, wegens verblijf
buitenslands, ook morgen;

Paulis, Wiebenga, Roosen-van Pelt,
De Graaf en Koetje, wegens verblijf
buitenslands, de gehele week;

Doelman-Pel, wegens bezigheden
elders, ook morgen;

M.M. van der Burg en Stoffelen,
wegens bezigheden elders;

Van Otterloo, wegens bezigheden
elders, alleen voor de middag–
vergadering;

Akkerman, Van Gelder, Schoots,
Swildens-Rozendaal en Verspaget,

wegens bezigheden elders, alleen
voor de avondvergadering.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste Commissie voor
binnenlandse zaken:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers (onder andere ter zake
van inhouding op het inkomen en
gelijke franchise voor de pensioen–
berekening) (23641);

b. de vaste Commissie voor
onderwijs en wetenschappen:
- het wetsvoorstel Wijziging van
onder meer de Wet op de studie–
financiering tot onder meer invoering
van ouderinkomenonafhankelijk
lenen, enkele andere vereenvoudigin–
gen alsmede tot verlaging van de
basisbeurs (student op eigen benen)
(23634);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op het basisonderwijs, de
Interimwet op het speciaal onderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs
en de Tijdelijke wet bekostiging
nieuwe basisscholen inzake
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Voorzitter

vereenvoudiging van het
bekostigingsstelsel voor het
basisonderwijs en het (voortgezet)
speciaal onderwijs (vereenvoudiging
Londo) (23636);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling
onderwijs in verband met vergroting
van het aantal voor benoeming in
aanmerking komende wachtgelders,
het doorschuiven van vacatures en
verruiming van de omstandigheden
waaronder een bevoegd gezag
zonder toepassing van de wet een
vervangende leerkracht kan
benoemen (23644);

c. de vaste Commissie voor
financiën:
- het voorstel van wet van de leden
Vreugdenhil en Vermeend tot
wijziging van het voorstel van wet
van de leden Vreugdenhil en
Vermeend tot wijziging van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964 in het
belang van de werkgelegenheid
(23571);

d. de vaste Commissie voor
volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening:
- het wetsvoorstel Wet explosieven
voor civiel gebruik (23643);

e. de vaste Commissie voor
landbouw en natuurbeheer:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Meststoffenwet (23640);

f. de vaste Commissie voor sociale
zaken en werkgelegenheid:
- het wetsvoorstel Bepalingen inzake
de arbeids– en rusttijden (Arbeids–
tijdenwet) (23646);

g. de vaste Commissies voor welzijn
en cultuur en voor de volksgezond–
heid:
- het wetsvoorstel De kwaliteit van
zorginstellingen (Kwaliteitswet
zorginstellingen) (23633).

Het woord is aan de heer Middel.

De heer Middel (PvdA): Voorzitter!
De Kamer heeft zojuist een brief
ontvangen van de minister-president
over het asielbeleid. In deze brief
wordt ook ingegaan op de opvang
van asielzoekers alsmede op het
eventueel instellen van een
coördinerend bewindspersoon voor
asiel– en migratie-aangelegenheden.
Aanstaande donderdag staat de
plenaire behandeling van wetsvoor–
stel 23540 (Verzelfstandiging centraal

orgaan opvang asielzoekers)
gepland. De fractie van de PvdA is
van mening dat de behandeling van
dit wetsvoorstel pas kan plaatsvin–
den als de Kamer over de brief van
de minister-president met de
regering heeft kunnen spreken.
Overigens wil de PvdA-fractie zo snel
mogelijk over deze brief spreken, als
het mogelijk is nog deze week.

De PvdA-fractie acht het wenselijk
om de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel over de verzelfstandi–
ging centraal orgaan opvang
asielzoekers, die voor aanstaande
donderdag op de agenda staat, te
laten plaatsvinden nadat in de Kamer
met de regering gesproken is over
de brief van de minister-president.

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Er is de afgelopen week
heel veel te doen geweest over de
asielproblematiek. Een en ander
mondde uit in een discussie binnen
de ministerraad afgelopen vrijdag.
De brief van de minister-president
hebben wij vijf minuten geleden
ontvangen.

Uit wat dit weekend naar voren
kwam in de pers bleek dat de
regering in elk geval besloten heeft
om meer geld beschikbaar te stellen
voor de opvang van asielzoekers. Het
resultaat hiervan is onder andere dat
de staatssecretaris van Justitie een
blanco cheque krijgt, zoals ik
begrepen heb van de media. Ik heb
begrepen dat hij van plan is het
bedrag daarvan in te zetten voor
extra marechaussee.

Ook wij vinden dat er maatregelen
genomen moeten worden. Maar om
dit op voorhand te doen, zonder dat
de Kamer over de inhoud van de
brief van de minister-president of
over de effectiviteit van het
eventuele optreden van de mare–
chaussee heeft kunnen spreken,
terwijl toch ook kamerbreed de
opvatting bestaat dat ook andere
maatregelen genomen moeten
worden: dat kan volgens ons niet. Dit
alles was voor mijn fractie aanleiding
om zich af te vragen of wij staatsse–
cretaris Kosto niet naar de Kamer
moesten halen en op dit punt
moeten interpelleren. Nu de brief,
waarin veel en veel meer zaken aan
de orde komen, er ligt, wil ik mij
graag aansluiten bij het verzoek van
collega Middel en erop aandringen
dat wij deze week nog debatteren
over de brief van de minister–
president.

De heer Esselink (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Nu de brief binnen is, lijkt
het verzoek van collega Middel mij
een logisch verzoek. Je praat in
volgorde over dit soort dingen, eerst
in algemene zin en vervolgens vul je
dat in met de wet die voorligt. Ik
dring er wel op aan - wellicht biedt
de kameragenda door het wegvallen
van de Archiefwet daarvoor ruimte -
ernaar te streven om het wetsvoor–
stel, waaraan nogal wat organisatie
is verbonden, af te ronden voordat
deze Kamer de deuren sluit. Als het
zo georganiseerd kan worden,
hebben wij er geen enkel probleem
mee om eerst over de brief van de
minister-president te praten en
daarop aansluitend kort over het
wetsvoorstel dat voor donderdag op
de agenda staat.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Hoe eerder wij over dit belangrijke
onderwerp kunnen praten, hoe beter
dat is. Ik stei het wel op prijs om ook
te beschikken over het verslag van
het mondeling overleg over de
opvangproblematiek, omdat dit ook
een onderdeel van het geheel is. Ik
kan niet overzien hoe het met de
kameragenda staat, dus ik wacht
verder uw wijze voorstel af.

De heer Wolffensperger (D66):
Mijnheer de voorzitter! Kortheids–
halve sluit ik mij bij de vorige
sprekers aan. Het is van groot
belang, gezien ook de maatschappe–
lijke discussie die is ontstaan, om
over de brief van de minister–
president nog deze week te praten.
Misschien zouden wij de tijd die door
het wegvallen van het COA-debat is
vrijgekomen, daarvoor kunnen
gebruiken.

De voorzitter: Ik stel voor, conform
het verzoek van de heer Middel te
besluiten en het debat deze week te
houden, met spreektijden van vijf
minuten per fractie.

De heer Van Traa (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Ik vind vijf minuten per
fractie wel erg kort. Dat zou ten
minste vijftien tot twintig minuten
moeten zijn. Het is anders echt niet
mogelijk om dit onderwerp met de
nodige aandacht en serieus te
behandelen.

De voorzitter Ik zal in de loop van
de dag een voorstel doen voor de
spreektijden. Ik kom daar straks op
terug in verband met het tijdstip,
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De heer Blaauw <VVD>

omdat de regeling van werkzaamhe–
den nog niet afgerond is.

Ik stel voor, in elk geval deze week
het debat te voeren, voordat wij met
de behandeling van het wetsvoorstel
beginnen.

Aldus wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer Blaauw.

De heer Blaauw (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Wij hebben vanmorgen
van de staatssecretaris van Defensie
een brief ontvangen over de
werkgelegenheid in Kerkrade, in het
bijzonder wat betreft de vestigingen
van Defensie aldaar. De vaste
Commissie voor defensie wil gaarne
deze brief, maar ook de voorgaande
brief en het verslag van het
mondeling overleg op de agenda
plaatsen. Als het mogelijk is, zou dat
nog deze week moeten gebeuren.
Daarbij wordt gedacht aan spreektij–
den van twee minuten per fractie.

De voorzitter: Ik stel voor, overeen–
komstig het verzoek van de
commissie te beslissen en het punt
toe te voegen aan de agenda van
donderdag.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de
heer De Hoop Scheffer.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Afgelopen
weekeinde heeft in de Verenigde
Staten overleg plaatsgehad tussen
de minister voor Ontwikkelingssa–
menwerking, de heer Pronk, en de
Surinaamse ministers Assen en
Mungra. Ik vraag via u aan de
regering, de Kamer een brief over
het resultaat van deze besprekingen
toe te zenden.

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Ik sluit mij graag aan bij het verzoek
van collega De Hoop Scheffer, maar
ik voeg er wel aan toe dat het voor
de Kamer buitengewoon nuttig zou
zijn, indien in die brief ook de
afgeronde en definitieve besluitvor–
ming aan Surinaamse kant staat.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Ik sluit mij aan bij de opmerkingen
van zowel de heer De Hoop Scheffer
als de heer Weisglas.

De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit deel van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: In verband met de
regeling van werkzaamheden deel ik
de Kamer nog mee dat gisteren in de
loop van de avond de Kamer een
brief heeft bereikt van de minister

van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, met het verzoek om het
wetsvoorstel inzake de Archiefwet
van de agenda af te voeren. Ik weet
niet of alle leden kennis hebben
kunnen nemen van deze brief. In de
brief staat ook het verzoek om het
wetsvoorstel "nog deze regeer–
periode" met de Kamer te bespre–
ken. Ik neem aan dat de minister
bedoelt dat zij deze zaak nog deze
kabinetsperiode tot afhandeling wil
brengen, vermoedelijk in deze
Kamer. Tegen deze achtergrond
verzoek ik de vaste Commissie voor
welzijn en cultuur om vanmiddag in
procedurevergadering bijeen te
komen en zich over dit verzoek te
beraden. Ik kan dan vanavond na de
dinerpauze tijdens een ingelaste
regeling van werkzaamheden een
formeel voorstel doen om het
wetsvoorstel al dan niet af te voeren
van de agenda. Ik kan de Kamer dan
tevens een voorstel doen voor het
tijdstip van behandeling van de brief
van de minister-president over de
asielzoekers en de spreektijden
daarbij.

De heer Nuis (D66): Er is morgen–
ochtend een reguliere procedure–
vergadering van de vaste Commissie
voor welzijn en cultuur. Ik zie dat u
het op prijs stelt dat wij die
vergadering vanmiddag houden. Dan
vervroegen wij de vergadering.

De voorzitter: Ik vraag dit om het
simpele feit dat wij op enig moment
een besluit moeten nemen over de
behandeling van de brieven en
omdat morgenmiddag de behande–
ling van de Archiefwet was voorzien.
Ik wil toch graag morgenmiddag de
tijd gebruiken om een ander
onderwerp te behandelen. Dat is
morgenochtend of morgenmiddag
wat lastig te regelen, te meer daar ik
niet weet wat de conclusie zal zijn
naar aanleiding van het verzoek van
de minister van WVC. Mijn drin–
gende verzoek is dan ook of de vaste
Commissie voor welzijn en cultuur
vanmiddag bijeen wil komen.

De heer Nuis (066): Wij zullen
vanmiddag bijeenkomen.

De voorzitter: Ik stel voor, vanavond
na de dinerpauze een regeling van
werkzaamheden te houden. Daarbij
zal ik een voorstel doen, lettend op
het advies van de vaste Commissie
voor welzijn en cultuur. Ik zal dan
tevens een voorstel doen voor het
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tijdstip van behandeling van de brief
van de minister-president, met
daaraan gekoppeld de spreektijden.

Aldus wordt besloten.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
orde door het lid Vliegenthart aan de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, over het
uitschrijven van 25.000 werklo–
zen uit het bestand van het RBA
te Amsterdam e.o

Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Vorige week
hebben wij uit de pers vernomen dat
het Regionaal bureau voor de
arbeidsvoorziening Amsterdam
besloten heeft om 24.000 werklozen
die beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt, toch onbemiddelbaar
te verklaren. Ook in andere regio's
speelt die discussie. Het risico dreigt
dat door deze beleidswijziging een
grote groep langdurig werklozen
wordt afgeschreven voor de
arbeidsmarkt, zonder dat er voor hen
enig ander perspectief wordt
geboden. De PvdA-fractie vindt het
ondenkbaar dat een maatregel die zo
verstrekkend is, zonder beleidsdebat
met de verantwoordelijke minister
zou kunnen plaatsvinden, niet alleen
vanwege de mede–
verantwoordelijkheid van de
overheid voor de arbeidsvoorziening,
maar ook omdat de Amsterdamse
aanpak op gespannen voet lijkt te
staan met de voorstellen voor een
nieuwe Algemene bijstandswet. Dit
zijn voorstellen die gericht zijn op
een individuele aanpak en op het
meer dan nu naar de arbeidsmarkt
begeleiden van langdurig werklozen.
Daarom stel ik de volgende vragen.

1. Is het waar, dat het besluit van
het RBA Amsterdam betekent dat
bijna de helft van de bijstands–
gerechtigden met een sollicitatie–
plicht onbemiddelbaar wordt
verklaard?

2. Is het waar, dat op dit moment
al ongeveer 20.000 bijstands–
gerechtigden in de regio Amsterdam
op grond van medische of sociale
overwegingen zijn ontheven van de
inschrijvingsplicht bij het arbeidsbu–
reau en dat het aantal van 24.000
hier dus bij opgeteld moet worden?

3. Deelt u de opvatting, dat het
maatschappelijk onaanvaardbaar is
dat twee van de drie werklozen in de
bijstand onbemiddelbaar geacht
worden?

4. Deelt u de opvattmg, dat de
voorzieningen van de arbeidsbureaus
voor alle werkzoekenden in gelijke
mate beschikbaar dienen te blijven,
zoals vastgelegd in artikel 7 van de
Arbeidsvoorzieningswet?

5. Bent u van mening, dat de
voorgestelde beleidswijziging van
het RBA Arnsterdam de goedkeuring
behoeft van het Centraal bureau voor
de arbeidsvoorziening?

6. Bent u bereid, voorafgaand aan
het besluit van het centraal bureau,
met de Kamer van gedachten te
wisselen over de inbreng van de
overheid in het CBA?

D

Minister De Vries: Mijnheer de
voorzitter! In de inleiding tot de
vragen zei mevrouw Vliegenthart, dat
een beslissing zou zijn genomen om
in één keer 24.000 ingeschrevenen
van de sociale dienst onbemiddel–
baar te verklaren. Dat is niet juist. Er
is sprake van een pilotproject, een
proef op kleine schaal. Pas als het
resultaat van die proef daartoe
aanleiding geeft, zou het verbreed
kunnen worden naar alle ingeschre–
venen en zou het om grotere
aantallen kunnen gaan. Het aantal
van 24.000 is gebaseerd op een
schatting van het mogelijke effect als
te zijner tijd die aanpak verbreed zou
worden.

Voorzitter! Er zijn in totaal zo'n
40.000 mensen ingeschreven bij de
sociale dienst. Zo'n 20.000 worden
op basis van diezelfde schatting
beschouwd als mogelijkerwijze te
vallen in de categorie "niet
bemiddelbaar". Bij mijn weten
vormen die 20.000 een onderdeel
van de 24.000 en moeten zij er niet
bij opgeteld worden. 44.000 is meer
dan het totaalaantal ingeschrevenen
bij de bijstand in die regio. Bij het
arbeidsbureau zijn 85.000 mensen
ingeschreven, een veel groter aantal
dan het aantal ingeschrevenen bij de
sociale dienst.

Voorzitter! Dat het risico groot is
dat deze mensen worden afgeschre–
ven zonder alternatief, is strijdig met
de intentie van de aanpak. Er wordt
namelijk een poging gedaan tot een
betere taakverdeling tussen de
arbeidsvoorzieningsorganisatie en de
sociale dienst in de begeleiding van

mensen. Die betere taakverdeling,
die betere aansluiting van dienstver–
lening tussen sociale dienst en
arbeidsvoorzieningsorganisatie is iets
wat wij gezamenlijk willen. Het is
juist niet de bedoeling om de
mensen die zo kansloos zijn op de
arbeidsmarkt, dat de dienstverlening
van de arbeidsvoorzienings–
organisatie ontoereikend dan wel
uitgeput is, als het ware af te
schrijven, maar om in de begeleiding
door de sociale diensten een extra
accent te leggen om ze zo snel
mogelijk weer te kunnen indelen in
de categorie die wel bemiddelbaar is.

Voorzitter! De voorzieningen van
de arbeidsvoorzieningsorganisatie
behoren in beginsel beschikbaar te
zijn voor alle werkzoekenden, maar
de inspanningen van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn
gericht op bemiddeling naar werk,
toeleiding naar werk. Daarop zijn de
activiteiten primair gericht. Voor die
mensen die een zo grote afstand
hebben tot de arbeidsmarkt dat dat
er op korte termijn niet in zit, is het
dus ook niet onlogisch dat een extra
accent komt te liggen bij de
dienstverlening vanuit de sociale
diensten. De aantallen die zijn
genoemd en de schattingen die zijn
gemaakt, waarbij gesproken wordt
van 24.000 op een totaalbestand van
85.000, komen mij als zeer hoog
voor. Gevraagd is of hiervoor
toestemming van het CBA nodig is.
Aangekondigd is al in het huidige
landelijke meerjarenbeleidsplan dat
een fundamentele bezinning op deze
problematiek zal plaatsvinden.
Aangekondigd is ook dat daarover
werkconferenties zullen worden
gehouden met alle betrokkenen in de
regio en dat de uitkomsten van die
werkconferenties betrokken zullen
worden bij de beleidsontwikkeling op
langere termijn, die in het eerstvol–
gende landelijke meerjarenbeleidska–
der, dat van 1995 tot 1999, haar
weerslag zal vinden. De overheids–
geleding zal daarbij heel nadrukkelijk
haar inbreng hebben. Wij vinden dat
er op dit terrein geen wildgroei mag
optreden en dat er richtinggevende
oriëntaties nodig zijn. De werk–
conferenties hierover zouden dit
voorjaar gehouden worden. Wij
geven er toch de voorkeur aan om
de resultaten van die werk–
conferenties af te wachten en dan via
de overheidsgeleding onze inbreng
te hebben bij de voorbereiding van
het landelijke meerjarenbeleidskader.
Voorlopig is thans een pilotproject
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De Vries

aan de orde, dat mogelijkerwijs
verbreed kan worden, dat geenszins
ten doel heeft om de mensen af te
schrijven, maar juist om over de
gehele linie te komen tot een betere
dienstverlening aan betrokkenen.

D

Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Voorzitter! Ik dank de minister voor
zijn antwoorden. Ook ik heb
uitgezocht of dat aantal van 24.000
mensen dat geschat wordt op basis
van de huidige voornemens van het
RBA, inclusief de mensen is die nu al
onbemiddelbaar geacht worden.
Maar mij is gebleken dat dit aantal
exclusief is. Dit ter informatie van de
minister. Dit betekent dat de totale
groep van mensen waarvoor het
arbeidsbureau zegt niets te kunnen
doen, 44.000 wordt, wat gigantisch
veel is. Waar de minister zelf al zei
dat hij ook dat aantal van 24.000 al te
hoog vindt, is daarmee het probleem
alleen nog maar groter.

Wij hebben oog voor het feit dat
bij de huidige omvang van de
werkloosheid het op zichzelf moeilijk
is om iangdung werklozen op de
arbeidsmarkt een kans te bieden. Die
kans wordt echter niet verbeterd
door het onbemiddelbaar verklaren
van werkzoekenden. Daarvoor zijn
natuurlijk allereerst meer banen
nodig. Daarvoor bestaan goede
ideeën, niet alleen bij ons, maar ook
bij andere fracties. Waar desondanks
op korte termijn te weinig perspectief
is op bemiddeling naar de arbeids–
markt, dient dan ook per werkloze
bezien te worden welk zinnig
alternatief beschikbaar is. De vraag is
vervolgens welke mogelijkheden de
sociale dienst heeft om zo'n
alternatieve aanpak te realiseren, als
een zo grote groep mensen ineens
op dat bordje geschoven wordt.

Ik heb nog een paar aanvullende
vragen voor de minister. De minister
heeft gezegd dat in het volgende
landelijke meerjarenbeleidskader het
resultaat van de fundamentele
bezinning wordt betrokken. Vindt hij
dan ook dat voorafgaand daaraan op
regionaal niveau al conclusies
getrokken kunnen worden? Of is hij
het met mij eens dat het hierbij om
een zo fundamenteel vraagstuk gaat,
waarbij in de verschillende regio's
een gelijk, landelijk beleid gevoerd
zou moeten worden, dat daarvoor
eerst een landelijk debat nodig is?
Wanneer kan de Kamer hierbij een
inbreng leveren?

Als de minister ons hierover een
brief schrijft, zou hij daarin dan
willen aangeven welke mstrumenten
en welke extra financiële middelen
beschikbaar zijn voor gemeentelijke
sociale diensten indien deze de zorg
voor onbemiddelbaar geachte
werkzoekenden moeten overnemen
van de arbeidsvoorziening?

D

Minister De Vries: Voorzitter! De
problematiek van de aantallen zal ik
nog even goed natrekken. Ik denk dat
wij beiden oog hebben voor de
huidige verhoudmgen op de
arbeidsmarkt, met een zeer beperkt
aantal vacatures en een zeer groot
aantal werkzoekenden. Een onvermij–
delijk effect hierbij is dat een groot
deel van die werkzoekenden er niet
in zal slagen op korte termijn een
baan te vinden. Het is echter heel
belangrijk - en daarvoor willen wij
ons gezamenlijk inzetten - dat
voorkomen wordt, dat voor de
mensen die geen baan kunnen
vinden de afstand tot de arbeids–
markt onnodig groot wordt. Daarom
is het wenselijk en noodzakelijk, dat
er sprake is van een optimale
begeleiding, zowel van de kant van
de arbeidsvoorzieningsorganisatie,
die gebruik kan maken van de aldaar
beschikbare instrumenten, als van de
kant van de sociale diensten.

Voorzitter! Ik denk in dit verband
aan een ander probleem. Misschien
zullen wij constateren, dat voor een
deel van de zeer kansarme mensen
voor het vinden van een plek op de
arbeidsmarkt op dit moment bij de
arbeidsvoorzieningsorganisaties
geen instrumenten inzetbaar zijn.
Doen wij er dan verstandig aan om
over de vormen van intensivering
van samenwerkingsvormen die erop
gericht zijn om een ieder zijn eigen
werk beter te laten doen, te zeggen:
daarover kan pas beslist worden in
het kader van het langere–
termijnperspectief? Als wij dat
zeggen, doen wij niets aan het
probleem en blijft het in dezelfde
mate bestaan. Mijn indruk is, dat de
inspanningen die hier gedaan
worden, er wel degelijk op gericht
zijn om voor de gehele populatie tot
een betere dienstverlening te komen.

Voorzitter! Moet daarover eerst
een debat gevoerd worden? In het
kader van de Arbeidsvoorzieningswet
hebben wij natuurlijk gekozen voor
een tripartiet bestuursmodel met
belangrijke beleidsruimte op het

regionale niveau. Ik zou er weinig
gelukkig mee zijn als wij dit beleid
weer gingen centraliseren met het
risico, dat slechtere dienstverlening
in de regio het gevolg zou zijn. Dat
van dat risico sprake zou zijn, is
althans het oordeel van de eerst–
verantwoordelijken in de regio.

D

De heer Linschoten (WD): Mijnheer
de voorzitter! Hoe verder mensen
van de arbeidsmarkt af staan, hoe
meer zij de overheid nodig hebben
om aan de slag te komen. Ik begrijp
uit het betoog van de minister nu,
dat er wellicht een aantal mensen is
dat zo ver van de arbeidsmarkt af
staat, dat het efficiënter is om ze niet
op het arbeidsbureau te helpen maar
ergens anders. Op dit punt is de
VVD-fractie het in belangrijke mate
met de minister eens, maar dit
verhaal staat wel haaks op de
berichten die vorige week in de krant
stonden. Van die berichten ben ik
geschrokken. Waar kwamen die
berichten namelijk op neer?
Bepaalde categorieën mensen
zouden uitgesloten worden van
dienstverlening. De vorming van die
bepaalde categoneen hield verband
met de langdurigheid van de
werkloosheid, de leeftijd of de aard
van de handicap. Als bij het
genoemde pilotproject sprake zou
zijn van een dergelijk uitgangspunt,
zou ik daar namens de VVD-fractie
ernstig bezwaar tegen maken. Als
men op het arbeidsbureau tijdelijk
niet meer diensten wil verlenen, kan
dat volgens ons alleen maar indien
daartoe een individuele aanleiding is.
Echter, groepen mensen uitsluiten
van dienstverlening is onaanvaard–
baar en als daarvan sprake zou zijn
op de manier die in de kranten werd
geschetst, zou volgens de VVD–
fractie de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid moeten
optreden.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Uit
mijn informatie blijkt niet dat er
sprake is van een categorale
uitsluiting van dienstverlening. Een
indeling in een bepaalde categorie
zal uitsluitend plaats kunnen vinden
op basis van een persoonlijk
beoordelingsgesprek met de
betrokkene. In dat gesprek zal niet
alleen de duur van de werkloosheid
en dat soort zaken aan de orde
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komen. Heel nadrukkelijk zal ook
nagegaan worden wat de potenties
en de motivaties van de betrokkenen
zijn en hoe hun presentatie is. Dus
alle aspecten die van belang zijn
voor de inzetbaarheid, zullen in dat
individuele beoordelingsgesprek aan
de orde komen. Dat is mijn
informatie. Op dit punt kan ik de
heer Linschoten dus geruststellen.

De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
De CDA-fractie heeft meermalen in
de Kamer haar zorgen uitgesproken
over de trend waarvan sprake is in
de discussie over de positie van
degenen die door de arbeidsbureaus
onbemiddelbaar worden geacht. Je
kunt natuurlijk op een nuchtere
manier stellen dat van een dergelijk
beleid bij een aantal arbeidsbureau
al sprake was en dat daar een deel
van de ingeschrevenen onbemiddel–
baar werd verklaard, maar er zijn ook
veel goede voorbeelden. Hiermee
doel ik op voorbeelden van
arbeidsbureaus waar men zich tot
het uiterste blijft inzetten voor de
allermoeilijkste doelgroep. Dat moet
in onze ogen ook zo blijven. Als ie
namelijk eenmaal zegt: "Wij doen als
arbeidsbureau niets meer voor u, u
bent onbemiddelbaar, wij schrijven u
uit", dan schrijf je in feite mensen af.
Dan zullen ook de mensen zelf
zeggen: het hoeft niet meer zo nodig.
Dan bevinden wij ons op een hellend
vlak. Dat zou naar onze opvatting
een zeer slechte ontwikkeling zijn en
daarin zouden wij zeker niet mogen
berusten. Ik begrijp uit de antwoor–
den van de minister dat dit geenszins
de bedoeling is. Er zal dus in de
praktijk naar een oplossing in de
vorm van een goede taakverdeling
moeten worden gezocht. Mijn vraag
is nu of de discussie alleen gevoerd
wordt in het RBA Amsterdam of in
meer RBA's. Leidt een andere, betere
taakverdeling tussen gemeenten en
arbeidsbureaus tot extra belasting
voor de sociale dienst van de
gemeente? Zo ja, hoe moet daarmee
worden omgegaan?

D

Minister De Vries: Voorzitter! Er is
inderdaad geen sprake van dat de
dienstverlening zal verminderen of
dat de ambities worden verkleind.
Heel expliciet wordt gezegd dat deze
nieuwe werkverdeling niet in
mindering komt op de taakstellingen

voor het bemiddelen van de bekende
doelgroepen: langdurig werklozen,
minderheden en vrouwen. Het is dus
niet de bedoeling dat die taakstellin–
gen neerwaarts worden bijgesteld.
De bedoeling is juist, mogelijkheden
te scheppen om die zelfde taakstel–
lingen beter te realiseren en
tegelijkertijd de groep die daarmee
niet bediend kan worden, betere
dienstverlening te geven.

Dit onderwerp speelt niet alleen in
Amsterdam. Ook in Zeeland heeft
men er een begin mee gemaakt, zo
is mij gemeld. In andere delen van
het land is er discussie over.

Er is gevraagd of de sociale
diensten extra worden belast. De
bijstand heeft altijd ook een
activerend aspect gehad. In sommige
gemeenten wordt dit aangeduid als
activerend welzijnswerk. Het kan en
zal vaak inhouden dat mensen
worden gestimuleerd, bepaalde
activiteiten te verrichten om hun
kwalificaties voor de arbeidsmarkt te
verbeteren, opdat zij geplaatst
kunnen worden in een categorie die
door de arbeidsvoorzienings–
organisatie meer direct naar een
baan kan worden begeleid. De
werkzaamheden van de sociale
diensten zullen misschien wel een
zekere intensivering ondergaan,
maar die behoren toch al tot hun
takenpakket. Dat laatste moeten wij
niet vergeten.

D

De heer Buurmeijer (PvdA):
Voorzitter! Luisterend naar de
minister vraag ik mij af wat nu de
beleidswijziging is waarover hij het
heeft. De sociale diensten hebben
altijd bepaalde cliënten tijdelijk
kunnen vrijwaren van de sollicitatie–
plicht vanwege bij de persoon
gelegen omstandigheden. Daarin kan
de wijziging niet zitten.

De minister zegt ook dat het in
potentie om een grote groep gaat.
Blijkbaar zit er achter dit beleid een
vorm van categorale benadering.
Eerder heeft de minister op vragen
van de heer Linschoten geantwoord
dat er in elk geval sprake is van
individuele beoordeling en dat
groepskenmerken als zodanig geen
rol gaan spelen. De vraag is dus wat
er gaat veranderen.

Ik formuleer hetzelfde op een
andere manier en verzoek de
minister, die weergave te bevestigen.
Er is sprake van een proces van
arbeidstoeleiding of arbeidstoe–

deling. Als de minister zegt dat niet
te allen tijde met het directe
mstrument van arbeidsvoorziening
een direct werkgelegenheidseffect
kan worden bereikt, zegt hij met
zoveel woorden dat hij dat via de
sociale dienst geregeld wil hebben.
Wat zijn dan de instrumenten en de
middelen die de sociale diensten ter
beschikking krijgen?

De minister zei dat het ook elders
plaatsvond. Eerder sprak hij van een
pilot. Hoe is dat met elkaar te
rijmen? Als de minister ervaring wil
opdoen met een wat andere
benadering, die mij nog steeds niet
helder is, dan zal dit beperkt moeten
blijven tot één pilot en niet direct in
het hele land effecten moeten
krijgen.

D

Minister De Vries: Voorzitter! De
heer Buurmeijer vraagt terecht of
sprake is van een beleidswijziging. Er
zullen gestructureerde afspraken
worden gemaakt over de wijze
waarop sociale diensten en RBA's in
een bepaalde regio met elkaar zullen
samenwerken. Dat is iets wat wij
willen bevorderen. Daarbij zal een
zekere toedeling plaatsvinden van
cliënten. Er is sprake van categorieën
mensen die volgens de
arbeidsvoorzieningsorganisatie direct
bemiddeld kunnen worden of die via
individuele trajecten enzovoorts op
een spoor naar de arbeidsmarkt
gezet kunnen worden. Daar
tegenover is er sprake van personen
over wie men op basis van een
individuele beoordeling zegt dat men
het voorlopig niet ziet zitten vanwege
in de persoon gelegen kenmerken.
Daarbij speelt natuurlijk ook een
zekere rol het feit dat de
arbeidsmarktsituatie op dit moment
minder mogelijkheden biedt dan
eerder.

Dan is het de vraag of die mensen
aan hun lot worden overgelaten of
niet. Dat is niet het geval. De
gemeente gaat expliciet verantwoor–
delijkheid nemen voor die mensen.
Daarvoor zijn de volgende bestaande
instrumenten beschikbaar: het JWG,
de banenpool en de WSW. Daarnaast
zijn er instrumenten als die welke in
een gemeente als Rotterdam
genoemd wordt het activerend
welzijnswerk. Daarbij kunnen ook
allerlei relaties met sociaal-culturele
instellingen een rol spelen. Mensen
kunnen ook langs die wegen en via
dat soort activiteiten weer beter
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toegerust worden voor de arbeids–
markt.

D

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Mede in aansluiting op
hetgeen de heer Buurmeijer heeft
gevraagd, kan ik zeggen dat wij
vinden dat mensen niet bij voorbaat
als onbemiddelbaar moeten worden
gekenmerkt en dat die beslissing niet
bij de arbeidsvoorzieningsorganisatie
moet liggen. De minister heeft
gezegd dat er alleen nog maar
sprake is van een proefproject. In
eerste instantie had hij het over één
pilot in Amsterdam. Daarna heeft hij
gezegd dat er ook één in Zeeland
loopt. Is de minister nu bij dit
proefproject betrokken geweest en,
zo ja, wat wil hij daar dan mee
uitzoeken, als het geen beleids–
wijziging zou betekenen? De minister
heeft gezegd dat er tegelijkertijd
sprake zal zijn van werkconferenties
en fundamentele herbezinning. Toch
lijkt het dat het proefproject ook in
het kader van die beleidswijziging
moet worden gezien.

Het gaat om mensen. Mijn vraag
is hoeveel mensen het proefproject
omvat. Valt dat aantal toevalliger–
wijze samen met die 24.000? Om
welke mensen gaat het uiteindelijk:
daklozen, vrouwen met jonge
kinderen, verslaafden, kunstenaars,
mensen die langer dan drie jaar

werkloos zijn, mensen boven de 57,5
jaar, mensen ouder dan 45 jaar en
langer dan twee a drie jaar werkloos,
academici met oud-Grieks of andere
incourante studierichtingen? Wellicht
kan de minister hier toch nog eens
nader op ingaan.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Om te
beginnen, wil ik zeggen dat de
beslissing niet uitsluitend door het
RBA wordt genomen. Het gaat hier
juist om een intensieve samenwer–
king tussen RBA en gemeentelijke
sociale dienst. Het is dus een
gezamenlijke beoordeling. Er wordt
dan ook een gezamenlijke conclusie
getrokken. Er is dus geen sprake van
een RBA dat mensen over de
schutting deponeert. Op basis van
een samenwerking tussen sociale
dienst en RBA komt men gezamenlijk
tot een bepaalde conclusie.

Is hier sprake van een proef–
project, waar de minister bij
betrokken is? Neen, ik ben niet
betrokken bij het proefproject. Ik lees
nu evenwel iets voor uit een bericht
van de persvoorlichter van het
regionaal bestuur. Daar staat: een
derde misverstand uit de brief van
de ALM is dat men er kennelijk van
uitgaat dat in één keer een X-aantal
onbemiddelbare werklozen gedumpt
wordt bij de GSD die daar dan niet
klaar voor zou zijn. Zo gaat het niet.

Het RBA-besluit, waar overigens
driekwart jaar van gemeenschappe–
lijke voorbereiding van GSD en
arbeidsvoorziening aan vooraf is
gegaan, heeft betrekking op een
toekomstige werkwijze die eerst in
een beperkt gebied en in een
pilotopzet zorgvuldig wordt
beproefd. In de pilot moet ook
duidelijk worden welke cliënten tot
de D-categorie behoren en welke
zorg respectievelijk dienstverlening
van de GSD voor hen gewenst is.
Ondertussen is de GSD zelf al druk
bezig om zich in te stellen op de
nieuwe situatie. Uiteraard zullen RBA
en gemeenten hierbij steeds de
vinger aan de pols houden.

D

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Ik kom terug op de
specifieke benadering door de GSD
van degenen die niet bemiddelbaar
worden verklaard. Er is gesproken
over het pilotproject. Wordt er echter
ook aan andere mogelijkheden
gedacht, bijvoorbeeld vrijwilligers–
werk? Dit werk is weliswaar niet
arbeidsmarktgericht, maar niettemin
is er gigantisch veel behoefte aan. Er
blijft veel werk liggen omdat er
onvoldoende vrijwilligers zijn.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik
weet niet of dit punt in dit concrete
geval een rol speelt. Ik weet wel dat
bijvoorbeeld in Deventer hier
aandacht aan wordt geschonken. Ik
wijs er overigens op dat men slechts
tijdelijk "onbemiddelbaar" is. De
begeleiding in die periode is erop
gericht om de mensen zo snel
mogelijk wel bemiddelbaar te maken.
In de periode dat men ingedeeld is in
de categorie "onbemiddelbaar"
kunnen in beginsel tal van activitei–
ten door betrokkenen worden
verricht. In gemeenten zoals
Deventer speelt in dit verband
vrijwilligerswerk met nadruk een rol.
Veel mensen - en dit is een
verheugend aantal - die vrijwilligers–
werk verrichten, blijken na verloop
van tijd toch weer door te stromen
naar een plaats op de arbeidsmarkt.

D

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Arbeidsbemiddeling is dè taak van
de arbeidsvoorzieningsorganisatie.
Dit geldt juist voor de mensen die
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moeilijk bemiddelbaar zijn. De
budgetten die door de rijksoverheid
aan de arbeidsvoorzienings–
organisatie ter beschikking zijn
gesteld, zijn dan ook op die
taakstelling afgestemd. Het kan in
het belang van een categorie moeilijk
bemiddelbare mensen zijn dat
anderen daarbij ingeschakeld
worden. Dat betekent aan de ene
kant een ontlasting van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie en
aan de andere kant een extra
belasting van de alternatieve
mogelijkheden van opvang. Dit geldt
niet alleen voor de sociale dienst met
de banenpools en dergelijke, maar
ook voor de sociale werkvoorziening
en de mogelijkheden voor dag–
opvang. Als dit project ertoe zou
leiden dat dit min of meer structuur
krijgt, is het naar mijn mening
onvermijdelijk en ook billijk, dat de
budgetten van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie en
van de andere genoemde voorzienin–
gen opnieuw worden bezien. Er moet
nagegaan worden of de budgetten
nog wel zijn afgestemd op de
taakverdeling. Voorkomen moet
worden dat door deze nieuwe
taakverdeling bijvoorbeeld de
oorspronkelijke taken van de sociale
werkvoorziening in de knel kornen.

D

Minister De Vries: Voorzitter! De
heer Schutte gaat ervan uit dat een
en ander zal leiden tot een zekere
ontlasting van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie. Die
veronderstelling is naar mijn oordeel
niet juist. Wanneer een betere
samenwerking tussen sociale
diensten en arbeidsvoorzienings–
organisatie wordt bereikt, mag dat er
in mijn wijze van zien niet toe leiden
dat er ook maar één procent wordt
afgedongen op de taakstellingen van
de arbeidsvoorzieningsorganisatie,
ook met betrekking tot de moeilijke
doelgroepen op de arbeidsmarkt. Het
geheel moet tot betere resultaten en
tot betere uitkomsten leiden, ook als
het gaat om de bemiddeling van
moeilijke doelgroepen op de
arbeidsmarkt. Zolang er niets wordt
afgedaan aan de output–
taakstellingen, kan er in redelijkheid
niet gezegd worden dat er sprake is
van een ontlasting van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie. Door
afspraken over samenwerking tussen
gemeenten en de
arbeidsvoorzieningsorganisatie,

kunnen de mensen die door de
arbeidsvoorziening sowieso niet
geholpen worden, meer aandacht
van de sociale diensten krijgen. Ik
wijs er overigens op dat de
arbeidsvoorzieningsorganisatie erin
slaagt om 120.000 tot 130.000
mensen per jaar te bemiddelen. De
totale populatie van ingeschrevenen
is echter veel groter. Het is nog veel
te vroeg om nu al te zeggen dat dit
te zijner tijd redelijkerwijs moet
leiden tot aanpassing van de
budgetten.

D

Mevrouw Groenman (D66):
Voorzitter! Er hebben mij telefoontjes
bereikt van verontruste gehandicap–
ten, mensen die gedeeltelijk
arbeidsgeschikt zijn. Nu gaat het
vanmiddag niet over hen. Wij
hebben het over drugsverslaafden,
zwervers en mensen die oud-Grieks
gestudeerd hebben. De telefoontjes
die mij bereiken, komen van mensen
die vorig jaar te maken hebben
gehad met de WAO-wetgeving,
mensen die herkeurd moeten
worden. Zij lezen in de krant dat het
CBA ervan uitgaat dat de groep
gedeeltelijk arbeidsgeschikten
waarschijnlijk bij de groep onbemid–
delbaren terechtkomt.

Is dit waar? Hebben gehandicap–
ten of gedeeltelijk arbeidsgeschikten
enige reden om zich ongerust te
maken? Is hun zorg terecht of
absoluut niet? Ik denk dat er een
principieel verschil is tussen mensen
die op de een of andere manier een
handicap hebben en mensen die
langdurig werkloos zijn en die vallen
onder de andere categorieën
waarover wij het vanmiddag hebben
gehad.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Deze
zorg is naar mijn vaste overtuiging
onterecht. We weten dat de GMD
een taak had voor de arbeidsbemid–
deling van de gedeeltelijk arbeidsge–
schikten en dat hij hiervoor ook een
budget gekregen heeft. Er zullen
betere samenwerkingsvormen met
de arbeidsvoorziening komen, echter
bepaald vanuit de intentie dat deze
mensen beter geholpen zullen
worden dan in het verleden en niet
dat zij door deze discussie
"doorgeschoven" worden naar een
categorie waar niets meer aan
gedaan wordt. Ik kan deze zorg naar

mijn vaste overtuiging dus wegne–
men.

D

De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! De fractie van Groen Links
kan zich voorstellen dat mensen die
absoluut geen kans meer hebben op
de arbeidsmarkt - in ieder geval in
een te voorziene periode - minder
kunnen rekenen op dienstverlening
van de arbeidsvoorziening en dat zij
een nadrukkelijker relatie met de
sociale dienst zullen moeten
onderhouden, zeker voor een
bepaalde periode.

De kwalificatie "onbemiddelbaar"
kan worden verstrekt als gevolg van
een situatie die in de persoon
gelegen is. Maar het kan ook zo zijn
dat de arbeidsmarkt zelf geen enkel
perspectief kan geven aan iemand
die langdurig werkloos is, een gebrek
aan scholing heeft of misschien een
andere huidskleur dan door
sommige werkgevers wordt gewenst.
Kortom, er zijn vele argumenten die
kunnen maken dat iemand langdurig
werkloos is en onbemiddelbaar voor
de arbeidsvoorziening.

Ik zou graag willen dat de minister
op dit laatste punt ingaat. Kun je dan
inderdaad rekenen op verminderde
dienstverlening van de arbeidsvoor–
ziening? De minister spreekt over de
activermgsfunctie van de sociale
dienst. Hoe wil de minister dit
waarmaken, als deze mensen contact
houden met de sociale dienst? De
sociale dienst, zeker in Amsterdam,
is volop bezig met het verstrekken
van de uitkeringen. De dienst heeft
grote problemen om de activerings–
doelstelling in de praktijk waar te
maken.

D

Minister De Vries: Voorzitter! Er
kunnen inderdaad verschillende
aspecten een rol spelen. We kennen
in de bijstand - misschien was dit de
categorie waarover mevrouw
Vliegenthart aanvankelijk sprak, de
eerste 20.000 - de mensen die
ingedeeld zijn in de categorie
"bijstand sec". Dit zijn mensen die
ontheven zijn van sollicitatie–
verplichtingen op grond van een
aantal overwegingen. Hierbij kan het
aspect "niet bemiddelbaar" een rol
spelen maar ook andere aspecten
kunnen hierbij een rol spelen.

Ook de situatie van oplopende
werkloosheid op de arbeidsmarkt -
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100.000 a 150.000 mensen per jaar -
is, zeker wanneer dit zich toespitst in
een bepaalde regio, van invloed op
de kansen van mensen. In deze
situatie moeten we van alle
instanties die mogelijkerwijze een
begeleidende taak hebben, verwach–
ten dat er extra inspanningen gedaan
worden om de afstand van de
mensen tot de arbeidsmarkt zo klein
mogelijk te houden. Het RBA zal hier
dus een belangrijke rol in moeten
spelen via de instrumenten die
hiervoor beschikbaar zijn. De Kamer
weet dat het kabinet zich bereid
verklaard heeft, via het nieuwe
instrument van instroomsubsidies
meer werkzoekenden een kans te
geven. Dit zal aliemaal moeten
gebeuren. Dit zal betekenen dat we
tegen de stroom van een inzakkende
vacaturemarkt in toch de
bemiddelingsprestaties van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie
moeten verbeteren. Tegelijkertijd - zo
las ik reeds voor - is de gemeente–
lijke sociale dienst in Amsterdam of
deze regio bezig zich zorgvuldig,
intensief in te stellen op de nieuwe
situatie, waarin men het zich
nadrukkelijk tot taak rekent om meer
zichtbaar en merkbaar aan begelei–
ding van deze groepen te doen. Ik
vind dit op zichzelf verheugend,
voorzitter!

D

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Voorzitter! De minister heeft
in zijn beantwoording eerder gezegd
dat het vooral gaat om in de persoon
gelegen factoren. Ik ben dat met hem
eens, want het gaat inderdaad om
een individuele beoordeling. Het is
dan tegenstrijdig dat in de brief van
de gemeente Amsterdam staat dat er
vooral ook factoren in het geding zijn
die een relatie met de arbeidsmarkt
ter plaatse hebben. Het is merkwaar–
dig dat de minister de laatste vraag
van mevrouw Vliegenthart niet heeft
beantwoord: een beleidswijziging
van het centraal bestuur van de
arbeidsvoorziening dient toch in de
Kamer besproken te worden? Op zijn
minst dient de rol van de overheid
daarin in de Kamer besproken te
worden. De minister licht vandaag
een tipje van de sluier op. Hij heeft
echter in antwoord op een andere
vraag gezegd dat dit een pilotproject
is op basis waarvan een herbezin–
ning kan plaatsvinden. Wanneer
denkt de minister dat dit pilotproject
wordt afgerond? Is daarvoor een

termijn gesteld? Wat zijn de
criteria/condities waaronder dit
pilotproject plaatsvindt? Wanneer
begint de minister aan het proces
van herbezinning? Als de kern is dat
het om in de persoon gelegen
factoren gaat, kunnen mensen
onvrijwillig niet meer bemiddelbaar
zijn. Dat lijkt mij niet de bedoeling
van de minister en dat kan ook niet
worden beoogd met het beleid in
Amsterdam.

D

Minister De Vries: Alle werkzoeken–
den hebben en houden recht op
bemiddeling door de
arbeidsvoorzieningsorganisatie. Dit is
een kwestie van interne organisatie
van het werk; interne werkafspraken
tussen RBA's en sociale diensten.
Maar recht overeind blijft staan dat
iedere werkzoekende recht heeft op
bemiddeling van de RBA's. Als hem
of haar dat ontzegd wordt, is daar
beroep of bezwaar tegen mogelijk.

Is hier sprake van een beleids–
wijziging van het CBA? Neen, er
wordt gebruik gemaakt van
beleidsruimte op regionaal niveau.
Tegelijkertijd is er sprake van een
problematiek die op CBA-niveau
wordt erkend en waarover discussie
en waarop herbezinning nodig zijn.
Daarbij moeten bepaalde orientaties,
ook vanuit het CBA, worden
gegeven. Ik heb gewezen op de rol
van de werkconferenties. Ik vind dat
pilotprojecten, waarbij men
praktische ervaring opdoet, in de
discussie ook een rol kunnen spelen.
Men kan dan bezien wat de
effectiviteit en het rendement zijn
van dit soort inspanningen. Als men
zicht op het geheel heeft, kan het
CBA op een verantwoorde wijze
oriëntaties geven. Ik heb in de
tussentijd dus de neiging, enige
ruimte te geven aan regionale
initiatieven die erop zijn gericht, in
totaliteit betere resultaten te
bereiken.

Voorzitter! De vraag is gesteld,
hoeveel tijd het pilotproject in beslag
zal nemen. Ik moet bekennen dat ik
daarop geen exact antwoord kan
geven. Ik heb de indruk dat het enige
maanden zal duren en dat pas op
basis van een zorgvuldige evaluatie
een verbreding tot stand kan worden
gebracht.

D

De heer Van Hoof (VVD): Voorzitter!

Het is duidelijk dat er in ieder geval
nog niet voldoende duidelijkheid is
omtrent de criteria en factoren die
een rol spelen in dit pilotproject.
Voordat de Kamer zou spreken over
het landelijke meerjarige beleidska–
der, is er een schriftelijke vragen–
ronde geweest. Het antwoord van de
minister op een vraag betreffende de
onbemiddelbaren was, dat naar de
mening van het kabinet opschorting
van bemiddeling altijd zou moeten
plaatsvinden op individuele basis,
aan de hand van een zorgvuldige
procedure; dus geen categorale
regeling. De opschorting van
bemiddeling zou altijd tijdelijk
moeten zijn en bovendien in overleg
uitgevoerd dienen te worden met de
uitkeringsinstantie. Zijn dit nu de
criteria die naar de mening van de
minister in Amsterdam moeten
gelden? Zijn deze criteria ook bekend
bij het RBA? Zijn zij opgelegd aan
het RBA? Als dat niet het geval is,
wat wil de minister dan doen om dit
wel te bereiken?

Mijn tweede vraag betreft het
volgende. De minister heeft in een
van zijn antwoorden aangegeven dat
het tijdelijk opschorten van de
bemiddeling erop gericht is,
betrokkenen weer zo snel mogelijk in
de categorie "bemiddelbaar" onder
te brengen. Het was interessant dat
's ochtends, nadat dit persbericht
naar buiten was gekomen, de
directeur van de gemeentelijke
sociale dienst in Amsterdam, de heer
Van Dijk, in een radio-interview
aangaf dat hij van mening was dat
de mensen die op deze manier
onbemiddelbaar zouden worden
verklaard, langs de weg van
additionele arbeid alsnog zinvolle
activiteiten zouden kunnen ont–
plooien. Is dit de manier om mensen
weer voor te bereiden op een
normale bemiddelbare positie? Hoe
verhoudt zich dat met de opvattingen
van de minister over additionele
arbeid zoals hij deze onder andere
heeft geuit tijdens de behandeling
van de begroting ten aanzien van
banenpools en andere activiteiten?

D

Minister De Vries: Voorzitter! Ik
weet niet of er per se strijdigheid
bestaat tussen de twee gezichtspun–
ten. Ik lees nog eens voor uit het
persbericht waaruit ik al eerder
citeerde: "Dit besluit houdt onder
meer in dat een werkloze voor wie
de dienstverleningsmogelijkheden
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De Vries

van de arbeidsbureaus ontoereikend
dan wel uitgeput zijn, in ieder geval
voorlopig onder de hoede van de
sociale diensten in de regio komt tot
het moment dat door dienstverlening
van en via de GSD de persoon weer
een kans maakt op de arbeidsmarkt."

Het is dus wel degelijk de
bedoeling om via die dienstverlening
weer een traject uit te zetten naar de
reguliere arbeidsmarkt. Er zullen
echter mensen bij zijn bij wie
geconstateerd wordt dat de indicatie
banenpool is. Dat is bij deze
categorie natuurlijk geen verrassing.
Bij mijn weten is er mderdaad sprake
van een benadering die strookt met
de criteria die ik heb aangegeven bij
de beantwoording van de vragen
waarop de heer Van Hoof duidde.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering in verband met
de regeling van het opnemen
van gesprekken met een
technisch hulpmiddel (23047).

(Zie UCV 33 van 7 maart 1994.)

Artikel I, de aanhef van artikel II,
onderdeel A en de aanhef van
onderdeel B worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Stoffelen (stuk nr. 14).

D

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor dit
amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Artikel 125a, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Stoffelen (stuk nr. 14),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 125b wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Wolffensperger (stuk nr. 16).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor dit

amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Artikel 125c, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Wolffensperger (stuk
nr. 16), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 125d en 125e worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel B wordt
zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C en D en de aanhef
van onderdeel E worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Stoffelen (stuk nr. 15, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor dit
amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement het
andere op stuk nr. 15 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Artikel 126g, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Stoffelen (stuk nr. 15,
I), wordt zonder stemming aangeno–
men.

Artikel 126h, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Stoffelen (stuk nr. 15,
II), wordt zonder stemming aangeno–
men.

Het gewijzigde onderdeel E wordt
zonder stemming aangenomen.

De onderdelen F t/m G worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen III en IV en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van Groen Links de
aanwezige leden van alle fracties

voor het wetsvoorstel hebben
gestemd, zodat het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend in de
UCV over de bruteringsoperatie,
te weten:
- de motie-Tuinstra/A. de Jong over
de gevolgen van een lagere inflatie
dan verwacht in het bruterings–
akkoord (23400-XI, nr. 44);
- de motie-A. de Jong/Tuinstra over
de individuele huursubsidie
(23400-XI, nr. 45).

(Zie UCV 28 van 21 februari 1994.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze moties voldoende worden
ondersteund.

In stemming komt de motie–
Tuinstra/A. de Jong (23400-XI, nr. 44).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-A. de
Jong/Tuinstra (23400-XI, nr. 45).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van de VVD de aanwezige
leden van alle fracties voor deze
motie hebben gestemd, zodat zij is
aangenomen.

Ik stel voor, de stukken 23400-XI, nrs.
25, 29, 37, 38, 40 en 41 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend in de
UCV over het huurbeleid, te weten:
- de motie-Koetje/A. de Jong over
het hanteren van een gemeenschap–
pelijke visie als beleidskader voor het
toezicht (23400 XI, nr. 46);
- de motie-Groenman/Lankhorst over
een financiële tegemoetkoming voor
representatieve huurdersorganisaties
(23400-XI, nr. 47).

(Zie UCV 29 van 21 februari 1994.)

De voorzitter Het is mij gebleken,
dat deze moties voldoende worden
ondersteund.

In stemming komt de motie-Koetje/A.
de Jong (23400-XI, nr. 46).
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Voorzitter

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van de VVD de aanwezige
leden van alle fracties voor deze
motie hebben gestemd, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie–
Groenman/Lankhorst (23400-XI, nr.
47).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Ik stel voor, de stukken 23400-XI, nr.
42 en 22592, nrs. 12 en 13 voor
kennisneming aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Mij is gevraagd om
de stemmingen over wetsvoorstel
22604 uit te stellen tot donderdag,
aan het einde van de vergadering. Ik
constateer, dat hiertegen geen
bezwaar bestaat.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Arbeids–
omstandighedenwet in verband
met de tenuitvoerlegging van de
richtlijn 92/57/EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschap–
pen van 24 juni 1992 betref–
fende de minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid
en tijdelijke en mobiele
bouwpiaatsen (23153), en over:
- de motie-Huibers over aanpassing
van het Bouwprocesbesluit aan de
bijzondere EG-richtlijn (23153, nr. 9);
- de motie-Rempt-Halmmans de
Jongh over eigen verantwoordelijk–
heid van de opdrachtnemers (23153,
nr. 10).

(Zie vergadering van 15 maart 1994.)

De voorzitter: Voor een korte
heropening van de beraadslaging is
het woord aan de heer Huibers.

D

De heer Huibers (CDA): Voorzitter!
De minister heeft tijdens het debat
een aantal toezeggingen gedaan. Hij
heeft concrete toezeggingen gedaan
omtrent de aanpassing van het
besluit aan de EG-richtlijn. Tevens

wil hij bij de invoering rekening
houden met een aantal zaken die te
maken hebben met een praktische
invoering in verband met de
overgangsmaatregelen. Om deze
reden trek ik de motie op stuk nr. 9
in.

D

De voorzitter: Aangezien de
motie-Huibers (23153, nr. 9) is
ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De beraadslagmg wordt gesloten.

De artikelen I en II en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van de VVD de aanwezige
leden van alle fracties voor het
wetsvoorstel hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rempt–
Halmmans de Jongh (23153, nr. 10).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en de Centrumdemocraten
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van artikel 9 van de
Arbeidsomstandighedenwet in
verband met de tenuitvoerleg–
ging van richtlijn nr. 89/391/EEG
van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 12 juni
1989 betreffende de tenuitvoer–
legging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering
van de veiligheid en de gezond–
heid van werknemers op het
werk (23253).

(Zie vergadering van 15 maart 1994.)

De voorzitter: Mevrouw Schimmel
trekt haar amendementen op stuk nr.
12 in en mevrouw Rempt-Halmmans
de Jongh trekt van haar amende–
ment op stuk nr. 13, onderdeel II, in.

Op de agenda is ten onrechte
vermeld, dat mevrouw Schimmel dit

amendement medeondertekend zou
hebben. Dat is dus niet het geval.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (WD): Voorzitter! Het
amendement op stuk nr. 13, I, is wel
degelijk door mevrouw Schimmel
ondertekend. Ik heb op dat terrein
geen nieuw amendement ingediend.

De voorzitter: Dat heb ik ook niet
gezegd. Mij is gerapporteerd dat het
amendement op stuk nr. 13,
onderdeel II, is ingetrokken. Dat heb
ik gemeld. Wij stemmen straks over
het eerste onderdeel van uw
amendement op stuk nr. 13.

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Dat heb ik niet herzien
ingediend. De minister zei in eerste
termijn dat hij de teksten zou
overnemen.

De voorzitter: Mij is zoëven
gerapporteerd, dat op de agenda ten
onrechte staat vermeld dat mevrouw
Schimmel het amendement heeft
ondertekend. U zegt nu dat het niet
aan de orde is.

Ik stel voor, de stemmingen uit te
stellen tot donderdagavond. Deze
zaak moet eerst opgehelderd
worden.

Aldus wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Regelen met betrekking tot de
oprichting van de naamloze
vennootschap De Nederlandse
Munt N.V. en tot wijziging van
de Muntwet 1987 (23413)

(Zie vergadering van 16 maart 1994.)

De artikelen 1 t/m 12 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van Heemst/Van der Hoeven (stuk nr.
9) tot invoeging van een artikel 12a.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor dit
amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Artikel 13 en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno–
men.
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Voorzitter

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandelmg van het wetsvoorstel
Regelen met betrekking tot de
oprichting van de naamloze
vennootschap De Nederlandse
Munt N.V. en tot wijziging van
de Muntwet 1987 (23413), te
weten:
- de motie-Van Heemst/De Korte over
bundeling van activiteiten (23413, nr.
10).

(Zie vergadering van 16 maart 1994.)

De voorzitter: Ter vervanging van
deze motie is inmiddels een
gewijzigde motie rondgedeeld, die
als volgt luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een bundeling
wenselijk is van de museale
activiteiten van De Nederlandsche
Bank N.V., het Muntmuseum en het
Penningenkabinet (bijvoorbeeld in de
vorm van een Financieel Museum),
die is gekoppeld aan De Nederlandse
Munt N.V. te Utrecht;

verzoekt de regering in overleg met
betrokkenen de haalbaarheid van een
bundeling te onderzoeken, een
daarop gericht voorstel uit te werken
en deze Kamer in de loop van 1994
van het resultaat verslag te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is onderte–
kend door de leden Van Heemst, Van
der Hoeven en De Korte. Naar mij
blijkt, wordt zij voldoende onder–
steund.

Zij krijgt nr. 11 (23413).

Deze motie is tijdig rondgedeeld. Ik
breng haar nu in stemming.

Ik constateer, dat deze gewijzigde
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Aanpassing van de vergoeding
van verblijfkosten van leden van
de Tweede Kamer en enige
andere wijzigingen van de Wet
schadeloosstelling leden Tweede
Kamer en daarmee verband
houdende wijzigingen in andere
wetten (23440)

(Zie vergadering van 17 maart 1994.)

De artikelen I t/m XI en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor het
wetsvoorstel hebben gestemd,
waarmee het de vereiste meerder–
heid van twee derden der stemmen
heeft behaald, zodat het is aangeno–
men.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene
pensioenwet politieke ambtsdra–
gers ter zake van de uitkering
wegens invaliditeit alsmede
regeling van de zogenoemde
stimuleringsuitkering (23416).

(Zie vergadering van 17 maart 1994.)

De artikelen I t/m VII en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene
pensioenwet politieke ambtsdra–
gers (uitkeringspercentage vanaf
het derde jaar van de uitkerings–
duur en een procedure inzake
invaliditeit (23613).

(Zie vergadering van 17 maart 1994.)

De artikelen I t/m V en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, D66, de SGP, het
GPV, de RPF en de PvdA voor het
wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
waarmee het de vereiste meerder–
heid van twee derden der stemmen
heeft behaald, zodat het is aangeno–
men.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Loodsenwet en
de Scheepvaartverkeerswet in
verband met de herziening van
de financiële relatie tussen het
Rijk en de loodsen, de invoering
van een verkeersbegeleidingsta–
rief en een aantal technische
wijzigingen (23099), en over:
- de motie-J.T. van den Berg c.s. over
het loodsenregime voor de kleine
scheepvaart (23099, nr. 12);
- de motie-Van der Ploeg-Posthumus
c.s. over de status quo van 1988 voor
kleine zeeschepen (23099, nr. 13);
- de motie-Blaauw over de toepas–
sing van bepalingen voor "onder
invloed zijn" op de registerloods
(23099, nr. 14);
- de motie-Blaauw over "varen onder
invloed" (23099, nr. 15).

(Zie vergadering van 17 maart 1994.)

De voorzitter: De motie-Van der
Ploeg-Posthumus c.s. (23099, nr. 13)
is in die zin gewijzigd, dat zij thans
luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat met het toepassen
van de formele regeling de status
quo van vóór 1988 voor kleine
zeeschepen in feite niet wordt
gehandhaafd;

verzoekt de regering de status quo
van vóór 1988 te herstellen mede
door de bezitters van het Rijnpatent
dan wel het Grootvaarbewijs vrij te
stellen van loodsphcht voor de
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Voorzitter

gehele Rijn inclusief het traject
Parkkade-zee;

verzoekt de minister het in het
loodsplichtbesluit op te nemen
register voor kleine zeeschepen
zodanig te doen inrichten, zulks in
overleg met de rijkshavenmeesters,
dat de status quo van vóór 1988 ten
aanzien van kleine zeeschepen wordt
hersteld;

verzoekt de regering voorts een
zelfde regeling te treffen voor de
andere regio's, een en ander met
inachtneming van de veiligheids–
eisen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewij–
zigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (23099).

De motie is tijdig rondgedeeld, zodat
zij straks in stemming kan komen.

Wij beginnen nu met de stemmin–
gen in verband met het wetsvoorstel.

De aanhef van artikel I en de
onderdelen A t/m D worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Van der Ploeg-Posthumus c.s. (stuk
nr. 11, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor dit
amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement de andere
op stuk nr. 11 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Onderdeel E, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Van der Ploeg–
Posthumus c.s. (stuk nr. 11, I), wordt
zonder stemming aangenomen.

De onderdelen F t/m N worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-A. de Jong/Van der
Ploeg-Posthumus (stuk nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor dit

amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Onderdeel O, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-A. de Jong/Van der
Ploeg-Posthumus c.s. (stuk nr. 8),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

De onderdelen Oa en P worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

De aanhef van artikel II wordt zonder
stemming aangenomen.

De onderdelen A t/m C worden
zonder stemming aangenomen.

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Van der Ploeg–
Posthumus (stuk nr. 11, II), wordt
zonder stemming aangenomen.

Onderdeel E, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Van der Ploeg–
Posthumus c.s. (stuk nr. 11, III),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

De onderdelen F t/m P worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel III wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het
amendement-A. de JongA/an der
Ploeg-Posthumus (stuk nr. 9) tot
invoeging van een artikel IIIA.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor dit
amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Artikel IV en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor het

wetsvoorstel hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

In stemming komt de motie-J.T. van
den Berg c.s. (23099, nr. 12).

De voorzitter Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van Groen Links de
aanwezige leden van alle fracties
voor deze motie hebben gestemd,
zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van der Ploeg-Posthumus c.s.
(23099, nr. 16).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van Groen Links de
aanwezige leden van alle fracties
voor deze gewijzigde motie hebben
gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blaauw
(23099, nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blaauw
(23099, nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen,
het Wetboek van Strafrecht en
het Wetboek van Strafvordering
in verband met de doorbreking
van het exclusieve recht van de
concessiehouder in hoofdzaak
door middel van de invoering
van een gelimiteerd
vergunningenstelsel voor
specifieke vormen van openbare
mobiele telecommunicatie
(mobiele telecommunicatie)
(23444).

(Zie vergadering van 17 maart 1994.)

De aanhef van artikel I en de
onderdelen A t/m H worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-A. de Jong c.s. (stuk nr.
7, I).
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Voorzitter

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van Groen Links de
aanwezige leden van alle fracties
voor het amendement hebben
gestemd, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement de andere
op stuk nr. 7 voorkomende amende–
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

Onderdeel I, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-A. de Jong c.s. (stuk nr.
7, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen J t/m P worden
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik wijs erop, dat door
de aanneming van het
amendement-A. de Jong c.s. (stuk nr.
7, II) onderdeel Q is vervallen.

De onderdelen R t/m CC worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik wijs erop, dat door
de aanneming van het
amendement-A. de Jong c.s. (stuk nr.
7, III) artikel V is vervallen.

Artikel VI en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Luchtvaartwet
(aanwijzing en gebruik van
luchtvaartterreinen, strafbepalin–
gen en dwangsomregelingen)
(22570).

(Zie vergadering van 17 maart 1994.)

De aanhef van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Frissen/A. de Jong (stuk nr. 26, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van D66 de aanwezige
leden van alle fracties voor het
amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Frissen/A. de Jong
(stuk nr. 26, I), wordt zonder
stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m J, de aanhef
van onderdeel K en het eerste t/m
derde lid van artikel 25 worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Tommel/Rosenmöller
(stuk nr. 35).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links, de SGP en het
GPV voor dit gewijzigde amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

In stemming komt het
subamendement-Te Veldhuis (stuk nr.
34).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD voor dit subamendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

In stemming komt het amendement–
Frissen/A. de Jong (stuk nr. 26, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
SGP, het GPV, de RPF, de PvdA en
Groen Links voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Tommel (stuk nr. 27).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links en de SGP voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Het vierde lid, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Frissen/A. de Jong

(stuk nr. 26, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Rosenmöller (stuk nr. 21) tot
invoeging van een lid 4a.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links en D66 voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Het vijfde en zesde lid worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Frissen/A. de Jong (stuk nr. 26, III).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Het zevende lid, zoals het is
gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Frissen/A. de Jong
(stuk nr. 26, III), wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Frissen/A. de Jong (stuk nr. 26, IV).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens de aanwezige leden van
de fractie van D66 de aanwezige
leden van alle fracties voor het
amendement hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Het achtste lid, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Frissen/A. de Jong
(stuk nr. 26, IV), wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Tommel/Rosenmöller (stuk nr. 20).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Het negende lid wordt zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 25 wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 25a t/m 25c worden
zonder stemming aangenomen.
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Voorzitter

In stemming komt het amendement–
Frissen/A. de Jong (stuk nr. 26, V).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten, de
VVD, de SGP, het GPV, de PvdA en
Groen Links voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Artikel 25d, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
amendement-Frissen/A. de Jong
(stuk nr. 26, V), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 25e t/m 25i worden
zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel K wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Rosenmöller/Tommel (stuk nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links, D66, de SGP, het GPV
en de RPF voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Onderdeel L wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen M t/m U worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Rosenmöller/Tommel (stuk nr. 23).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links, D66, de SGP, het GPV
en de RPF voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Onderdeel V wordt zonder stemming
aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Schutte (stuk nr. 17).

De voorzitter Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Schutte (stuk nr. 17), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel III wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Schutte (stuk nr. 18), tot invoeging
van een artikel IIIA.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

De artikelen IV en V en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Luchtvaartwet
(19631).

(Zie vergadering van 17 maart 1994.)

De aanhef van artikel I en de
onderdelen A t/m D worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-Te Veldhuis (stuk nr.
20).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Onderdeel E wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen II en III en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Wijziging van de Luchtvaartwet
(aanwijzing en gebruik van
luchtvaartterreinen, strafbepalin–
gen en dwangsomregelingen)
(22570), te weten:
- de motie-Tommel/Rosenmöller over
de bouw van nieuwe woningen in
zwaar door geluidhinder belaste
gebieden (22570, nr. 28);
- de motie-Tommel/Rosenmöller over
de handhaving van regelgeving ter
beperking van geluidhinder rond
luchthavens (22570, nr. 29).

(Zie vergadering van 17 maart 1994.)

In stemming komt de motie-Tommel/
Rosenmöller (22570, nr. 28).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links en de SGP voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tommel/
Rosenmöller (22570, nr. 29).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links en de VVD voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overïge fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de
rechtsbijstand en enkele andere
wetten (23464).

(Zie vergadering van 17 maart 1994.)

De artikelen I t/m IX en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de SGP, de RPF en de PvdA
voor het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.
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Aan de orde is de stemming in
verband met de Herziening tweede
structuurschema elektriciteits–
voorziening (23424, nr. 4).

De voorzitter: Ik stel voor, de
planologische kernbeslissing goed te
keuren.

Ik constateer, dat behoudens het
lid van de fractie van de Centrum–
democraten de aanwezige leden van
alle fracties voor dit voorstel hebben
gestemd, zodat het is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet milieube–
heer in verband met de imple–
mentatie van bepalingen van
verordening (EEG) nr. 259/93 van
de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 1 februari
1993 betreffende toezicht en
controle op de overbrenging van
afvalstoffen binnen, naar en uit
de Europese Gemeenschap
(236O4).

(Zie mondeling overleg van 17 maart
1994.)

De artikelen I t/m V en de beweegre–
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor het
wetsvoorstel hebben gestemd, zodat
het is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend in de UCV
over de nota "Jeugd verdient de
toekomst", te weten:
- de motie-Vliegenthart c.s. over een
samenhangend hulpaanbod voor
jeugdigen (23400-XVI, nr. 81).

(Zie UCV 31 van 28 februari 1994.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze motie voldoende wordt
ondersteund.

Ik constateer, dat de aanwezige
leden van de fracties van de PvdA,
Groen Links, D66, de SGP, het GPV,
de RPF en het CDA voor deze motie
hebben gestemd en die van de

overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over vier moties, ingediend in de
UCV over het Tweede Nationaal
Milieubeleidsplan (NMP 2), te
weten:
- de motie-Van der Vaart/Van
Rijn-Vellekoop over "vergroening"
van het belastingstelsel (23560, nr.
4);
- de motie-Te Veldhuis over
bijstelling van doelstellingen (23560,
nr. 5);
- de motie-Te Veldhuis over
voorgenomen accijnsverhogingen op
brandstoffen (23560, nr. 6);
- de motie-Van Ojik/Tommel over een
regulerende heffing op energie voor
kleinverbruikers (23560, nr. 7).

(Zie UCV 35 van 14 maart 1994.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze moties voldoende worden
ondersteund.

Op verzoek van de heer Van der
Vaart en mevrouw Van Rijn–
Vellekoop stel ik voor, hun motie op
stuk nr. 4 van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De motie-Van
Ojik/Tommel (23560, nr. 7) is in die
zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vrijwel alle
partijen zich hebben uitgesproken
voor invoering van een regulerende
energieheffing voor kleinverbruikers;

overwegende, dat een regulerende
energieheffing noodzakelijk is voor
het behalen van de CO2 reductie–
doelstelling voor 2000, zoals
vastgelegd in het NMP;

spreekt als haar mening uit dat in
1995 een regulerende heffing op
energie voor kleinverbruikers dient te
zijn ingevoerd - bij voorkeur in
Europees verband - waarvan de
opbrengst wordt teruggesluisd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewij–
zigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (23560).

De motie is tijdig rondgedeeld, zodat
wij erover kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Te
Veldhuis (23560, nr. 5).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Te
Veldhuis (23560, nr. 6).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en de Centrumdemocraten
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Ojik/Tommel (23560, nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links, D66, de SGP, het GPV
en de RPF voor deze gewijzigde
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde zijn stemmingen over
twee moties, ingediend in de UCV
over de Vervolgnota Energiebe–
sparing, te weten:
- de motie-Van Rijn-Vellekoop/Boers–
Wijnberg over oneerlijke concurren–
tie door gebruik van MAP-gelden
(23561, nr. 3);
- de motie-Van Ojik over energie–
prestatienormen (23561, nr. 4).

(Zie UCV 30 van 28 februari 1994.)

De voorzitter: Het is mij gebleken,
dat deze moties voldoende worden
ondersteund.

De motie-Van Ojik (23561, nr. 4) is
in die zin gewijzigd, dat zij thans
luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
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Voorzitter

overwegende, dat reeds in het NMP
normen op grond van de Wet
Energiebesparing Toestellen werden
aangekondigd voor het energie–
verbruik van koel– en vries–
apparatuur, CV-ketels, wasmachines
en wasdrogers;

overwegende, dat de Kamer in 1990
de regering verzocht heeft om op
korte termijn de Wet Energiebespa–
ring Toestellen toe te passen in het
kader van een verdergaand
energiebesparingsbeleid;

overwegende, dat de voortgang in
de totstandkoming van Europese
normen voor het energiegebruik van
apparaten te wensen overlaat;

verzoekt de regering in 1994
energieprestatienormen op grond
van de WET voor te bereiden voor
koel– en vnesapparatuur, wasmachi–
nes, wasdrogers en afwasmachines,
zodat in het geval dat Europese
normstelling in 1994 uitblijft, in 1995
- binnen de grenzen van de
Europese Verdragen - onmiddellijk
tot invoering van Nederlandse
energieprestatienormen kan worden
overgegaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt wordt deze motie
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 7 (23561).

Deze gewijzigde motie is tijdig
rondgedeeld, zodat wij er zo dadelijk
over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van
Rijn-Vellekoop/Boers-Wijnberg
(23561, nr. 3).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de RPF de aanwezige leden van alle
fracties voor deze motie hebben
gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Ojik (23561, nr. 7).

De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid van de fractie van
de Centrumdemocraten de aanwe–
zige leden van alle fracties voor deze
gewijzigde motie hebben gestemd,
zodat zij is aangenomen.

Ik stel voor, de stukken onder nr.
23561 voor kennisgeving aan te
nemen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend in de
UCV over de nota Produkt en
milieu, te weten:
- de motie-Lansink/Van Rijn–
Vellekoop over een normstellend
kader (23562, nr. 3);
- de motie-Van Rijn-Vellekoop/
Lansink over een fonds voor
risicodragend beginvermogen
(23562, nr. 4);
- de motie-Willems/Schimmel over
een informatieplicht t.a.v. de
milieu-aspecten van produkten
(23562, nr. 5).

(Zie UCV 32 van 28 februari 1994.)

De voorzitter: Het is mij gebleken
dat deze moties voldoende worden
ondersteund.

In stemming komt de motie-Lansink/
Van Rijn-Vellekoop (23562, nr. 3).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de PvdA, D66, de SGP, het
GPV, de RPF en Groen Links voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van
Rijn-Vellekoop/Lansink (23562, nr. 4).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, het CDA, Groen Links, D66,
de SGP, het GPV en de RPF voor
deze motie hehben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Willems/
Schimmel (23562, nr. 5).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links, D66, de SGP, het GPV
en de RPF voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Ik stel voor, stuk nr. 23562 voor
kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklarin–
gen achteraf.

Voorzitter: Van Erp

Opnemen van gesprekken met
een technisch hulpmiddel

D

De heer Korthals (VVD): Voorzitter!
Bij de uitgebreide commissie–
vergadering over het wetsvoorstel
met betrekking tot het opnemen van
gesprekken met een technische
hulpmiddel, heb ik namens de
WD-fractie duidelijk gemaakt dat de
zware georganiseerde criminaliteit
doeltreffend moet worden bestreden.
Daarvoor zijn verschillende
bestaande middelen en methoden
bruikbaar. Naar het oordeel van de
WD-fractie zijn die tot dusverre nog
onvoldoende benut. Ik heb erop
gewezen dat ter compensatie
daarvan niet steeds ingrijpender
middelen moeten worden aange–
wend. Het onderhavige wetsvoorstel
(23047) maakt ook het direct
afluisteren in de pro-actieve fase
mogelijk. Ik heb bij de behandeling
aangegeven dat mijn fractie met
name daar moeite mee heeft. Tljdens
die uitgebreide commissie–
vergadering is door de regering
aangegeven dat van de voorgestelde
bevoegdheden terughoudend
gebruik zal worden gemaakt, terwijl
er voortdurend controle zal zijn. De
kans op misbruik dan wel verkeerd
gebruik lijkt daarom gering te zijn.
De vinger moet evenwel aan de pols
worden gehouden. De regering is
bereid gebleken in nauw overleg met
de Kamer de ontwikkelingen op dit
terrein te volgen. Periodieke
evaluatie is mijns inziens onvermij–
delijk. Tegen deze achtergrond en
ervan uitgaande dat evaluatie
regelmatig zal plaatsvinden, heeft
mijn fractie voor het wetsvoorstel
gestemd.

Wijziging Arbowet

D

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Voorzitter! De VVD
heeft tegen het wetsvoorstel inzake
minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid en ti jdeli jke
en mobiele bouwplaatsen gestemd,
niet om de inhoud van het wetsvoor–
stel zelf, maar wel om de uitwerking
in de AMvB. Met name de centrale
rol van alle opdrachtgevers is
volgens de VVD volstrekt onjuist en
in strijd met de strekking van de
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Rempt-Halmmans de Jongh

Arbowet. Wij konden niet stemmen
tegen de AMvB en hebben dus uit
protest gestemd tegen het wetsvoor–
stel.

Produkt en milieu

D

Mevrouw Rempt-Halmmans de
Jongh (VVD): Wij hebben tegen de
motie-Lansink/Van Rijn-Vellekoop
(23562, nr. 3) over het normstellend
kader inzake informatie ten behoeve
van milieuvriendelijke ontwerpen
gestemd, niet omdat informatie niet
nodig is. Maar wij zien geen heil in
een verplichte voorziening vanaf de
grondstoffen tot aan het eindprodukt,
ofwel in de gehele produktieketen.
De producent die milieuvriendelijk
wil produceren kan desgewenst
informatie opvragen. Daarom zien
wij ook niet zo gek veel in eventuele
zelfregulering ten aanzien van de
informatie over de gehele keten, dus
vanaf de grondstoffen tot aan het
eindprodukt. Het is niet nodig nog
eens aparte normen te stellen, want
dat is niet mogelijk voor alle
produkten die in aanmerking zouden
kunnen komen. Het doel van iedere
producent moet zijn: zo weinig
mogelijk milieuvervuiling. Dat doel
moeten zij nastreven zonder dat hen
normen worden opgelegd.

Dan wil ik iets zeggen in verband
met ons stemgedrag bij de stem–
ming over de motie op stuk nr. 4.
van mevrouw Van Rijn-Vellekoop en
de heer Lansink over een fonds voor
risicodragend beginvermogen, met
name voor het midden– en kleinbe–
drijf, ten behoeve van milieuvriende–
iijke produktontwerpen. De VVD
heeft opnieuw tegen gestemd. Dat
heeft zij gedaan om een aantal
redenen. Dat zijn de volgende. In de
eerste plaats zal de minister van
Economische Zaken alle subsidie–
mogelijkheden op zijn departement,
juist die ten behoeve van het MKB,
op dit punt doorlichten. In de tweede
piaats heeft de VVD ervoor gepleit
technische ontwikkelingskredieten
meer toegankelijk te maken voor dit
onderwerp. In derde plaats zijn er
fiscale mogelijkheden. Deze motie
vinden wij daarom overbodig.

Vervolgens wil ik iets zeggen naar
aanleiding van ons stemgedrag ten
aanzien van de motie op stuk nr. 5
van de heer Willems en mevrouw
Schimmel over de informatieplicht
inzake milieu-aspecten van produk–
ten. De VVD is tegen de infoplicht die

is geformuleerd in de nota. Wij zijn
dus zeker tegen invoering daarvan
op 1 januari 1996.

Tweede Nationaal Milieubeleids–
plan

D

Mevrouw Van Rijn-Vellekoop
(PvdA): Voorzitter! Mijn fractie heeft
gestemd tegen de gewijzigde motie
op stuk nr. 7 van de heren Van Ojik
en Tommel, ingediend tijdens de
behandeling van het NMP 2. In deze
motie wordt gevraagd om een
energieheffing in 1995. Wij achten
deze motie overbodig, omdat de
regering heeft toegezegd, dat zij het
hele dossier zal voorbereiden en dat
tot invoering zal worden besloten.

Bovendien achten wij het
noodzakelijk dat dan tevens wordt
gekeken naar de mogelijkheden aan
de heffingenkant. Hierover wordt in
de motie niets gezegd. Wij denken in
dit verband niet aan een heffing die
Groen Links voor ogen staat. Een
dergelijke heffing gaat ons te ver. Wij
vragen ook aandacht voor de wijze
van terugsluizen. In de UCV hebben
wij gepleit voor aandacht voor de
inkomenseffecten voor de burger,
maar ook voor die voor het MKB. Wij
vinden dat er sprake moet zijn van
een compleet dossier. Met deze
motie wordt echter niets toegevoegd
aan wat de regering heeft toegezegd
en wat in het NMP en in de
vervolgnota Energiebesparing staat.

Schadeloosstelling Tweede–
Kamerleden

D

De heer Willems (Groen Links):
Voorzitter! Er is over drie APPA–
wetten gestemd. Bij twee ervan
hebben wij voor gestemd. Een van
de drie wijzigingsvoorstellen voor de
Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers hebben wij niet
gesteund. Daarbij gaat het om de
wijziging waarmee wordt voorge–
steld om de wachtgelden, dus de
werkloosheidsuitkering, van gewezen
kamerleden vanaf het derde jaar op
te trekken van 60% naar 70%. Wij
hebben behoefte aan het geven van
de volgende motivering.

Op zichzelf hebben wij er begrip
voor, dat op dit punt een parallel
wordt getrokken met de positie van
ambtenaren. Dat is ook in lijn met
wat mijn fractie altijd heeft beweerd,

namelijk dat de positie van politieke
ambtsdragers zoveel mogelijk moet
overeenkomen met die van
ambtenaren. Wij stellen echter vast,
dat op een heleboel andere punten
de uitkeringspositie van gewezen
kamerleden nog zeer gunstig is
vergeleken met die van gewezen
ambtenaren. Bovendien zou het
voorgaande impliceren dat ook de
verslechteringen moeten worden
doorgevoerd en niet alleen de
verbeteringen. Dit alles heeft ons er
uiteindelijk toe gebracht om negatief
over dit wetsvoorstel te oordelen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de Vooriopige Rekening 1993

(23615).

De beraadslagmg wordt geopend.

D

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Ik begin met te citeren uit het
NRC-hoofdartikel van zaterdag: Vier
jaar heeft het kabinet-Lubbers/Kok
erop zitten. In de bocht vliegt het uit
de baan met zijn hoofdnummer
Sanering van de overheidsuitgaven.

Wie het kabinet aanvankelijk nog
het voordeel van de twijfel gaf, moet
inmiddels wel diep gedeprimeerd
zijn bij het opmaken van de balans.
Het geschoonde financieringstekort
loopt op van 4,1% in 1993 naar 5,7%
in 1994. Desondanks heeft het
kabinet de burgers en de bedrijven 8
mld. meer afhandig gemaakt. Dit
bedrag resulteert na verrekening van
het belastingpakket dat nu voorligt.
Mede daardoor loopt de werkloos–
heid in uitkeringsjaren op naar
735.000 aan het eind van dit jaar; een
naoorlogs record. Het aantal
WAO-uitkeringen stijgt weer sinds
het begin van vorig jaar. De
WAO-maatregelen van het kabinet,
die de PvdA-aanhang decimeerden,
hebben zelfs een averechts effect,
naar nu blijkt. Geen enkele doelstel–
ling uit het regeerakkoord van 1989,
de ijzeren randvoorwaarden van de
minister, wordt gehaald. Het kabinet
eindigt in 1994 met hetzelfde
geschoonde tekort waarmee het in
1989 begon. Het eindigt met een 2%
hogere collectieve-lastendruk en met
17,5 mld. minder bedrijfswinsten per
jaar.

Vier jaren kabinet-Lubbers/Kok
lijken totaal voor niets te zijn
geweest. De tussenliggende
budgettaire inspanningen ten spijt is
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er op alle fronten achteruitgang
geboekt. Het aangehaalde NRC–
hoofdartikel vat het in de kop perfect
samen als verfloddering. Moet het
nog verbazen dat de kiezers zich
massaal afkeren van de twee partijen
die dit beleid door dik en dun
hebben gesteund?

Toen wij van de 5 mld. belasting–
veriaging hoorden, was onze eerste
reactie: Hoi! De viag uit! Dit is, zij het
aan het eind van de rit, een keer ten
goede. Daar heeft de VVD in vier
tegenbegrotingen steeds tevergeefs
voor gepleit. Maar bij het zien van de
dekking ging de vlag onmiddellijk
halfstok. Het pakket van 5 mld. is
slechts voor de heift serieus gedekt
en voor de andere helft op de pof
gefinancierd. In NRC Handelsblad
van 21 februari jl. zegt directeur Zalm
van het CPB, onze nationale
rekenmeester: Dat pakket lijkt mij
zeer ruim bemeten, zeker als er geen
ombuigingen tegenover staan. Je
loopt het risico dat een volgend
kabinet de bezuinigingen bij elkaar
mag sprokkelen om de lasten–
verlichting te financieren.

Het antwoord op de vragen maakt
duidelijk dat het kabinet mooi weer
speelt. De meevaller in 1993 van 1,8
mld. is structureel. Voor 1994 is er
een meevaller van 0,9 mld. Dat
betekent een serieuze dekking van
2,7 mld. Dat is dus ietsje meer dan
de helft. Dat lijkt mij akkoord. De
eventuele meevaller van 1,2 mld.
voor 1995 als gevolg van een 0,75%
hogere groei mag natuurlijk
helemaal niet meedoen. Niemand
weet of die hogere groeiraming voor
1995 conjunctureel of structureel is,
als de groei zich al voordoet. De
structurele opbrengst van de
uitbreiding van de renterenseigne–
ring van 0,6 mld. moet natuurlijk ter
invulling dienen van de ambitieuze,
nog oningevulde fraudetaakstelling
van 1,2 mld. Deze opbrengst kan niet
twee keer worden ingezet. Het
inzetten van de premiemeevaller van
0,6 mld. in 1993 ter financiering van
de verlaging van het tarief van de
eerste schijf per 1 juli a.s. lijkt op
potverteren, zolang de tekorten van
de sociale fondsen oplopen. Het is
ongehoord dat het kabinet een
ongedekte cheque aan de kiezers
heeft aangeboden van bijna 2,5 mld.
Naderhand is deze in de publiciteit
een beetje afhankelijk gemaakt van
de matigingsbereidheid van de
sociale partners, maar het geld blijft
toegezegd, en belofte maakt schuld.

In een van de antwoorden schrijft
het kabinet dat het pakket lasten–
verlichting in 1994 leidt tot een
daling van de microlastendruk met
2,5 mld. Dit is gewoon onwaar. Het
kabinet naait de burgers en de
bedrijven een oor aan. De micro–
lasten dalen in 1994 helemaal niet.
Het kabinet heeft immers eerder de
microlasten met 2,6 mld. laten
stijgen van 1993 op 1994. De
inflatiecorrectie gaat niet door, er
komen meer milieubelastingen, de
benzine– en dieselaccijns is ver–
hoogd, etc. Per saldo stijgen de
microlasten in 1994 nog steeds met
100 mln., ook na dit beleidspakket.

Het zal duidelijk zijn dat wij over
het onderdeel "ongedekte
maatregelen" in het geheel niet met
het kabinet van gedachten willen
wisselen. Het betreft maatregelen
van na 1 januari 1995. Door het
volgende kabinet en tijdens de
kabinetsformatie wordt uitgemaakt of
en, zo ja, welke bezuinigingen
daarvoor moeten worden getroffen.
Dan kunnen wij verder praten.

Wat 1994 betreft, stelt het kabinet
allereerst een rijksbijdrage van 1,4
mld. beschikbaar aan het Algemeen
werkloosheidsfonds ter verlaging van
de WW-premies voor werkgevers
met 1,4%. Rijksbijdragen zijn al
eerder ongewenst verklaard. Wij
moeten daar nu juist vanaf. Daarom
dient deze maatregel structureel te
worden vormgegeven als een
verlaging van de overhevelingstoe–
slag. Wil het kabinet dat toezeggen?

Het kabinet heeft aangekondigd
om het traject van het zogenaamde
Vpb-afstapje - 40% in plaats van 35%
- in te willen korten van
ƒ 250.000 naar ƒ 100.000. Daarvoor is
175 mln. ter beschikking gesteld.
Voor ongeveer hetzelfde bedrag
prefereert de VVD-fractie een
verlaging van het Vpb-tarief van 40%
naar 37,5% voor het gehele midden–
en kleinbedrijf. Dan profiteren de
kleintjes tenminste mee, net zoals bij
de zelfstandigenaftrek. Wil het
kabinet dit in elk geval toezeggen?
Eventueel dien ik een motie in op dit
punt.

Onze eerste prioriteit ligt
overigens bij algehele afschaffing
van het Vpb-afstapje, zodat alle
Vpb-plichtigen, zowel het midden– en
kleinbedrijf als grote ondernemingen,
35% gaan betalen. De dekking van de
benodigde 225 mln. kan meteen in
mindering komen op de 1,4 mld.
rijksbijdrage aan het AWF. Je kunt
dat bedrag natuurlijk maar één keer

uitgeven. De afschaffing van het
Vpb-afstapje is volgens ons gericht
op de versterking van de sector die
het grootste deel van de werkgele–
genheid genereert. En dat is het
midden– en kleinbedrijf. Daarom
willen wij deze prioriteit verleggen. Is
het kabinet dat met ons eens?
Eventueel dien ik op dit punt een
motie in. Ik kijk hierbij in de richting
van de CDA-fractie. Ik neem namelijk
aan dat fractievoorzitter Brinkman dit
gisteren voor de EO-radio heeft
bedoeld te zeggen.

De heer Terpstra (CDA): Voorzitter!
In het begin van zijn toespraak vroeg
de heer De Korte zich af of de
lastenverlichting wel goed gedekt
was. Ik dacht toen dat hij de hele
lastenverlichting zou afwijzen. Nu
gaat hij evenwel discussiëren over
een andere verdeling. Mag ik daaruit
afleiden dat hij meent dat de zaak nu
wel goed gedekt is?

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik denk dat de heer
Terpstra niet goed geluisterd heeft. Ik
heb gezegd dat de meevaller voor
1993 van 1,8 mld. structureel is en
dat wij daar dus mee akkoord gaan.
Voor 1994 is er volgens het kabinet
een meevaller van 0,9 mld. vanwege
meer groei. Welnu, die meevaller
verklaren wij ook voor akkoord. En
dan hebben wij 2,7 mld. aan serieuze
dekking. Daaruit kun je dus het een
en ander doen, zoals een rijksbij–
drage of lastenverlichting voor het
midden– en kleinbedrijf. Ik heb het nu
over die dekking en die middelen. In
dat verband kun je eventueel de
prioriteiten verschuiven. Daarbij keek
ik naar de heer Terpstra en zijn
fractievoorzitter.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Betekent dit dat de heer De Korte
uitsluit dat er, wat de VVD betreft,
per 1 januari a.s. nog iets aan
lastenverlichting in het vat zit?

De heer De Korte (VVD): Dat sluit ik
natuurlijk in het geheel niet uit, zeker
niet als de VVD aan het volgende
kabinet meedoet. Dan gaan wij
immers kijken naar de
verkiezingsprogramma's. Daarin
liggen verschillende mogelijkheden
en ombuigingsscenario's om de
lastenverlichting op verschillende
punten mogelijk te maken. Dat is nu
echter nog niet aan de orde. Als ik
kijk naar het ombuigingspakket van
de PvdA, dan lijkt het mij nog niet zo
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logisch dat je daar onmiddellijk de
ruimte voor hebt Kijk je naar het
ombuigingspakket van het CDA of de
WD, dan zie je dat het er wel in zit.
Het hangt er dus helemaal van af wie
er meedoen.

De heer Melkert (PvdA): Het is wat
merkwaardig om onder verwijzing
naar het programma van een ander
de vraag die aan u gesteld is, te
beantwoorden. Als u tot de conclusie
komt dat het kabinet geen dekking
levert voor het voornemen om per 1
januari a.s. de lastenverlichting waar
te maken, dan kunt u dat natuurlijk
wel doen. Dat betekent echter dat dit
in mindering komt op datgene wat u
overigens voor de komende vier jaar
in petto hebt. Dat is toch de logische
consequentie. Zegt u hiermee dus
dat het lastenverlichtingsprogramma
van de WD minder zal worden als
gevolg van het door u als zodanig
gesignaleerde gat dat het kabinet
laat zitten?

De heer De Korte (VVD): Ik moet
constateren dat, als dat ongedekte
deel van de lastenverlichting toch
doorgaat, voor de partijen die
serieus willen dekken in de komende
penode, dit deel afgaat van hun
eigen wensen.

De heer Melkert (PvdA): Dus minder
lastenverlichting die de VVD als
serieuze partij in de aanbieding
heeft?

De heer De Korte (VVD): Ja, want
dat gaat dan niet. Je kunt een gulden
immers maar één keer uitgeven.
Welnu, dit kabinet doet dat gedeelte–
lijk, voor de helft, op de pof en legt
de lasten bij het komende kabinet.
Als wij daarin komen te zitten, dan is
dat inderdaad de consequentie. Ik
kom straks nog wel te spreken over
wat dit kabinet nalaat voor een
volgend kabinet.

De heer Melkert (PvdA): Of het op
de pof is, horen wij straks wel van de
regering. Ik concludeer dat de VVD in
feite niet de 1 januari jl. aangekon–
digde lastenverlichting wil, respectie–
velijk dat de VVD de ruimte voor de
komende jaren, zoals vermeld in
haar verkiezingsprogramma van de
VVD, daarmee vermindert. De VVD
zal hierdoor minder scoren op het
punt van de werkgelegenheid in de
doorberekening van het CPB, maar
dat heeft de heer De Korte ongetwij–
feld zelf ook wel in de gaten. De

kassa is alweer aan het tellen, maar
dan in de verkeerde richting.

De heer De Korte (WD): Je kunt
niet praten over maatregelen
waarvoor geen dekking is gegeven.
Dat stelt mij juist zo teleur in de
aanpak van dit kabinet. Op de
valreep komt het nog met van alles
en nog wat aanzetten, maar daar
wordt geen dekking voor aangege–
ven. De reactie van de regering op
voorstellen van de oppositie,
waarmee enkele tientallen miljoenen
gemoeid waren, is tot nu toe altijd
geweest dat die absoluut niet konden
omdat er geen dekking was
aangegeven. Ik verwijs naar
voorstellen van D66 of van mijn
eigen fractie, hoewel wij altijd
geprobeerd hebben, een goede
dekking aan te geven. Nu ineens,
vlak voor de verkiezingen, bereiken
ons voorstellen tot een totaal van 5
mld. Slechts de helft daarvan is
serieus gedekt. Moeten wij dat
verhaal maar voor zoete koek
slikken? Zo hebben wij nooit met
elkaar verkeerd tijdens dit soort
debatten, ook niet onder deze
minister. Waarom zouden wij dat in
het licht van de verkiezingen ineens
wel doen? Voor zover er een
adequate dekking is, is de VVD–
fractie het eens met de verlaging van
het tarief voor de eerste schijf per 1
juli a.s., de verhoging van de
zelfstandigenaftrek en de vier fiscale
maatregelen tot behoud van
Nederland als vestigingsplaats voor
buitenlandse bedrijven.

Voorzitter! De minister van
Financiën spiegelt ons een tekort van
3,75% voor. Dat is in zijn filosofie
"een tandje lager" dan de 3,25% die
het kabinet zich ten doel stelde; de
ijzeren randvoorwaarde. De gedachte
daarachter was: minder oplopende
werkloosheid. Maar die werkloosheid
loopt al op tot recordhoogte. Het
loslaten van de norm heeft niet erg
mogen baten. In het nog niet
verschenen, maar in de publiciteit
breed uitgemeten CEP 1994 prikt het
CPB finaal door de fata morgana van
3,75% heen. Die fata morgana wordt
namelijk veroorzaakt door gekun–
stelde kasschuiven en incidentele
dekkingsmaatregelen ter waarde van
8 mld. Uit de antwoorden op de
vragen bij de voorlopige rekening
bleek dit al. Het geschoonde tekort
voor 1994 komt uit op 5,7%. Het
"tandje lager" blijkt een groot
tandwiel geworden te zijn. Daarbij is
nog geen rekening gehouden met

nadere tegenvallers van, naar mijn
inschatting, meer dan 0,5 mld.,
vooral vanwege meer uitgaven voor
de opvang van asielzoekers.
Wanneer verschijnt de Voorjaarsnota
1994? Krijgen wij die boedelbeschrij–
ving voor of na 3 mei a.s. toege–
stuurd?

Het meest pijnlijke is dat het tekort
voor 1994 een groot tandwiel lager
wordt gezet, terwijl de microlasten
voor burgers en bedrijven in
hetzelfde jaar per saldo nog met 100
mln. stijgen. Hieruit kan mijns inziens
maar één conclusie worden
getrokken: de sanering van de
overheidsuitgaven is anno 1994
geheel ontspoord. In het hoofdartikel
van De Telegraaf van zaterdag
jongstleden stond dan ook dat dit
wel de vraag oproept waar het
fabeltje van de goede boekhouder
Kok eigenlijk vandaan komt. Wat
vindt de minister daar nu zelf van?

De ontsporing van de sanering
van de overheidsuitgaven legt een
zware hypotheek op de kabinetsfor–
matie en op het volgende kabinet. Er
komen steeds meer lijken in de kast.
Uit het antwoord op vraag 41 blijkt
dat de structurele tegenvaller als
gevolg van de lagere olieprijzen en
daardoor lagere aardgasopbrengsten
oploopt tot structureel 2,3 mld. Met
behulp van kasschuiven wordt dit
probleem in 1994 en 1995 geheel
verdonkeremaand. Elke ingewijde
weet echter dat bij de begrotings–
voorbereiding voor 1995 respectieve–
lijk bij de kabinetsformatie die prijzen
drastisch naar beneden zullen
worden bijgesteld. Na 1995 hebben
wij dus een levensgroot probleem.
Dat kan de regering toch niet
ontkennen? Dit betekent ook minder
extra aardgasopbrengsten uit export,
dus minder voeding voor het
structuurfonds. Er ontstaat een
substantieel gat bij de financiering
van de overheidsinvesteringen,
onder andere ten behoeve van de
Betuwelijn en de TGV.

De langlopende rente is bovendien
plotseling met 1% gestegen. Op de
iangere termijn betekent zoiets weer
0,5 mld. meer aan rente-uitgaven
voor de staatsschuld. Dit drukt ons
weer op de chronisch hoge
staatsschuld die maar niet wil dalen,
zeker niet onder dit kabinet. En de
molensteen van de rentelasten drukt
zwaarder naarmate de rente stijgt.
De aanpak van het tekort blijft
hierdoor prominent op de politieke
agenda.
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Met betrekking tot de oplopende
negatieve saldi bij de sociale fondsen
zwijgt het kabinet in alle talen. Deze
tekorten van inmiddels meer dan 3
mld. - voorai bij AWBZ en zieken–
fonds - moeten door premie–
verhogingen na 1994 worden
ingelopen. Ondertussen heeft het
kabinet nog steeds de ombuigings–
taakstelling van 5 mld. - niveau 1998
- niet ingevuld. Hiervan moet 1,5
mld. in ieder geval in 1995 worden
gedekt. Wat is overigens de stand
van de besluitvorming?

De erfenis van het kabinet–
Lubbers/Kok zal ons land nog lang
blijven heugen. We zullen wellicht
twee volgende kabinetsperiodes
driftig moeten "aansparen" - typisch
Lubberiaans neologisme; wanneer
komt het in van Dale? - om het land
van deze erfenis te ontdoen.

Mijnheer de voorzitter! Toen wij de
VVD-tegenbegroting 1994 uitbrach–
ten, stelden wij een verlaging van de
microlasten voor van 3 mld. Tevens
hielden wij een realistische contract–
loonstijging aan van 2,1% - dit wordt
inmiddels 1,9% a 2% - ten opzichte
van het kabinetsstandpunt dat
uitkwam op 0,75%. Ons lastenpakket
van 3 mld., onze contractloonstijging
en onze koopkrachtcijfers werden
streng gekapitteld door minister Kok:
De VVD deed onvoldoende aan
loonmatiging en de VVD denivel–
leerde. Het bekritiseerde koopkracht–
resultaat van de WD-tegenbegroting
van 12 oktober 1993 komt inmiddels
vrijwel overeen met dat van de
beleidsbrief die nu voorligt. Alleen
was ons lastenpakket gedekt uit
bezuinigingen in plaats van
onvoorziene belastingmeevallers.

Mijnheer de voorzitter! Ik zou deze
vergelijking graag aan de Handehn
gen willen toevoegen en ik zou de
bewindslieden om commentaar op
dit staatje willen vragen.

De voorzitter: Ik neem aan, dat
tegen het opnemen van een noot in
de Handelingen geen bezwaren
bestaan.

(De noot is opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.)1

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Het is soms nuttig erop te wijzen dat
je achteraf je gelijk krijgt. Ik wijs in
dit verband ook op het AOW–
standpunt in het VVD–
verkiezingsprogramma, namelijk een
welvaartsvaste koppeling voor het
AOW-pensioen. Als we bij de actuele

loonontwikkeling van 1994 blijven,
zouden de AOW-gepensioneerden er
met het nieuwe WD-standpunt bijna
1% in koopkracht op vooruitgaan ten
opzichte van wat CDA en PvdA nu
als beleid voeren. Ik zeg dit even ter
verheldering en verduidelijking in de
discussie.

De heer Melkert (PvdA): Kan de
heer De Korte dan ook aangeven wie
erop achteruit zouden gaan?

De heer De Korte (VVD): In dit geval
betekent dit dat het WD-standpunt
wordt gecorrigeerd in de sfeer van
de ombuigingen. Dit is op zichzelf
natuurlijk duidelijk, als je een
categorie uitzondert van de
ontkoppeling. We doen dit voor de
AOW. We hebben dit trouwens al in
eerdere tegenbegrotingen gepresen–
teerd. De geachte afgevaardigde zal
zich dit herinneren. We deden dit
altijd uit bezuinigingsopbrengsten
elders.

De heer Melkert (PvdA): Als u
bezuinigt op de individuele huursub–
sidie, heeft dit dan bijvoorbeeld geen
consequenties voor de inkomens van
sommige mensen, bijvoorbeeld ook
AOW'ers? Kunt u deze vraag
rechtstreeks beantwoorden? U bent
heel concreet. Ik vraag u heel
concreet hoe dit zit.

De heer De Korte (VVD): Dat is
waar, maar ik wil er ook op wijzen
dat dit bijvoorbeeld niet van
toepassing is op de VVD. Waar de
VVD eventueel op de volkshuisves–
ting beknibbelt in de komende
periode, worden de AOW–
gerechtigden en de laagste inkomens
hiervan uitgesloten.

De heer Melkert (PvdA): Dit geldt
niet voor de bezuinigingen op de
IHS.

De heer De Korte (VVD): Ja, zeer
uitdrukkelijk.

De heer Melkert (PvdA): Dit staat
niet in uw programma.

De heer De Korte (VVD): De
explicatie volgt altijd door degenen
die het programma hebben gemaakt.

De heer Melkert (PvdA): Ik raad u
dan aan om het op te schrijven.

De heer De Korte (WD): Wij hebben
de gemiddelde kwaliteitskorting

waarvan sprake is in de door–
rekening, de aanname, in ieder geval
toegespitst op de hoogste mkomens
die gesubsidieerd worden. Alle
laagstbetaalden worden hiervan
uitgezonderd. Dat moet u van mij
geloven.

De heer Melkert (PvdA): Oit blijkt
noch uit het programma noch uit de
CPB-doorrekening. Het blijkt ook niet
uit het beleid zoals de WD dit de
afgelopen jaren heeft gevoerd. Mijn
conclusie is dus dat u wel kunt
aangeven dat u de ene groep wat uit
de wind houdt, maar dat deze gure
wind dan natuurlijk altijd weer
terechtkomt bij anderen die deze
bescherming niet genieten.
Misschien zoudt u hier wat eerlijker
over kunnen zijn.

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Wij zullen daar klip en
klaar over zijn. Het voordeel van de
interruptie van de heer Melkert is dat
ik dat nog eens duidelijk kan
uitleggen. Blijkbaar is bij de heer
Melkert, maar wellicht ook bij
anderen, de misvatting ontstaan dat
de VVD bijvoorbeeld bij de maatregel
inzake de individuele huursubsidie
de laagste inkomens wil treffen. Dat
is echter uitgesloten. Een kwaliteits–
korting zal altijd zijn toegespitst op
de hogere inkomens, want indivi–
duele huursubsidie is uitsluitend
voor de laagstbetaalden bedoeld;
laat dat nog maar eens duidelijk
gezegd zijn. Het belangrijkste is,
duidelijk te maken...

De heer Melkert (PvdA): Even de
feiten.

De heer De Korte (VVD): Ik weet
waar u naar kijkt.

De heer Melkert (PvdA): Het CPB
geeft aan dat de besparingen op de
individuele huursubsidie...

De heer De Korte (VVD):
bedragen 300 mln.

Die

De heer Melkert (PvdA): ...worden
bereikt door het verschil tussen
vraag– en normhuur 10% minder te
subsidiëren. Bovendien wordt de
IHS-tabel voor alleenstaanden
beneden 65 jaar op den duur op 60%
in plaats van 70% van het inkomen
van meerpersoonshuishoudens
gesteld.

De heer De Korte (VVD): Leest u
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ook voor dat de AOW-gerechtigden
hiervan worden uitgezonderd?

De heer Melkert (PvdA): Dat staat
hier niet! De alleenstaanden gaan die
rekening dus betalen. De AOW–
gerechtigden worden niet uitgezon–
derd. Bepaalde groepen gaan er
zomaar 10% op achteruit. Dat is de
prijs die u mensen laat betalen voor
de maatregel die u op andere
terreinen wilt nemen. U moet daar
eerlijk over zijn.

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! De heer Melkert wenst
gewoon niet te lezen! Er staat:
beneden 65 jaar. Dus de AOW–
gerechtigden zijn daarvan sowieso
uitgezonderd. Het gaat bovendien
alleen om nieuwe gevallen.

De heer Melkert (PvdA): Zij zijn niet
uitgezonderd van het andere punt,
namelijk door de korting op de
subsidie van het verschil tussen
vraag– en normhuur. Het gaat
overigens in het geheel niet om
nieuwe gevallen. Krijgen wij nu ook
al bij de individuele huursubsidie een
onderscheid tussen bestaande en
nieuwe gevallen?

De heer De Korte (VVD): Ja.
Mijnheer de voorzitter! Het is aardig
dat de heer Melkert deze interruptie
plaatst, want dan kunnen wij een en
ander nog eens goed expliciteren. De
maatregel inzake de IHS geldt voor
alleenstaanden beneden de 65 jaar
en dus niet voor AOW-gerechtigden.
Er staat: op den duur 60%. In het
programma van de VVD staat dat er
voor de nieuwe gevallen sprake is
van 60%. Dat is één deel van deze
maatregel.

De heer Melkert (PvdA): U wilt
tegelijkertijd de overheid efficiënter
doen werken?

De heer De Korte (VVD): Dat is een
kwestie van uitwerking. Het
mechanisme dat u nu hanteert...

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
De heer De Korte brengt flauwekul
naar voren. Hij legt een paar regels
uit omdat hij geen antwoord wil
geven op mijn vraag, wie erop
achteruitgaan, als anderen erop
vooruitgaan. Zo gaat het toch! Dat
moet hij ook toegeven.

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
De AOW-gerechtigden worden

uitgezonderd van de ene maatregel
en ook van de andere. Je moet een
programma meten aan de bewoor–
dingen van degenen die het
ondersteunen en die het hebben
doorgerekend. Als de heer Melkert
dat niet wil doen, waar blijven wij
dan in dat soort discussies?

De voorzitter: Wilt u op uw tijd
letten?

De heer De Korte (VVD): Ik reageer
op een interruptie van de heer
Melkert.

De voorzitter: Maar ondanks dat,
bent u wel door uw tijd.

De heer De Korte (VVD): Ik rond af.
Mijnheer de voorzitter! Minister Kok
heeft gewerkt aan een reputatie van
financiële soliditeit. Hij wilde als
zuinige minister van Financiën de
geschiedenis ingaan. Echter, hij laat
niet alleen een groter incidenteel gat
na dan zijn voorganger - waarop hij
zijn voorganger altijd bekritiseerde -
maar hij scheept bovenal zijn
opvolger op met een enorm
structureel probleem. Onze conclusie
is dat de minister op de valreep van
zijn voetstuk is gevallen en dat zijn
ijzeren randvoorwaarden tot schroot
zijn geworden.

D

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Bij
de algemene politieke beschouwin–
gen in september vorig jaar heeft
mijn fractievoorzitter het voorstel
gedaan om via een extra inspanning,
via extra lastenverlichting, op 1
januari 1994 tot een extra impuls te
komen voor de moeilijke economi–
sche situatie. Wij vonden toen dat
daarvoor alle reden was. Op dat
moment was het volstrekt duidelijk
dat er sprake was van een diepere
recessie dan wij ons tot op dat
moment hadden gerealiseerd. Die
recessie is nu helaas bittere
werkelijkheid geworden, met een
groeiende werkloosheid van 14.000
mensen per maand. Het was onze
bedoeling in september vorig jaar
om extra bezuinigingen en misschien
lastenverschuivingen te realiseren
om op die manier een bedrag van
2,5 mld. bij elkaar te krijgen dat kon
worden gebruikt voor de verlaging
van de eerste schijf met een volle
punt.

Voorzitter! De inzet van de fractie
van D66 is toen vrij breed onder–

steund. Er waren echter problemen
over de dekking. De discussie kreeg
een hele andere wending toen
fractievoorzitter Brinkman de
suggestie deed dat in de loop van
1993 weleens sprake zou kunnen zijn
van meevallende belasting–
opbrengsten. Hij stelde daarom voor
om in maart 1994 te zien hoe de vlag
erbij zou hangen zodat misschien bij
een meevallende belastingopbrengst
dekking gevonden kon worden voor
de lastenverlichting die ook door zijn
fractie werd bepleit. Al of niet
profetisch, de realiteit heeft zich aan
die verwachting aangepast.

De opstelling van het kabinet–
Lubbers/Kok, met name van de
minister van Financiën, ten aanzien
van een mogelijke meevaller is altijd
zeer terughoudend geweest. Op
zichzelf valt een dergelijke opstelling
door een minister van Financiën te
prijzen. Hij behoort per definitie
conservatief te zijn op dit punt. Ook
tijdens alle debatten over de
algemene financiële beschouwingen
in oktober en over de Najaarsnota in
december vorig jaar was zijn
opstelling dat hij rustig wilde
afwachten wat er zou gebeuren op
31 december. De verwachtingen
mochten vooral niet te hoog
gespannen zijn. Mochten er
mogelijkheden zijn, dan zouden deze
op een verantwoorde manier ingezet
moeten worden.

Half december taxeerde hij dat er
eind november 1993 sprake was van
een meevaller van 2,5 mld. overeen–
komstig het referentiekader. Hij
verwachtte dat aan het einde van
1993 de meevaller ongeveer 1,5 mld.
zou bedragen. Twee weken na dat
debat konden wij vaststellen dat de
meevaller aanzienlijk groter was,
namelijk 4 mld. Ondertussen hebben
wij daarvoor een verklaring
gekregen.

Ook in de debatten daarna waarbij
ik mij vooral de mondelinge vragen
herinner van collega De Korte eind
januari 1994 bleef de minister zeer
terughoudend toen de Kamer
aandrong op snelle besteding van de
meevaller, omdat de economische
situatie daarom vraagt. Half februari
komt de zaak opeens in een
stroomversnelling. Wij krijgen
plotseling een brief van de minister–
president en van de minister van
Financiën waarin een meevaller van
5 mld. aan de Kamer wordt
meegedeeld. Waarom bemoeide
overigens de minister-president zich
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hiermee zo actief? Zelfs het
briefpapier was van hem afkomstig.

De ernst van de situatie roept om
actie. Onze opstellmg in het verleden
heeft dat duidelijk gemaakt. De
opstelling van de minister van
Financiën tot eind januari was er een
die hij zelf als volgt goed typeerde.
Hij zei namelijk dat als er sprake is
van een meevaller je eerst moet
zorgen dat je de beer in het vizier
krijgt, vervolgens moet je aanleggen
en dan moet je nog raak schieten
ook. Pas dan kun je praten over het
verkopen van de huid.

Als ik nu kijk naar het bedrag dat
is ingeboekt als meevaller voor 1994,
denk ik eerder aan het verkopen van
een huid terwijl het nog helemaal
niet zeker is of er wel een beer is!
Dat is opeens een heel andere
taxatie door de minister van
Financiën van dezelfde problematiek.
Waarom is de houding van de
minister van Financiën zo opvallend
veranderd?

Voorzitter! De meevaller van 5
mld. zal worden besteed per 1 juli
a.s. en per 1 januari 1995. De
opstelling van de fractie van D66 wil
ik als volgt kort typeren. De
economische situatie vraagt om een
sterke ondersteuning via lasten–
verlichting om op die manier een
extra impuls te geven aan de
werkgelegenheid. Financiële
randvoorwaarden en budgettaire
risico's mogen echter niet uit het oog
worden verloren. Ook op dat punt
moeten wij niet de slaaf worden van
de eigen gretigheid. Wij dienen de
risico's voldoende in het oog te
houden.

Ik wil mij eerst richten op de
meevaller van 1993 die per 1 juli a.s.
besteed zal worden. Snelle actie is
naar mijn mening geboden. Kijkend
naar het totale bedrag van 2,5 mld.
dat daarvoor door het kabinet is
aangegeven, is de conclusie van mijn
fractie dat de dekking voor dat
bedrag voldoende hard is. De
meevaller is aangetoond en de
analyse geeft het structurele karakter
daarvan.

Voorzitter: Deetman

De heer Ybema (D66): Het beeld van
de begroting voor 1994 en nu van de
uitvoering van die begroting is voor
de Kamer op dit moment volstrekt
onduidelijk. Er zou sprake zijn van
een hogere economische groei:
oorspronkelijk 0,3%, maar de
berichten geven nu 0,9% of 1% aan.

Misschien kan de minister daar iets
meer over zeggen. Er zijn echter ook
berichten die reppen van een
tegenvaller bij de uitvoering van de
begroting voor 1994. Er worden
bedragen genoemd zoals een
tegenvaller van 2 mld. in 1994,
oplopend tot 3,7 mld. in 1995. Is dat
zo? Die tegenvaller zou dan
incidenteel gedekt worden. Als dat zo
is, wat betekent dat dan voor de
dekking van het financieringstekort?
Is het dan inderdaad zo, zoals NRC
Handelsblad veronderstelt, dat een
geschoond financieringstekort eind
1994 op een niveau van 5,7% van het
nationaal inkomen uitkomt?

Voorzitter! Met het voorschot op
de begroting voor 1995 heeft mijn
fractie veel meer moeite. Waarom?
In onze ogen is er, zeker voor de
Kamer, nog onvoldoende zicht op de
uitgavenkant van de begroting voor
1995. Voor zover ik kan nagaan is
ook de discussie daarover in het
kabinet nog maar net gestart. In de
brief wordt gesteld dat voor de
uitgavenkant de regels van de
budgetdiscipline van kracht zijn. In
mijn ogen wordt daarmee een soort
bezweringsformule opgevoerd.
Natuurlijk zijn de regels van
budgetdiscipline van kracht, maar
dat is nog geen absolute garantie
voor het voorkomen van budget–
overschrijdingen.

Een tweede argument is de vraag
waarom voor 1995 niet de normale
begrotingsprocedure wordt gevolgd,
zoals het hoort. Dus: eerst praten
over het uitgavenbeeld. Die
procedures lopen tot de zomer en
rond de zomer wordt de inkomsten–
kant afgerond. Op die manier kun je,
lijkt mij, verantwoorde besluiten
nemen over het totale beeld.

Een derde argument is dat dit
kabinet, na een lange zittingsperiode,
na 3 mei demissionair wordt. Dat
betekent in de ogen van mijn fractie
dat er een zekere terughoudendheid
van het kabinet mag worden
gevraagd voor zover het om
belangrijke beleidsbeslissingen gaat.
Belangrijke beleidsbeslissingen
werpen hun schaduwen vooruit. Het
is geen enkel probleem dat erover
gesproken wordt, maar bij dergelijke
beslissingen dient dit kabinet een
zekere terughoudendheid in acht te
nemen.

De besteding van de meevaller per
1 juli brengt mij tot de volgende
opmerkingen, allereerst over het
zoveelste uitstel van de WBM–
heffing, in de orde van grootte van

530 mln. Is het mderdaad waar dat
met betrekking tot deze WBM-heffing
afspraken zijn gemaakt met de
chemiesector, die nu ook ter
discussie komen? Er hebben mij
berichten bereikt dat sprake zou zijn
van mogelijke compensatie in de
orde van grootte van 100 mln. En
hoe is de behandeling van dit
wetsvoorstel in de Eerste Kamer? Is
het inderdaad zo dat het kabinet de
behandeling heeft geschorst of is er
sprake van het niet verder in
behandeling willen nemen door de
Eerste Kamer zelf?

Dan het bedrag van 120 mln. voor
de compensatie van het wegvervoer.
Waarom is deze compensatie naar
voren gehaald? Er waren toch
duidelijke afspraken, ook aan de
hand van het door de Kamer
aangenomen amendement om de
compensatie in deze vorm per 1
januari 1995 te laten ingaan?

Er wordt voorgesteld om voor een
bedrag van 1,4 mld. de werkgevers–
lasten te verlagen via een her–
introductie van de rijksbijdrage voor
het WW-fonds. Komt het kabinet
hiermee niet terug op het beleid dat
de afgelopen jaren is gevoerd en
waarbij de rijksbijdragen stelselmatig
zijn beperkt en afgeschaft om op die
manier een zuiverder afweging te
kunnen maken tussen de hoogte van
de premie en de uitgaven op dit
punt?

Voorzitter! De inzet van mijn
fractie voor zover het gaat om de
besteding van de meevaller en de
verdere vormgeving van de
lastenverlichting in 1994 is steeds
geweest het zoeken naar een goede
adequate mix, maar wel met een
zwaar - en ook zwaarder - accent op
het verlagen van de eerste schijf. Wij
hebben dit altijd een belangrijk
element gevonden, vooral als het
gaat om de ondersteuning van de
onderkant van de arbeidsmarkt.
Daarbij mag een zekere koopkracht–
bescherming voor degenen aan de
onderkant van het inkomensgebouw
niet uit het oog worden verloren.

Waarom heeft het kabinet tot deze
verdeling besloten? Mijn fractie had
het logisch gevonden, gelet op de
onzekerheden voor het jaar 1995,
indien per 1 juli voor een verdeling
op 50/50-basis was gekozen tussen
een verlaging van de werkgevers–
lasten en het verlagen van de eerste
schijf. Volgens de voorstellen van het
kabinet kom je dan op een bedrag
van 800.000 mln. in de sfeer van de
werkgeverslasten en op 800.000 mln.
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in de sfeer van de verlaging van de
eerste schijf via premies. Een
dergelijke verdeling kan het
uitgangspunt en de inzet zijn van een
mogelijke lastenverlichting per 1
januari 1995.

In de ogen van mijn fractie is deze
benadering evenwichtiger dan wat
nu wordt voorgesteld.

De heer Melkert (PvdA): Betekent dit
dat u instemt met een lasten–
verlichting per 1 januari a.s.?

De heer Ybema (D66): Neen, ik heb
gezegd dat wij veel moeite hebben
met deze vergaande besluiten,
omdat wij het totale beeld voor 1995
absoluut niet kennen. Het uitgaven–
patroon is voor ons allen onbekend,
ook voor het kabinet. De besprekin–
gen over de Kaderbrief, en derge–
lijke, zullen duidelijkheid moeten
bieden. In onze ogen kun je pas op
een verantwoorde manier beslissin–
gen nemen over een mogelijke
meevaller per 1 januari 1995 indien
het gehele begrotingsbeeld wordt
nagelopen op de wijze waarop het
kabinet dat van jaar tot jaar pleegt te
doen. Eerst moet de uitgavenkant op
orde worden gebracht. De risico's
moeten in kaart worden gebracht en
daarvoor moeten passende
maatregelen worden getroffen.
Vervolgens moet bekeken worden
wat dit voor de inkomstenkant
betekent. Dan rijst de vraag wat je je
op het punt van lastenverlichtingen
kunt permitteren.

De heer Melkert (PvdA): De heer
Ybema doet nu zelfs alsof hij geen
gedachten heeft over de komende
jaren. In zijn verkiezingsprogramma
is de combinatie van verlaging eerste
schijf en de werkgeverslasten voor
4,5 mld. ingeboekt. Wat doet u nu
aarzelen of dit per 1 januari mogelijk
is?

De heer Ybema (D66): Het aangeven
van het beleid dat je de komende
jaren in hoofdlijnen ziet - en dat is
de functie van een verkiezingspro–
gramma - is iets heel anders dan het
nemen van beslissingen die als het
op exactheid aankomt in de
categorie begrotingen vallen. Nu
wordt van de Kamer een soort
principe-instemming gevraagd. Deze
beslissingen krijgen vervolgens in
het kader van de begroting via
wetsvoorstellen een concrete vorm.
Volgens ons kunnen deze specifieke
beslissingen pas op een verant–

woorde manier genomen worden als
het totaaltaeeld, inclusief de
budgettaire risico's die daarmee
annex zijn, voorligt. Noch het
kabinet, noch de Kamer beschikt
over dat totaalbeeld.

De heer Melkert (PvdA): En D66
heeft dat totaalbeeld in haar eigen
programma ook nog niet. Waarom
zegt u niet gewoon dat het kabinet is
begonnen met het door D66 bepleite
beleid?

De heer Ybema (D66):
Verkiezingsprogramma's zijn veel
abstracter dan beslissingen die
worden genomen in het kader van
de begroting. In de begroting wordt
van jaar tot jaar specifiek aangege–
ven wat mogelijk is op grond van de
laatste economische cijfers. Het
kabinet rapporteert hierover rond
juli/augustus aan de hand van de
"koninginne-MEV". Wij beschikken
natuurlijk voor de
verkiezingsprogramma's nog niet
over deze gegevens.

De voorzitter: U moet gaan
afronden.

De heer Ybema (D66): Ik wil nog een
opmerking maken over de voorstel–
len voor de besteding per 1 januari
1995. Het kabinet stelt voor om voor
de komende jaren tot en met 1996 de
tekortdoelstelling maximaal te
handhaven op het niveau van eind
1993. De vraag aan de minister is of
dit niet in strijd is met de doelstelling
die is afgesproken voor de EMU–
schuldquote. In die doelstelling moet
er toch sprake zijn van een beteke–
nende en gestage daling in de
richting van 60%. De eerste toets,
ook op dit punt, vindt in 1996 plaats.

Een laatste opmerking wil ik
maken in de richting van de
staatssecretaris van Financiën.

De voorzitter: U moet nu echt
afronden, want u bent ruimschoots
over uw spreektijd heen. U heeft
daar één zin voor.

De heer Ybema (D66): Kan de
staatssecretaris aangeven waarom
hij in de afgelopen kabinetsperiode
zoveel problemen heeft gehad om op
het punt van de fiscale concurrentie–
positie met concrete verbeteringen te
komen en nu, op de valreep van
deze kabinetsperiode, met een hele
serie voorstellen op dit punt komt,

terwijl de Kamer daar zo op heeft
aangedrongen?

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Het kabinet-Lubbers II
kwam met een meevaller van 4 mld.
Het kabinet-Lubbers III doet het met
nog meer, maar liefst 5 mld. Zelfs na
omrekening van guldens uit 1989 in
guldens van 1994 is dat nog flink
meer. Een substantiële lasten–
verlichting die goeddeels wordt
gefinancierd uit een onvoorziene
flinke belastingmeevaller, wordt
voorgesteld. Hoewel, onvoorzien? Ik
heb toch nog steeds mijn twijfels.
Werd dit met al die computers en al
die rekenmodellen echt niet eerder
voorzien dan een paar weken
geleden?

In 1989 werd de belastingverlaging
geplaatst in het licht van de ideeën
over de aanbodeconomie; stimule–
ring bestedingen, dus meer groei,
dus meer werkgelegenheid, dus
meer belastinginkomsten, waaruit
dan vanzelf volgde zelffinanciering
van de operatie. Maar in Nederland
gingen wij daarmee gelukkig niet
zover als in de Verenigde Staten,
want daar hebben ze nog steeds met
de naweeën van die opzet kampen.

In 1989 beviel de door het
kabinet-Lubbers II voorgestelde
lastenverlichting mij al niet zo. Ik
achtte deze in het licht van de
overheidsfinanciën prematuur, in het
licht van een mogelijk teruglopende
conjunctuur risicovol en vreesde dat
de lastenverlichting al met al
daarmee wellicht weinig structureel
zou zijn. Ik had liever gehad dat het
geld zonder meer voor tekortreductie
was gebruikt. Minister Ruding was
het daar in zijn hart wel mee eens,
maar hij kreeg daarvoor de politieke
ruimte niet. Hoe zal het met de
huidige minister van Financiën zijn?
Achteraf is die lastenverlichting
bekritiseerd. Het verloop van de
jaren sinds de vorige grote lasten–
verlichting heeft mijn scepsis
overigens onderstreept. Wij zagen,
grootscheepse ombuigingsoperaties
als de Tussenbalans ten spijt, een
voortdurende opwaartse tendens van
de collectieve-lastendruk die
nauwelijks te beheersen bleek, en
voorts een tijdpad voor het
financieringstekort dat uiteindelijk
niet werd gehandhaafd.

Nu wordt ons dus een tweede,
grootscheepse lastenverlichting in
het vooruitzicht gesteld. Ideeën over
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aanbodeconomie hoor je niet zoveel
meer; het gaat simpelweg om
werkgelegenheid. De voorgestelde
lastenverlichting is dan ook veel
meer in relatie gebracht tot ingrepen
in het belasting– en premiestelsel
waarvan directe werkgelegenheids–
effecten kunnen worden verwacht.
Het huidige kabinet dient dus een
pakket maatregelen in waarmee het
een nobel doel nastreeft.

Niettemin heb ik ook nu mijn
bezwaren. Het doel heiligt namelijk
de middelen allerminst en zeker niet
deze middelen. Het probleem van de
werkloosheid moet en kan anders
worden aangepakt. Wij moeten af
van de idee dat werkloosheid in het
ene geval even ernstig is als in het
andere. Als wij afzien van de
bevordering van het tweeverdiener–
schap en betaald werk evenwichtiger
verdelen over de huishoudens, zal
een belangrijk deel van de druk van
de ketel van de werkloosheid worden
weggenomen. Het nu ontvouwde
voornemen getuigt naar mijn idee
niet van veel moed en heeft veel
weg van een verkiezingscadeautje.
Maar dat zal anno 1994 nauwelijks
nog werken. De sympathie voor het
kabinet zal door deze meevaller en
door dat cadeautje toch nauwelijks
toenemen. Of denkt de minister daar
anders over?

Ik spreek vooral van weinig moed,
omdat voor de financiering van de
lastenverlichting voor een belangrijk
deel de gemakkelijkste weg is
gekozen. Men verlaat het pad van de
verdere reductie van het
financieringstekort. Het zou
verstandig zijn geweest, alles op
alles te zetten om dit tekort in elk
geval volgens plan te laten dalen.
Wij leven al zo lang - wij weten het
allemaal - op de pof van de
komende generaties. Wat nu
gebeurt, is zeer risicovol; te meer als
je in aanmerking neemt het bedrag
van 5 mld. aan ombuigingen voor de
komende kabinetsperiode waar dit
kabinet nog geen harde invulling
voor heeft gemaakt. Het tekort blijft
vooralsnog geplafonneerd op een
niveau van 3,9%. Vooruitzichten op
een daling onder dat niveau zijn
twijfelachtig, terwijl een stijging tot
boven dat niveau zelfs meer in de
rede ligt. Als je, conform het CPB,
het feitelijke tekort in 1994 op 4,2%
stelt, heeft het kabinet dus slechts de
helft gepresteerd van de doelstelling
ter zake die het zich had voorgeno–
men. De voorgenomen lasten–
verlichting verergert dit probleem en

maakt tekortreductie in de toekomst
in ieder geval moeilijker. Ik neem
tenminste aan dat we niet al te veel
op dubieuze inverdieneffecten
moeten rekenen. Hogere rentelasten
en hogere staatsschuld is het gevolg.
Of ziet het kabinet het toch niet zo
ernstig in?

Ik vrees dat om deze reden ook de
winst van deze lastenverlichting snel
zal verdampen. Structurele houdbare
lastenverlichting in de toekomst,
mogelijk gemaakt door tekortreductie
en daarmee samenhangende lagere
rentelasten, wordt andermaal tot
voorbij de einder verschoven. Dat is
een slecht signaal naar de kiezer. Hij
wordt blij gemaakt met lasten–
verlichting nu, die hij later wellicht
duurder zal moeten betalen.

Het voorgenomen beleid is ook
intern nogal tegenstrijdig. In het
kabinetsstandpunt over de imple–
mentatie van de economische
globale richtsnoeren van de EU
wordt de soliditeit van de gulden en
de Nederlandse staatshuishouding
nog benadrukt. Daling van het tekort
naar evenwichtsniveau in 2000 is een
richtlijn die het kabinet kennelijk
onderschrijft. Het kabinet heeft dat
inmiddels vrijwel onmogelijk
gemaakt, naar he mij voorkomt. Niet
voor niets, denk ik dan, heeft de
directeur-generaal Van Maanen, van
Financiën, in zijn speech ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van het Instituut voor onderzoek van
overheidsuitgaven zich genoodzaakt
gezien, de noodzaak van verdere
tekortreductie onder de aandacht te
brengen. Deed hij dat op persoon–
lijke titel of onder verantwoordelijk–
heid van de minister? Wij krijgen dan
toch wel een vreemde situatie. Ik ben
dan ook van mening dat groot–
scheepse lastenverlichting, zonder
dat daar even grote bezuinigingen
tegenover staan, op dit moment niet
in de rede ligt, ook niet met het oog
op de werkgelegenheid. Die
problematiek is ernstig en vraagt om
een krachtdadig beleid. Maar je bent
verkeerd bezig als je een zogenaamd
werkgelegenheidsbeleid op kosten
van de toekomstige belastingbetaler
financiert.

Voor zover grote ombuigingen niet
voldoende soelaas bieden, wijs ik
erop dat lastenverschuivingen met
gunstige werkgelegenheidseffecten
daarmee nog niet uitgesloten zijn.
Op dit punt geeft het kabinet niet
thuis. Sterker nog, het geeft ook hier
naar het mij voorkomt een verkeerd
signaal af, namelijk door opnieuw de

verhoging van de milieubelastingen
uit te stellen en de besluitvorming
over de energieheffingen over te
laten aan het nieuwe kabinet. Dag
ecologisering van het belasting–
stelsel, denk ik dan. Waarom
bijvoorbeeld de WW-kasbijdrage niet
uit de milieubelastingen gefinan–
cierd? Maar ook andere lasten–
verschuivingen zijn heel wel
denkbaar, zodat we bereiken dat de
voelbare microlastendruk omlaag
kan en de lasten minder zwaar op de
arbeid drukken, zodat de werkgele–
genheid wordt bevorderd. Waarom
heeft het kabinet van dergelijke
duurzame oplossingen afgezien?

Mijnheer de voorzitter! Dan nog
heel kort iets over het pakket zelf,
even afgezien van de financiering.

De voorzitter: U moet wel gaan
afronden.

De heer Leerling (RPF): Nog een
paar zinnen, als het mag.

Zoals gezegd bevalt de samenstel–
ling beter dan het Oort-pakket,
gezien de meer gerichte
werkgelegenheidseffecten. Toch
enkele punten. Nu het afstapje toch
al verlaagd wordt, lijkt het mij
onbegrijpelijk om het
vennootschapsbelastingtarief niet
over de hele linie gelijk te trekken.
Dat is immers goed voor de kleine
ondernemingen en het kost slechts
50 mln. extra.

Ten slotte. Verlaging van de
werkgeverslasten door een rijksbij–
drage in de WW-kas is vermoedelijk
relatief effectief. De verlaging van de
eerste schijf in werkgelegenheidsop–
zicht minder, maar kan om
inkomensredenen nog belangrijk zijn.
Het is wat zwak dat de voorstellen
om het fiscale vestigingsklimaat te
verbeteren nog vrij embryonaal
lijken.

D

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Zoals enige jaren terug de Europese
economie een forse tik meekreeg van
de Amerikaanse recessie, zo zijn de
vooruitzichten als gevolg van het
stevige herstel in de VS redelijk
gunstig te noemen. In welke mate
hiervan geprofiteerd kan worden,
hangt af van de wijze en het tempo
van Duitse aanpassing en van het
vermogen van de Europese Unie en
haar lidstaten om gemeenschappelijk
en afzonderlijk de condities voor
concurrerende groei tot stand te
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brengen. Hoewel deze vragen met
aanzienlijke onzekerheden zijn
omgeven, hebben zij het Centraal
planbureau niet van zijn stuk
gebracht. In het eerste jaar van de
nieuwe kabmetspenode lijkt het
mogelijk, ruim boven het behoed–
zame scenario van economische
groei van start te gaan. Dit biedt
perspectief op versnelling en
verdieping van de majeure beleids–
omslag die deze periode reeds is
ingezet: sanering van de openbare
financiën; meer publieke investerin–
gen; op werkgelegenheid gerichte
lastenverlichting; aanpassing van de
sociale zekerheid; bestuurlijke
vernieuwing.

Ook als het beter gaat zal echter
de groei van de werkloosheid nog
geruime tijd naijlen en zal het
terugdringen van het onaanvaard–
baar hoge niveau een grote
inspanning vergen. De CPB-analyses
en de verkiezingsprogramma's zijn
getuigen van de schizofrenie van de
Nederlandse arbeidsmarkt. Het CPB
kan vrij nauwkeurig de ontwikkeling
van de werkloosheid voorspellen,
maar slaat de plank doorgaans mis
bij het voorzien van de toename van
het aantal banen. De VVD waant zich
reeds de banenkampioen van de
volgende eeuw, maar weet de
werkloosheid net de helft van wat
PvdA en CDA vermogen terug te
dringen. Werkloosheid en latent
arbeidsaanbod zitten elkaar zwaar in
de weg. Wie echter daarom pleit
voor het laten vallen van de
doelstelling van volledige werkgele–
genheid schrijft de werklozen van
gisteren en morgen onbezonnen af.

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik ben er even
sprakeloos van, dat de
werkgelegenheidscreatie in het
VVD-programma maar de helft zou
zijn van die van de PvdA. Dat begrijp
ik niet. Dat moet de heer Melkert
eens toelichten.

De heer Melkert (PvdA): Ik begrijp
waarom de heer De Korte het niet
begrijpt. Het verbaast mij niets dat
hij dit vraagt. Er zijn twee getallen in
de CPB-doorrekening. Het ene heeft
betrekking op het aantal banen dat je
creëert en het andere heeft betrek–
king op de werkloosheid die je
terugdringt. Ik hoor de heer De Korte
"oh, ja" zeggen en hij ziet inderdaad,
dat CDA en PvdA erin slagen om de
werkloosheid met ruwweg 70.000 te
verminderen en de VVD maar met de

helft. Nu gaat het mij niet om de
precieze cijfers maar wel om de
aanwijzing die dat geeft, namelijk dat
het ene beleid een ander effect heeft
dan het andere en in casu bij de VVD
het uitlokken van arbeidsaanbod, dat
zich nu nog niet heeft gemeld voor
de arbeidsmarkt en dus, minder
goed dan CDA en PvdA doen,
aangrijpt bij wat volgens mij echt de
kern van het probleem is, namelijk
degenen die gisteren en nu werkloos
zijn geworden en dreigen niet meer
terug te kunnen keren op de
arbeidsmarkt. Dat is een belangnjk
verschil tussen de programma's en
het is goed, dat de heer De Korte het
nu begrijpt.

De heer De Korte (VVD): Ik dacht,
dat het allerbelangrijkste probleem
was de verhouding niet-actieven en
actieven was. In de doorberekening
van het programma van de PvdA
blijkt die verhouding met 3,3% te
verbeteren, terwijl het in de
doorberekening van het programma
van de VVD bijna het dubbele blijkt
te zijn! Daar gaat het toch om! Het
gaat toch om het creëren van
draagvlak in de samenleving, op
grond waarvan je weer premies en
belastingen kunt heffen en dus ook
AOW-wensen in vervulling kan doen
gaan? Daar gaat het toch om?

De heer Melkert (PvdA): Aan dat
laatste hebben de AOW'ers bij u niet
zo verschrikkelijk veel, want er is
geen partij die het zo slecht doet
voor de AOW'ers als de VVD, zo
blijkt uit de doorrekening door het
CPB. Het was eigenlijk niet mijn
hoofdpunt, maar het gaat natuurlijk
wel om werkgelegenheid tegen een
sociaal aanvaardbare prijs. Het is
namelijk helemaal niet moeilijk om
10% van de sociale zekerheid af te
halen en dan vrolijk te laten zien hoe
goed dat is voor de werkgelegen–
heid. Als je niet te eten hebt, ga je
wel aan het werk!

De heer De Korte (VVD): Dit is
natuurlijk een drogreden van heb ik
jou daar! Het gaat om
werkgelegenheidscreatie en die is bij
de VVD 124.000 en bij de PvdA nog
geen 100.000. Daarbij hebben wij
bovendien een lager financierings–
tekort. Zouden wij op hetzelfde
uitkomen, dan nog was onze
werkgelegenheidscreatie 25.000 meer
dan die van de PvdA. Dan komen wij
anderhalf maal zo hoog uit! Ik vind
het een beetje een lachwekkend

verhaal wat u daar staat te verkondi–
gen!

De heer Melkert (PvdA): Daar heeft
u vele miljarden meer voor nodig.
Wat dat betreft, kunt u nog wel eens
kijken hoe effectief u eigenlijk met de
miljarden omgaat. Mijn hoofdpunt
was echter voor dit moment het
verschil tussen de manier waarop je
de werkloosheid aanpakt en het
belang, dat mensen die in de WW
zitten weer een perspectief krijgen op
terugkeer op de arbeidsmarkt. Daar
leggen CDA en PvdA bepaald andere
accenten dan de VVD. Het leek mij
van belang om dat vast te stellen.
Meer heb ik althans hier niet gedaan;
daar krijgen wij de komende weken
nog wel een paar gelegenheden
voor.

De heer Terpstra (CDA): Nu de heer
Melkert toch bezig is alle
partijprogramma's te vergelijken, wil
ik hem een vraag stellen. Inderdaad
is de bestrijding van de werkloosheid
bij de PvdA en het CDA even
effectief. Daarnaast is het pro–
gramma van het CDA ten aanzien
van het scheppen van nieuwe banen
iets beter. Mag ik daaruit afleiden,
dat de heer Melkert ons programma
eigenlijk beter vindt dan zijn eigen
programma?

De heer Melkert (PvdA): Neen, want
ik vind de prijs die betaald moet
worden met name door de AOW'ers
veel te hoog. Het feit, dat uw
fractievoorzitter zich genoopt heeft
gezien om terug te komen op de
keuzes die zijn gemaakt - zonder dat
hij overigens kan aangeven hoe hij
dat beter maakt - geeft al aan, dat
wat dat betreft de verschillen tussen
CDA en PvdA al minder zijn
geworden toen de inkt van het
papier waarop het verkiezingspro–
gramma was gedrukt, nog niet droog
was en dat wij wat dat betreft
waarschijnlijk ook nog niet het einde
van die toenadering in zicht hebben.
Ik betreur dat overigens niet, want ik
stel met waardering vast, dat het
denken in het CDA op dit punt niet is
stilgezet.

De heer Terpstra (CDA): Dat is bij
ons nooit het geval. Maar ik wil wel
toegeven dat wij wel meer banen
scheppen, maar ook meer inkomens–
offers vragen. U noemde in de
tussenzin met name de AOW.
Daaruit blijkt dat u het programma
niet hebt gelezen, want wij maken in
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ons programma geen onderscheid
tussen groepen; wij vragen een
matiging van iedereen.

De heer Melkert (PvdA): Maar ik
maak wel onderscheid tussen de
effecten van ons programma en de
effecten van uw programma. Ik stel
dan vast dat de AOW'ers er bij u
dubbel zoveel op achteruitgaan als
bij ons, even terzijde latend de
effecten van de brief van de heer
Brinkman. Maar aangezien die
effecten niet zijn doorgerekend in die
zin dat er gewoon geen geld voor
beschikbaar is, moeten wij voorlopig
nog even wachten op de nadere
aanwijzingen ter zake. Maar daarvoor
kunt u inderdaad inspiratie ontlenen
aan het PvdA-programma.

De heer Terpstra (CDA): Ik geef toe
dat in ons programma meer banen
worden geschapen en dat wij meer
inkomensoffers vragen. Ik vind uw
filosofie onjuist dat wij ten aanzien
van de AOW'ers, de ouderen, meer
zouden vragen dan ten aanzien van
andere uitkeringsgerechtigden,
omdat wij in ons programma uitgaan
van loonmatiging van iedereen. Dat
betekent dat wij niet van ouderen
meer offers vragen dan van anderen.

De heer Melkert (PvdA): U vraagt
van ouderen honderden guldens
meer dan de Partij van de Arbeid
doet en verantwoord vindt. U hebt
vervolgens, daarvan geschrokken,
geconstateerd dat er inderdaad iets
gerepareerd moet worden. De heer
Zalm, directeur van het CPB, heeft
ook al aangewezen dat dat dan
natuurlijk ten koste gaat van de
werkgelegenheidsdoelstelling die u
nu nog voor mij aanprijst. Dat
betekent dat u met het
werkgelegenheidseffect verdacht
dicht bij het resultaat van de Partij
van de Arbeid komt. Dat is niet iets
om u voor te schamen. Ik zou
zeggen: dat levert een goede basis
op voor de komende jaren. Maar het
is wel een deel van de feiten die ook
onder ogen gezien moeten worden.

Het kabinet heeft met recht en
reden en op het juiste moment
ervoor gekozen de stap te zetten die
alleen maar gezet kon worden na
jaren van sanering en beperking.
Daardoor kon zelfs in jaren van
laagconjunctuur de ruimte ontstaan
om de werkgelegenheid de
zweepslag te verkopen die meer is
dan de uitkomst van een planmodel.
Want ze is ook de aanmoediging aan

investeerders en consumenten om
met voorzichtig vertrouwen de
komende jaren tegemoet te zien en
actief aan de slag te gaan.

Niet alle lastenverlichting is echter
even effectief voor de werkgelegen–
heid. De PvdA-fractie was en is
voorstander van een evenwichtige
combinatie die zowel bij werkgevers
als bij werknemers met nadruk de
problematiek aan de onderkant van
de arbeidsmarkt verlicht. Dus
verlaging van werkgeverslasten ter
vermindering van de brutokosten
van relatief laagbetaalde arbeid voor
relatief laag opgeleide mensen. Door
de keuze van het Algemeen
werkloosheidsfonds wordt in ieder
geval geprobeerd de keten van
afwenteling te doorbreken. Structu–
reel gaat onze voorkeur uit naar het
invoeren van een franchise in de
ZFW-werkgeverspremies, uiteindelijk
leidend tot een vrijstelling voor
minimumloners. Want brutoloon–
kostenverlaging is een onmisbare
sleutel. En dus ook verlaging van de
loon– en inkomstenbelasting voor
alle actieven en niet-actieven.
Daarmee kan de basis worden
gelegd voor de loonmatiging die ons
land tenminste concurrerender kan
maken, mits zo'n verlaging onder–
deel uitmaakt van een meerjarige
structurele benadering. Daarvoor wil
de PvdA tekenen.

En wie nu de hoopgevende
ontwikkelingen in de CAO-sfeer
gadeslaat, ontwaart ook de contou–
ren van het wigakkoord waarvoor de
PvdA al geruime tijd pleit. Het
najaarsakkoord met de sociale
partners is geen dode letter
gebleken. Het verband dat door het
kabinet wordt gelegd tussen
eerste-schijfvermindering per 1
januari a.s. en loonmatiging is geen
bezweringsformule. Het besef is
breed doorgebroken dat alle zeilen
moeten worden bijgezet. Als er iets
is dat niet alleen duidt op, maar ook
noopt tot, continuïteit van beleid
over de verkiezingen heen, is het
deze cruciale samenhang. Er is geen
alternatief en er wordt ook geen
alternatief geboden, behalve een
fragmentatie van de Nederlandse
sociaal-economische ordening, die
uiteindelijk meer verliezers dan
winnaars zal opleveren. Degenen die
suggereren een volwaardig
alternatief te kunnen aandragen,
verzwijgen discreet de sociale en
uiteindelijk ook economische prijs
die dit met zich mee zal brengen. Zij
verzwijgen de naakte feiten die

aangeven dat Nederland op het punt
van rente, inflatie, koersstabiliteit,
concurrentievermogen en zelfs op
het punt van de vermaledijde
werkloosheid ruimschoots beter
scoort dan het EG-gemiddelde. Dat is
op zichzelf geen reden tot tevreden–
heid, want Europa heeft als geheel
reden tot grote zorg. Deze moeras–
delta is echter droog gepompt op de
plek waar wij, de heer De Korte en ik,
bij toeval met elkaar verkeren.
Niemand is dan gerechtigd het
signaal van voorzitter Delors van de
Europese Commissie te negeren. Dat
signaal houdt in dat de Nederlandse
beleidsmix op belangrijke punten als
richtinggevend voor de andere
lidstaten wordt beschouwd.

Ondanks de lastenverlichting die
het kabinet aankondigt, blijft men
van iedere Nederlander een offer
vragen en zit er voor nu en de nabije
toekomst geen privéwelvaartsvergro–
ting in het vat. Het is daarom meer
dan principebevestiging als ik zeg,
dat een uiterste inspanning geboden
is en dat wij de lasten en de lusten
van het noodzakelijk strenge beleid
eerlijk moeten verdelen. Het kabinet
heeft er goed aan gedaan voor de
lastenverlichting die voor de burgers
is bedoeld een verlaging van de
eerste schijf te kiezen. Daarvan
kunnen allen in gelijke mate
profiteren. Daarnaast is door de
dubbele normhuurcompensatie het
effect van de gemiddelde huur–
stijging per 1 juli a.s. voor de minima
in de individuele huursubsidie
behoorlijk gematigd. Dat is dus
concreet en niet, zeg ik in de richting
van de heer Ybema, alleen eenmalig
laten zien hoe ook in moeilijke tijden
degenen die alleen van een uitkering
of een AOW-pensioen moeten
rondkomen niet aan hun lot worden
overgelaten, zonder tegelijkertijd
allerlei nieuwe inkomenseisen van
anderen op te roepen. Daarmee zou
namelijk alleen maar het paard
achter de wagen worden gespannen,
doordat uit hogere lasten meer
werkloosheid en minder koopkracht
zou resulteren. Deze gedachtengang
kan, zo is mijn ervaring, ook op
begrip rekenen bij degenen die er
het krapst bij zitten. Maar wat
AOW'ers en anderen die op het
minimum zitten niet aanvaarden is,
dat zij eenzijdig het kind van de
rekening zijn, dat zij worden
"bevroren" zonder dat het ook voor
anderen winter is en dat zij dus altijd
maar weer het sluitstuk van de
rekening zijn.
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Op grond van dezelfde gedachten–
gang heeft de PvdA-fractie zich met
het initiatief-Van Otterloo ingespan–
nen om eindelijk de situatie te
beëindigen waarin een grote groep
AOW'ers is terechtgekomen die,
ondanks achteruitgang in inkomen,
verplicht particulier verzekerd
moeten blijven. Juist dit moment is
ook voor hen zeer geschikt om de
verlichting te brengen waarom zij
met recht al jaren vragen. Dat is dus
ook een voorbeeld van inkomens–
beleid in benarde omstandigheden.

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Nu wordt ineens het
initiatief-Van Otterloo te berde
gebracht.

De heer Melkert (PvdA): Mevrouw
Kamp komt net binnen, dus dat komt
goed uit.

De heer De Korte (VVD): Het is
interessant dat u dit initiatief aan de
orde stelt, want het antwoord op
vraag 29 geeft aan, dat het nieuwe
tarief voor de eerste schijf per 1 juli
38% wordt. Het kabinet vindt dat
natuurlijk prachtig. Wat impliceert
echter het initiatief-Van Otterloo en
alles wat daarmee verband houdt?
Volgens dat initiatief kan dat tarief
maar één richting op, namelijk
omhoog. Volgens alle varianten die
mij bekend zijn, komt het initiatief
neer op verhoging van de eerste
schijf. Waar bent u dan eigenlijk mee
bezig?

De heer Melkert (PvdA): Waar bent
u mee bezig? U kent de stukken niet.
U zou even contact moeten opnemen
met de heer Terpstra. Dat zou nog
een goede dialoog kunnen opleve–
ren. Over dit punt kom ik echter nog
te spreken, want u stelt nu een
belangrijke vraag. Dat geef ik graag
toe.

De heer De Korte (VVD): U komt
dus nog te spreken over de vraag
hoe het verder zal gaan met dat
tarief van de eerste schijf. U zult dus
nog zeggen of dat omhoog of
omlaag gaat. Wordt het vanaf 1 juli
wel of niet 38%?

De heer Melkert (PvdA): Ja, hierover
ga ik iets zeggen. Ondanks de
aanwezigheid van mevrouw Kamp
behoeft op het initiatief-Van Otterloo
niet vooruitgelopen te worden,
behalve voor zover dat betrekking
heeft op de brief van het kabinet. In

feite duidt de heer De Korte daar ook
op. Wij vragen ons namelijk af, wat
de opvatting van de regering is over
de beoogde inkomensverschuiving
voor die 160.000 AOW'ers die nu te
veel moeten betalen. Wat is het
oordeel van de regering over
varianten die op het eerste gezicht
iets anders tot gevolg hebben dan de
gehele Kamer voor ogen stond,
namelijk het verhogen van de eerste
schijf van de loon– en inkomstenbe–
lasting? Tegen de heer De Korte zeg
ik dat ook in de bijgestelde versie
van het stuk van de heer Van
Otterloo de varianten zijn verwoord
die niet tot verhoging van de eerste
schijf leiden. Ik beveel die varianten
dan ook graag aan voor warme
aandacht bij de VVD-fractie. Ik neem
namelijk aan, dat zij ook wel wat wil
doen voor die 160.000 AOW'ers die
al lang veel te veel ziektekosten–
premie betalen?

De heer De Korte (VVD): Dan gaat
natuurlijk...

De heer Melkert (PvdA): Nee, wil zij
daarvoor iets doen?

De heer De Korte (VVD): ...weer de
ziekenfondspremie omhoog. Dan
vindt verrekening niet plaats via de
eerste schijf, maar zit de verhoging
in de werknemers– of werkgevers–
verzekeringen.

De heer Melkert (PvdA): Maar u wilt
niets aan dit probleem doen. U wilt
die mensen gewoon per maand
honderden guldens meer laten
betalen. U wilt dat dit zo blijft. Dat
vindt u dus goed?

De heer De Korte (VVD): Oh neen,
dat zeg ik helemaal niet. Hierover
zult u ook wel iets van onze
woordvoerder horen.

De heer Melkert (PvdA): Maar hoe
wilt u dat dan financieren?

De heer De Korte (VVD): Dat vraag
ik aan u. U werpt het initiatiefvoor–
stel van de heer Van Otterloo op. Ik
hoor graag hoe u er zelf over denkt.
U houdt rooskleurige verhalen over
dit kabinet en zijn beleid. Het deugt
allemaal. Het gaat allemaal goed. Ik
zie het niet, en zeker niet op dit punt.

De heer Melkert (PvdA): De heer
Van Otterloo heeft verschillende
mogelijkheden aangegeven. Zij
kunnen in de sfeer van de MOOZ

liggen. Zij kunnen in de sfeer van de
ziekenfondspremie liggen. Er zijn
verschillende mogelijkheden
denkbaar. Het gaat om een zaak van
solidariteit met degenen die nu veel
te veel betalen. Natuurlijk moet dit
elders opgebracht worden. Dat wil
de heer De Korte kennelijk ook, want
ook hij wil iets doen aan deze
problematiek. Dat zie ik toch goed?

De heer De Korte (VVD): Dan zijn
wij met zigzagbewegmgen bezig.
Aan de ene kant zegt de heer Melkert
dat de regering het zo vreselijk goed
doet met de rijksbijdrage. Dat is
mooi, dan worden de werkgevers–
premies ontlast. Aan de andere kant
worden premies zoals de zieken–
fondspremie of de AWBZ-premie
wellicht verhoogd. Of we zitten weer
aan het tarief van de eerste schijf.
Waar zijn wij mee bezig?

De heer Melkert (PvdA): Waar bent
u mee bezig als u zegt dat u dit een
goed idee vindt?

De heer De Korte (VVD): Ik wil van
u horen welke kant het uitgaat. U
bent met de heer Van Otterloo
initiatiefnemer en u draagt allerlei
feiten aan. Daarom spreek ik u hier
nu op aan.

De heer Melkert (PvdA): Wij leggen
aan de Kamer een plan voor om iets
te doen aan de ongerechtvaardigde
hoge ziektekosten van 160.000
AOW'ers. Zij betalen honderden
guldens te veel. Dat moet opge–
bracht worden door alle andere
Nederlanders. Ik zou niet weten waar
het geld anders vandaan zou moeten
komen. Dat is een belangrijke
verschuiving, waaraan de heer De
Korte kan meewerken. Kennelijk
heeft hij nog niet voor ogen hoe hij
dat wil doen.

De heer Ybema (D66): De heer
Melkert zegt dat in het initiatief van
de heer Van Otterloo varianten
mogelijk zijn waarbij geen sprake is
van stijging van het tarief van de
eerste schijf. Dat is natuurlijk
interessant. Het woord "varianten"
suggereert dat er nog discussie
mogelijk is en dat er nog geen
concreet, definitief voorstel voorligt.
Is dat juist?

De heer Melkert (PvdA): Er ligt een
voorstel van de heer Van Otterloo.
Het kan niet ontkend worden dat vele
fracties in de Kamer moeite hebben
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gehad met het accepteren van het
idee dat er iets aan gedaan moest
worden. Van Otterloo heeft zich
bereid verklaard, andere varianten in
ogenschouw te nemen. Dat is de
situatie die zich voordoet aan de
vooravond van de afhandeling van
het voorstel. Hier is aan de orde op
welke wijze varianten die het tarief
van de eerste schijf verhogen, zich
verhouden tot datgene wat het
kabinet beoogt met verlaging van het
tarief van de eerste schijf. Ik stel die
vraag aan de regering, omdat het
gaat om regeringsbeleid. Er wordt
enigszins vooruitgelopen op het
debat van morgen. Wat de PvdA–
fractie betreft zijn varianten waarin
het tarief van de eerste schijf niet
omhoog gaat, voluit bespreekbaar.

De heer Ybema (D66): Ik vind dit een
heel belangnjk punt. Er is zeker een
relatie met het debat dat wij op dit
moment voeren. De beleidsrichting
van dit debat is verlaging van het
tarief van de eerste schijf. Het zou
raar zijn ais wij deze week ook over
een voorstel komen te spreken op
grond waarvan dat tarief weer
verhoogd wordt. Het kabinet zal in
de beantwoording deze samenhang
in het oog moeten houden. Leidt het
alternatief dat in CDA-kring wordt
ontwikkeld, wel tot een verhoging
van het tarief van de eerste schijf?

De heer Melkert (PvdA): Zo heb ik
het wel begrepen. Het is een
belangrijke vaststelling. Ik stel vast
dat de heer Ybema niet voor
verhoging van het tarief van de
eerste schijf is. Dat zal, naar ik
aanneem, een belangrijk punt zijn in
het debat over het initiatief van de
heer Van Otterloo. Ik stel de regering
de vraag, hoe dit zich verhoudt tot
het beleid dat het kabinet voor ogen
staat.

De voorzitter: Wij zullen deze week
nog discussiëren over het initiatief–
voorstel van de heer Van Otterloo. Ik
stel voor dat wij dan de discussie
voeren die gevoerd moet worden.
Dat er raakvlakken met dit debat zijn,
erken ik, maar er vinden nu te veel
uitweidingen plaats. Dat geldt voor al
degenen die in de afgelopen minuten
aan dit debat hebben deelgenomen.
Ik verzoek de leden, zich tot het
onderwerp te bepalen dat thans aan
de orde is.

De heer Melkert (PvdA): Ik poogde

vragen van collega's te beantwoor–
den.

De voorzitter: Maar u moet ze niet
uitlokken. Ik maakte mijn opmerking
in den brede.

De heer Melkert (PvdA): Ik waardeer
uw leiderschap in deze vergadering.

Voorzitter! Ik keer terug naar de
brief. Er wordt voorzien in uitstel van
de reeds door de Tweede Kamer
aanvaarde verhoging op grond van
de Wet belastingen op milieu–
grondslag. Dit kan op zichzelf
worden gebillijkt, omdat het
economisch onwijs is om met de ene
hand van de bedrijven en burgers
weer terug te nemen wat met de
andere hand gegeven was. Hier geldt
echt: de eerste dingen eerst, maar
geen afstel na uitstel. Een ongewild
nadelig effect van deze ontwikkeling
is echter dat voorlopig het amende–
ment ongedaan wordt gemaakt,
waarmee de Kamer het afgelopen
najaar het kabinet nu juist terecht
had gewezen op het punt van de
heffing op restbrandstoffen. De
betrokken bedrijven zijn met reden
uitgegaan van de ook uit milieu–
belang relevante lastenvermindering.
De PvdA-fractie is van oordeel dat dit
met terugwerkende kracht alsnog
zou moeten worden geregeld.

Een soortgelijk hangpunt van de
financiële beschouwingen van het
afgelopen jaar betreft de ombuigin–
gen voor bejaardenoorden. Nadat
het stof was opgetrokken, is de
commissie-Welschen aan de slag
gegaan om een samenhangend
advies uit te brengen over het beleid
met betrekking tot woon– en
zorgvoorzieningen voor ouderen.
"Meer dan bij AOW alleen" dient het
motto te zijn voor het ouderenbeleid
van het volgende kabinet. Voor mijn
fractie was in de herfst al aan de
orde dat de tegemoetkoming van het
kabinet om de beoogde bezuinigin–
gen in 1994 achterwege te laten, niet
als het spook van 1995 zou mogen
terugkeren. Niet goed valt immers in
te zien hoe straks tot een onbevan–
gen beoordeling van het advies van
de commissie-Welschen kan worden
gekomen, als eerst zo'n 120 mln.
moet worden bezuinigd. Nu het
kabinet in de komende weken nog de
contouren van de Kaderbrief wil
uittekenen, doen wij het verzoek om
de beoogde structurele bezuiniging
uit de meerjarencijfers te verwijde–
ren. Het gaat hier per slot van
rekening ook om forse effecten op de

werkgelegenheid in een sector die in
de toekomst zeker versterking
behoeft. De PvdA-fractie overweegt
deze wens in een motie neer te
leggen.

Voorzitter! Dit debat biedt ook de
mogelijkheid om de balans op te
maken van het sinds de val van de
Muur gevoerde financieel–
economische beleid. Op dat moment
vervielen immers de aannames uit
het regeerakkoord en begon het
grote sukkelen van Europa. Het valt
op dat vier jaar later alle partijen in
hun verkiezingsprogramma
instemming betuigen met de tot en
met de Miljoenennota 1994 genomen
maatregelen door linea recta de
doorwerking naar 1998 over te
nemen. Braaf hebben wij allen
gespecificeerd hoe in dat jaar tot
ruim onder EMU-norm kan worden
gekomen. Er is geen democratisch
land in de wereld, waar de oppositie
kabinetje speelt. Hier gebeurt het
echter, zodra de aanwijsstok van
meester Zalm ook maar tikt.
Daarmee is dan ook collectief
getekend voor de dekkingswijze,
waarvoor het kabinet heeft gekozen,
dus met inbegrip van een overigens
in omvang teruglopende incidentele
financiering. Mits binnen het kader
van deze discipline wordt geope–
reerd, acht de PvdA-fractie dit een
verantwoorde en zelfs hoogst
noodzakelijke keuze om de economi–
sche structuur te versterken. Dat
moet juist nu gebeuren en niet als
het te laat is.

Het valt echter niet allebei tegelijk
te regelen, behalve natuurlijk als je
vanuit een helikopter boven het
SER-gebouw het gedoe onder de
stolp aan het Binnenhof becommen–
tarieerd. Dat hebben al die partijen
gemerkt die schielijk hun ontwerp–
verkiezingsprogramma hebben
moeten aanpassen, toen bleek dat de
met bravoure gebrachte keuze voor
èn lastenverlichting èn extra
tekortreductie eenvoudigweg niet
kon samengaan, gegeven de
behoedzame vooruitzichten. Het is
nu van tweeën één. Door het
voortduren van het misverstand dat
het wel tegelijk zou kunnen, wordt
het zicht onttrokken op een
beheersmatige prestatie die in zeker
twintig jaar niet is vertoond. De
uitgaven van de departementen zijn
nu vier jaar achtereen onder
controle. Dat is een groot winstpunt,
waarvoor departement en
departementsleiding, ook de
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voorganger van deze minister, lof
toekomt.

De heer De Korte (VVD): Dat kunt u
toch zelf niet geloven! Het
vorderingentekort is de beste
maatstaf voor het EMU-tekort. Als u
kijkt naar het antwoord op vraag 4,
dan ziet u dat het vorderingentekort
oploopt van 2,1% in 1993 naar 3,7%
in 1994. Als er ergens sprake is van
verfloddering, dan blijkt dat uit dit
antwoord. Wat u zegt, kunt u toch
niet menen?

De heer Melkert (PvdA): U hebt
vorig jaar niet eens onder ogen
willen zien dat Nederland al lang
onder de EMU-norm presteert, terwijl
andere lidstaten van de EG daar
lichtjaren van verwijderd zijn. U gaat
evenwel langs het hoofdpunt dat ik
noem. Via de meerjarige doorwer–
king van de maatregelen die zijn
genomen, komt het financierings–
tekort uit op wat in Europa wordt
gevraagd. Sterker nog, de VVD heeft
dat alles letterlijk tot achter de
komma voor haar rekening genomen
in haar eigen programma. Daarmee
heeft de VVD dus ook uitgesproken
dat die meerjarige doorwerking
kennelijk op een verantwoorde wijze
is vastgesteld. Als u zich nu laat
inspireren door hoofdartikelen die
met nieuwe terminologie over
geschoond financieringstekort
komen, dan moet u wel beseffen dat
u nooit van dat geschoonde
financieringstekort bent uitgegaan. Er
is per jaar maar één financierings–
tekort, namelijk de optelsom van
hetgeen structureel en hetgeen
eventueel incidenteel is gedekt. Als
wij in 1998 op een verantwoord
structureel niveau willen uitkomen,
moet in de komende jaren worden
aangegeven op welke wijze de
incidentele financiering achterwege
wordt gelaten. Dit gebeurt in de
Miljoenennota 1994. Dit gebeurt ook
in het PvdA– en in het VVD–
programma. U moet niet doen alsof
er iets nieuws aan de hand is.

De heer De Korte (VVD): Ik gebruik
het begrip "geschoond tekort"
omdat de minister zelf zijn voorgan–
ger op dit punt kapittelde. Ik gebruik
dit begrip dus op terechte gronden.
Vervolgens kunt u toch niet menen
dat alles op orde is gebracht? Er is
een bedrag van 5 mld. niet ingevuld,
de aardgastegenvallers worden
verstopt, etcetera. Dit zijn tegenval–
lers van miljarden. Ook in de sociale

fondsen zijn er op dit moment grote
tekorten. Die tegenvallers zijn
gedeeltelijk structureel en gedeelte–
lijk incidenteel. De zaak is gewoon
ontspoord!

De heer Melkert (PvdA): Het is heel
eenvoudig. Naarmate zich meer
problemen voordoen, klopt uw
programma voor de komende jaren
steeds minder. U moet dat pro–
gramma steeds weer bijstellen.
Daarbij zult u ook aan moeten geven
dat uw "banenkampioenschap" er in
het geheel niet in zit. Dat is dan de
consequentie!

De heer De Korte (VVD): En dit
allemaal omdat het kabinet de zaak
heeft laten ontsporen. Alle partijen
zullen rekening moeten houden met
deze erfenis. Zij zullen veel te weinig
van hun wensen waar kunnen
maken. Dat is de realiteit. U staat het
geheel te verfraaien om uw
lijsttrekker nog een beetje goed voor
de dag te laten komen. Dat gelooft
toch niemand!

De heer Melkert (PvdA): Nog maar
ankele weken geleden heeft de VVD
een programma gepresenteerd
waarin wordt voortgebouwd op de
successen van het kabinet. Het is
goedkoop om dan enkele weken later
te zeggen dat er eigenlijk niets van
de basis deugt. U zou moed hebben
getoond als u een en ander in uw
programma had laten doorrekenen
en had gezegd: wij moeten eerst de
rommel die het kabinet heeft
achtergelaten, opruimen en dan
kunnen wij zelf pas aan de slag. Dat
heeft u niet gedaan, want dat had u
verduiveld veel banen gekost. Dat
wilde u uw kiezers natuurlijk niet
vertellen.

Voorzitter! Ik was gebleven bij de
lof voor de heer Ruding. Ook moet
vastgesteld worden dat niet alleen
door de beheerstechniek van de
afgelopen acht jaar dit goede
financiële resultaat tot stand kon
komen. Zoals de heer Ruding zijn
nachtmerries nog altijd ziet eindigen
in het Torentje, zo zal de heer Kok
nog vele jaren kampen met
visioenen van kasschuiven om vooral
maar niet te hoeven tonen dat tot en
met dit moment de som van
verbeterde belastinginning en
uitgavendiscipline steeds maar weer
onder de norm van het regeerak–
koord uitkomt.

Dat feit alleen heeft de PvdA–
fractie, in het verlengde van eerder

gevoerde pleidooien, tot haar
instemming met de voornemens van
het kabinet gebracht. Want het
resultaat van de financiele discipline–
ring mag niet meer uit handen
worden gegeven. De EMU-norm
dient in de komende jaren, ongeacht
de lotgevallen van de EMU,
richtsnoer te zijn en te blijven. Een
gezonde wisselwerking tussen
economie en financiën wordt
daardoor beter mogelijk en
kasschuiven kunnen naar het
museum. En natuurlijk moet ook de
schuldquote verder naar beneden en
daarmee de rente-uitgaven op de
begroting. Die last van het verleden
is eenvoudigweg niet uit te wissen
als de economie 0% groeit. Dan is
het allereerst zaak, de economie
weer in beweging te krijgen, de
werkgelegenheid te vergroten en
daarmee het draagvlak voor verder
saneren en investeren te verstevigen.

D

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Er is niets nieuws onder de zon,
schreef de Prediker reeds, In zijn
nadagen presenteert het kabinet–
Lubbers III een lastenverlichtings–
pakket van ongeveer 5 mld. Het
kabinet-Lubbers II deed in zijn
nadagen precies hetzelfde tot een
bedrag van ruim 4 mld. in het kader
van de Oort-wetgeving. Een
"pretpakket" noemde de toenmalige
financiële woordvoerder van de
PvdA, de heer Kombrink, dit. Ook
toen speelde de relatie met de
gewenste loonmatiging met nadruk
een rol. De heer Kombrink vond
loonmatiging ook zonder lasten–
verlichting mogelijk. Hij sloot zich op
dit punt aan bij de heer De Vries.
Daarom vond hij dat de coalitie dom
bezig was door de mogelijkheden
voor na 1990 uit te putten met een
"verjubelende" impuls, om hem in
enkele woorden samen te vatten.

Is de situatie nu zoveel anders dan
in 1990? Zijn de prestaties van het
kabinet-Lubbers III veel indrukwek–
kender? Het trof bij zijn aantreden
een tekort van 5,8% aan. Het zou een
tekort van 3,25% nagelaten moeten
hebben, maar het wordt bijna 1%
meer, als we de jongste cijfers van
het CPB tenminste mogen geloven.

Het kabinet houdt echter vol dat
het tekort in 1994 op 3,75% uitkomt.
Waarin zitten de verschillen nu
precies? Als we alle incidentele
dekkingsmaatregelen voor dit jaar
even buiten beschouwing laten,
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komen we zelfs uit op 5,7% volgens
dezelfde CPB-cijfers. Pas aan het eind
van dit jaar zullen we weten, hoe
hoog het werkelijke cijfer is en wat
de prestaties van dit kabinet precies
zijn geweest.

Het kabinet lijkt het hoofd in de
schoot te leggen en een verdere
reductie van het tekort de eerste drie
jaar maar te willen vergeten door het
gerealiseerde niveau van 1993 aan te
blijven houden. Het is de vraag of dit
lukt, omdat we er nu al boven zitten.
Maar is het niet raadzaam om de
aanbevelingen van de Studiegroep
begrotingsruimte van vorig jaar juli
ter harte te nemen en in ieder geval
te blijven streven naar een verdere
tekortreductie met 0,5% per jaar?

Door nu al uit te gaan van de
gedachte dat dit toch wel niet
haalbaar zal zijn, wordt bij voorbaat
een extra toename van de schuld–
positie met ruim 12 mld. geaccep–
teerd. Dit betekent in leder geval
ruim 1 mld. extra aan rente en
aflossing in 1996.

Het zal duidelijk zijn dat ik grote
moeite heb met de beleids–
voorstellen van het kabinet.
Uiteraard heb ik oog voor de
zorgwekkende werkgelegenheids–
ontwikkelingen. Uiteraard heb ik oog
voor de negatieve effecten van een
te hoge lastendruk voor koopkracht
en werkgelegenheid. Uiteraard heb ik
er ook oog voor dat in een moeilijke
situatie soms risico's genomen moet
worden, ook in financiële zin. Maar
het kabinet had dan toch eerst goed
zijn huiswerk moeten maken. Nu we
zo achterop zijn gekomen met onze
doelstelling van tekortreductie, is het
niet verantwoord al een voorschot te
nemen op mogelijke belasting–
meevallers in 1994 en 1995.
Bovendien wordt een volgend
kabinet hiermee gebonden.

Ik kan mij wel iets voorstellen bij
de teruggave van de 1,8 mld. extra
belastinginkomsten die structureel
lijken te zijn, omdat ook de doelstel–
ling ten aanzien van de collectieve–
lastendruk niet is gehaald. Als het er
dan werkelijk om te doen is, een
maximaal effect te bereiken met het
oog op meer werkgelegenheid, ligt
een relatie met een directe verlaging
van de arbeidskosten het meest voor
de hand. Een verlaging van de
overhevelingstoeslag ligt dan het
meest in de rede.

Voor een structurele rijksbijdrage
aan sociale fondsen voel ik niets.
Hier zijn we nu net een aantal jaren
geleden met veel pijn en moeite

vanaf gekomen. Sociale verzekerin–
gen horen door premies te worden
gefinancierd en niet door belasting–
inkomsten. Voor zover verlaging van
de overhevelingstoeslag technisch
niet te realiseren is per 1 juli, kan ik
vrede hebben met een tijdelijke
rijksbijdrage aan het Algemeen
werkloosheidsfonds, maar dan zou
wel per 1 januari a.s. definitief de
verlaging van de overhevelingstoe–
slag geregeld moeten zijn.

Voor het overige is er natuurlijk
sprake van maatregelen waar je op
zichzelf beschouwd moeilijk tegen
kunt zijn: verkleining van het afstapje
in de vennootschapsbelasting,
verhoging van de zelfstandigenaftrek
en een aantal kleinere fiscale
maatregelen ter verbetering van het
fiscale vestigingsklimaat. Maar dit
soort maatregelen moet wel eerst
verdiend worden. Anders leggen we
nu al de basis voor aantasting van
de werkgelegenheid onder het
volgende kabinet. Verlaging van het
tarief in de eerste schijf van de
inkomstenbelasting is ook een
aantrekkelijke maatregel, maar
waarom heeft het kabinet van jaar op
jaar maatregelen getroffen die de
grondslag van de inkomstenbelasting
versmalden, zodat de weg naar
tariefverlaging in feite werd
afgesneden? Nu is deze maatregel
niet zo geloofwaardig.

De minister van Financiën heeft
gedurende de eerste helft van zijn
ambtsperiode indruk gemaakt met
een financieel beleid, gericht op
economisch herstel. Wij hebben hem
hiervoor geprezen. Sinds hij echter
de uitdrukking "een tandje minder"
heeft uitgevonden, is het misgegaan.
De heer Lubbers moest zijn karwei
afmaken. De Studiegroep begrotings–
ruimte berekende dat in de periode–
Lubbers van 1983 tot 1994 de
renteverplichtingen van het Rijk
verdubbelden van 14 mld. naar 28
mld. Met dit bedrag hadden wij
overigens heel wat AOW'ers een
extraatje kunnen bieden. Maar als
het aan dit kabinet ligt, zal de stijging
van de rentelasten na de periode–
Lubbers doorgaan. Dat karwei wordt
niet afgemaakt. Die realiteit moet ook
uitgesproken worden in dit debat
over lastenverlichting, zes weken
voor de verkiezingen.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De grote
vraag in dit debat is: spreken wij nu

over een belastingmeevaller, een
belastingtegenvaller, een meevallend
financieringstekort of een tegenval–
lend financieringstekort, een
gefinancierde tegenvaller of een
gefinancierde meevaller? Ik moet
zeggen, de berichten spreken elkaar
"luidkeels" tegen. Het kabinet heeft
dit keer duidelijk de kans met beide
handen aangegrepen om de zaak van
de zonnige zijde te bezien. Ook voor
regeringspartijen geldt dat het nu
eenmaal prettiger is, te geven dan te
nemen, vooral in verkiezingstijd. Als
je dan in de buidel tast, dan - zo
moet het kabinet gedacht hebben -
doe je dat niet zo kinderachtig, maar
meteen flink, door 5 mld. uit te
geven aan lastenverlichting voor
werkgevers en burgers. Ik geef daar
nog commentaar op.

Ik moet nu vaststellen dat het
kabinet zich op precies hetzelfde pad
begeeft als het vorige, dat nog net
op de valreep een behoorlijk fiscaal
cadeau gaf in de vorm van de
zogenaamde Oort-operatie. Als ik mij
niet vergis, heeft de Partij van de
Arbeid toen tegen die voorstellen
gestemd. Deze minister van
Financiën heeft zich toen ook flink
geërgerd, omdat dit, zoals hij zei,
toch een vorm van mooi weer spelen
was ten koste van het volgend
kabinet.

Voorzitter! De geschiedenis lijkt
zich te herhalen. Kan deze minister
van Financiën in dit debat ophelde–
ring geven over de onlangs
verschenen berichten dat volgens het
Centraal planbureau er sprake zou
zijn van een tegenvaller van 2 mld. in
1994 en het feitelijk financierïngs–
tekort dit jaar niet op 3,9% maar op
4,1% uitkomt en, onder aftrek van de
incidentele dekkingen, zelfs op 5,7%?

Als deze berichten juist zijn, kan er
van de uitgave van een meevaller
geen sprake zijn, zo lang niet
duidelijk is wat de consequenties
ervan zijn. Zeker zo kort voor de
verkiezingen is dit onjuist. Immers,
gesteld dat het tekort oploopt, dan
zal een volgend kabinet het gat
moeten repareren, met alle gevolgen
voor de werkgelegenheid vandien.
Gaat het beter dan uit deze
voorspellingen naar voren komt, dan
lijkt het mijn fractie juister, de
invulling van de meevaller, zeker
voor een groot deel, over te laten
aan het nieuwe kabinet; de kiezer
moet ook wat te zeggen hebben over
hetgeen er in de komende jaren
gebeurt.
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Brouwer

Daar komt nog iets anders bij. Alle
partijen, ook Groen Links, hebben op
verzoek van het Centraal planbureau
invulling gezocht voor de dekking
van de 5 mld. uit de Voorjaarsnota,
waarover het kabinet nog geen
beslissing had genomen. Er is,
sprekend voor mijn eigen partij, een
samenhang gezocht tussen
milieubeleid, werkgelegenheid en
terugdringing van het financierings–
tekort. Het is juist die visie, die
samenhang, die nu aan de kiezer
wordt voorgelegd. Het is naar mijn
mening onjuist dat een bijna
uitgeregeerd kabinet voor zulke
bedragen de bestemming vastlegt. In
de tijd schiet je er niet veel mee op:
voorjaarsnota's verschijnen in de
regel toch in juni en dan zit er een
nieuw kabinet of is er in ieder geval
een nieuw gekozen Kamer.

Als de zaken niet in hun samen–
hang worden bekeken, krijg je
brokken. Met het kabinet komen wij,
zoals nu wordt voorgesteld, van de
regen in de drup. Neem de lasten–
verlichting van 5 mld. ten gunste van
de werkgelegenheid, zo stelt het
kabinet. Tegelijkertijd moet het
overleg met de ambtenaren de
komende jaren nog 5 mld. structu–
reel opleveren. Dat blijkt uit de
antwoorden op de vragen. Dat kost
weer werkgelegenheid. Per saldo is
er dus sprake van een verschuiving:
meer banen in de marktsector en
minder in de collectieve sector. De
vraag is, wat je met zo'n benadering
opschiet, als je zoekt naar meer
banen. Je moet een consequente lijn
uitzetten.

Groen Links stelt als dekking voor
de 5 mld. voor, ambtenaren een
kwartier minder per week te laten
werken, waarmee 18.000 banen
worden gered. Verschuif vervolgens
het werk van de rijksoverheid naar
de verzorgende sector, dan zijn wij
tenminste echt bezig met het creëren
van banen waar dat nodig is:
kinderopvang, bejaardenzorg,
zorgsector.

En er is meer mogelijk: een forse
verschuiving van lasten van arbeid
naar milieuvervuiling en tegelijkertijd
een verbetering van de laagste
inkomens, zoals van de AOW–
gerechtigden. Ik zeg dit laatste tegen
alle vier de grote partijen in de
Kamer. Het aardige van het
programma van Groen Links en
zeker van de doorrekening is dat
blijkt dat dit kan. Je kunt een radicaal
milieubeleid voeren met
werkgelegenheidsvooruitgang en

met een sociaal beleid waarbij de
laagste inkomens er juist op
vooruitgaan. Dat is niet wat dit
kabinet heeft gedaan. Waarom wordt
overigens bij uitstek een milieu–
maatregel, hoe beperkt dan ook,
zoals de WBM uitgesteld? Daarvoor
is toch geen goede reden te
verzinnen? Kan de minister dat
uitleggen?

Mijnheer de voorzitter! Van de
meevaller van 4,7 mld. uit 1993 blijkt
1,8 mld. structureel te zijn. Ik tel daar
ook nog 0,6 mld. bij voor renteren–
seignering in 1994. Wij willen
daarvan 2,4 mld. structureel
uitgeven. Afgezien van onze vragen
over de tekorten in 1994 zouden wij
die meevaller kunnen accepteren.
Ook wij zijn voorstander van
lastenverlichting voor werkgevers en
burgers, ook al zouden wij er zeer
voor zijn, deze te koppelen aan de
invoering van een brede energie–
heffing, omdat niet alleen werkgele–
genheid, maar ook de overschakeling
naar een duurzame economie een
forse impuls moet hebben.

Wij geven het kabinet, als het bij
dit standpunt blijft, in overweging,
niet de WW-premie te verlagen,
maar een franchise in te voeren voor
de werkgeverspremie voor het
ziekenfonds. Die maatregel verkleint
de wig in de laagste loongroepen
zodat de laaggeschoolde werkgele–
genheid gestimuleerd wordt. Juist
daar zit de grootste werkloosheid.

Als je dan toch kiest voor
verlaging van de WW-premie - wij
zijn daarvan geen voorstander, maar
stel dat het toch gebeurt - dan zou je
moeten overwegen, een onderscheid
te maken tussen kortere en langere
werkweken. Er moet iets gebeuren
aan kortere werkweken en aan meer
deeltijdarbeid willen wij iets doen
aan de ongelijke verdelmg van
arbeid. Zo zouden een bonus voor
een 32-urige werkweek en een malus
voor een langere werkweek een
goede impuls kunnen zijn.

Ik heb nog een vraag over de
dekking. Zoals gezegd, kunnen wij
een bedrag van 2,4 mld. structureel
accepteren. Het kabinet blijft dan wel
zitten met een gat van 2,6 mld. Dit
gat wordt, zo blijkt nu, gefinancierd
uit de verwachte stijging van de
economische groei. De zon scheen
kennelijk eerder in de Trèveszaal dan
in de rest van het land! Wat nu als
die groei tegenvalt? Is dat een zorg
voor het volgende kabinet, moet dat
gat worden opgevuld met bezuinigin–
gen ten koste van werkgelegenheid?

Wij vinden dat onjuist. Wij zeggen
nogmaals: wees voorzichtiger, juist
omdat dit kabinet zo goed als
uitgeregeerd is.

Overigens blijkt die extra
economische groei door de
regeringspartijen buiten deze
vergaderzaal al op meer manieren te
zijn ingezet. Hoorden wij het goed
dat de heer Brinkman in grote
AOW-nood de ouderen heeft
beloofd, de AOW onmiddellijk te
zullen verhogen of in ieder geval te
verbeteren als de economische groei
extra zal aantrekken? Als dat zo is,
zie ik dat in deze brief in ieder geval
niet terug. De lastenverlichting geidt
voor iedereen, maar is zeker geen
extra tegemoetkoming of
"ontvriezing" van de AOW. Hoe zit
dat precies? Ik stel deze vraag
trouwens ook aan de fractie van de
Partij van de Arbeid.

Als er voor particulier verzekerden
of voor bejaarden een tegemoetko–
ming komt, is dat prima. Zelfs in dat
geval gaat in het programma van de
PvdA de AOW-uitkering omlaag met
2% a 2,5%. Ook dat is niet accepta–
bel. Als er dan extra economische
groei komt, waarom wordt die niet
ingezet voor een verhoging van de
AOW-uitkering zodat in ieder geval
er behoud van koopkracht is? Dat
zou toch een betere invulling zijn dan
ik tot nu toe zie? Ik zou graag van de
fractie van de Partij van de Arbeid
een nadere uitleg hebben. Ik vraag
dat natuurlijk ook aan de minister
van Financiën.

De fractie van Groen Links zou
naast een lastenverlichting voor
werkgevers en burgers zeker geld
besteden aan een extra verhoging
voor de uitkeringen van de zwakste
groepen: AOW'ers, vroeg–
gehandicapten en langdurig
werklozen. Ik zeg daarbij dat dit
groepen zijn die absoluut niet terecht
zullen kunnen op de arbeidsmarkt.
Zij zitten wel in een neergaande
spiraal met hun koopkracht. Dus in
een verarmingsproces. Als je dan
extra groei hebt en je hebt een
meevaller, waarom zet je die dan niet
in voor deze groepen? Waarom
wordt er vastgehouden aan een paar
abstracte formuleringen die
uiteindelijk de echte problemen niet
aanpakken? Waarom wordt die extra
groei niet ingezet voor
overschakelingsprogramma's,
bijvoorbeeld voor jonge boeren in de
richting van biologisch-dynamische
tuinderij en landbouw?
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De heer Terpstra (CDA): Voorzitter!
Mag ik een korte vraag stellen over
de beschouwing van mevrouw
Brouwer om iets te doen voor
groepen die niet meer op de
arbeidsmarkt terecht kunnen? Maakt
zij een onderscheid tussen twee
groepen binnen de sociale zeker–
heid?

Mevrouw Brouwer (Groen Lmks)
Dat heeft de heer Terpstra goed
gezien. Wij hebben in ons verkiezin–
gingsprogramma gekozen voor een
koppeling van alle uitkeringen aan de
lonen. Hij kan dat ook lezen in de
doorrekening van het CPB. Wij
hebben daarnaast gekozen voor een
extra verhoging voor bepaalde
groepen uitkeringsgerechtigden van
wie iedereen kan vaststellen dat deze
mensen nooit meer op de arbeids–
markt komen. Dat zijn dus de
AOW'ers, de vroeggehandicapten en
de langdurig werklozen. Waarom
doen wij dat? Omdat wij zeggen dat
wij zo langzamerhand een gericht
beleid moeten voeren voor groepen
uitkeringsgerechtigden die hun
positie niet meer kunnen verbeteren.
Daarom hebben wij dat onderscheid
in ons verkiezingsprogramma
gemaakt. Het antwoord is dus
inderdaad "ja".

Voorzitter! Ik heb nog een korte
vraag die in onze fractie naar voren
is gekomen naar aanleiding van
recente discussies. Als er nu zoveel
geld te verdelen is, waarom zou je
dan ook niet iets doen aan noden
waarvan iedereen zegt dat die
ontzettend hoog zijn? Ik denk
bijvoorbeeld aan snel extra geld
besteden aan taalcursussen voor
migranten en aan de opvang,
begeleiding en organisatie van
asielzoekers. Als ik zie dat bijvoor–
beeld de WBM-heffing - als die door
zou gaan - 530 mln. zou opleveren,
zou dat toch een bedrag zijn dat je
hiervoor kunt inzetten? Waarom
moet het zo zijn dat op de ene
televisiezender wordt gezegd dat het
zo ernstig is en dat er iets moet
gebeuren aan de opvang van
asielzoekers of aan extra taalcursus–
sen voor migranten, terwijl op de
andere zender wordt gezegd dat er,
ongericht, miljarden worden
uitgegeven aan lastenverlichting
voor iedereen in dit land. Het lijkt
ons dat het met een dergelijke
operatie mogelijk moet zijn om,
gericht, geld vrij te maken voor
bepaalde noden, waarvan wij
allemaal vinden dat er iets aan moet

gebeuren. Als wij toch een meevaller
hebben, laten wij dan vooral niet de
mensen vergeten die dit geld het
hardst nodig hebben.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Het is iets te
opvallend dat het kabinet tegen het
einde van de rit de prioriteit
verschuift van het terugdringen van
het financieringstekort naar het
terugdringen van de collectieve–
lastendruk. Dat is opvallend, omdat
de minister van Financiën zich van
meet af aan zo sterk heeft ingezet
voor de sanering van de overheids–
financiën. Hij herinnert zich dat wij
hem daarvoor prezen. Het is dus
opvallend, maar niet merkwaardig.
Net als de vorige keren zijn er
opnieuw wat cadeautjes en royale
gebaren aan de vooravond van de
verkiezingen.

Wat wel merkwaardig is, is dat het
kabinet de afgelopen jaren bij het
terugdringen van het financierings–
tekort allerlei maatregelen heeft
genomen die de collectieve–
lastendruk hebben doen stijgen.
Daarbij zijn impopulaire maatregelen
niet geschuwd: er is een milieubelas–
ting ingevoerd en er is drie keer
gekort op de inflatiecorrectie. Na al
deze maatregelen lijkt het erop dat
de taakstelling voor het
financieringstekort, mede dankzij een
indrukwekkende serie kasschuiven,
voor 1994 kan worden gerealiseerd.
Uit het binnenkort te verschijnen
Centraal economisch plan voor 1994
zou echter blijken dat zich voor dit
jaar toch nog een tegenvaller
voordoet van 2 mld., die in het
volgend jaar zou oplopen tot 3,7 mld.
Kan de regering dit beeld bevesti–
gen? Zo ja, hoe verhoudt dit zich dan
tot de voorgestelde lastenverlichting
van 5 mld.? Betekent dit dat een
volgend kabinet straks mag beginnen
met een begrotingsgat?

Het financieringstekort zal worden
bevroren op het huidige niveau. Kan
de minister van Financiën aangeven
welk effect stabilisering van het
financieringstekort heeft op de
staatsschuld? Betekent dit dat de
staatsschuld per saldo blijft stijgen?
Zo ja, dan moet deze minister toch
op z'n minst gemengde gevoelens
hebben over het kabinetsbesluit om
de opbrengst van de belasting–
meevallers te gebruiken voor
lastenverlichting. Of heeft de
politicus Kok het hier gewonnen van

de minister van Financiën? Ook
vraag ik mij af of de minister–
president werkelijk met tevredenheid
kan terugzien op drie kabinets–
perioden waarin men er niet in is
geslaagd om de staatsschuld en alle
consequenties daarvan substantieel
terug te dringen.

De lastendruk is onder dit kabinet,
alle goede voornemens ten spijt,
steeds verder opgelopen, maar de
sterk oplopende werkloosheid heeft
nu het politieke klimaat rijp gemaakt
voor lastenverlichting. Om de groei
van de werkgelegenheid weer op
gang te brengen, is het absoluut
noodzakelijk om de lastendruk op
arbeid te verminderen. Het kabinet
anticipeert daarbij op een in
positieve zin bijgesteld economisch
groeicijfer voor de komende jaren.
Voor een niet gering deel moet het
geld dat voor de lastenverlichting
nodig is, dus nog worden verdiend,
terwijl er voor volgend jaar nog een
aanzienlijke bezuinigingstaakstelling
moet worden ingevuld, door het
volgende kabinet wel te verstaan.

Ook de SGP-fractie ziet de
noodzaak van een substantiële
lastenverlichting in. Wij steunen die
ook. Toch zetten wij enkele vraagte–
kens bij de manier waarop het
kabinet die wil invullen. Het heeft
mijn fractie bevreemd dat over het
pakket geen advies is gevraagd aan
de Centraal economische commissie.
Waerom eigenlijk niet? Was het
kabinet op voorhand bevreesd dat de
CEC met een negatief advies zou
komen? Als wij naar de inhoud van
het pakket kijken, een mix, lijkt het er
sterk op dat het kabinet heeft
geprobeerd, beide regeringspartijen
tevreden te stellen. De werkgevers–
lasten worden verlaagd door een
rijksbijdrage aan het WW-fonds en
de inkomens worden enigszins op
peil gehouden door een belasting–
verlaging met 3/4%. In de toelichting
staat echter dat bijzondere aandacht
is gegeven aan de werkgelegenheid
in het onderste deel van de
arbeidsmarkt. Kan dit nader worden
toegelicht? Leidt het pakket van
maatregelen werkelijk tot een
maximumaantal nieuwe banen in het
onderste deel van de arbeidsmarkt?
Ik wijs op de uitgestelde verhoging
van de WBM. Waarom uitstel?
Waarom niet gekozen voor een extra
verlaging van de werkgeverslasten
met een zelfde bedrag?

De lastenverlichting is duidelijk
ook bedoeld om een gunstig klimaat
te scheppen voor een terughoudende
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Van der Vlies

loonontwikkeling 1995. Deze
loonmatiging is zeer belangrijk. Een
harde garantie daarvoor is er echter
niet. Ik vraag mij af of deze er niet in
enigerlei vorm had moeten zijn. Het
CBS komt nu met een nieuwe
inflatie-index. De inflatie komt
volgens het nieuwe cijfer uit op 3%
in plaats van op 2,4%. Graag
verneem ik van de regering wat
daarvan de implicaties voor de
loonontwikkeling kunnen zijn.

D

De heer Terpstra (CDA): Voorzitter!
Ik wil over drie onderwerpen
spreken. Ten eerste over de brief die
op de agenda staat. Ten tweede gaat
het om de vraag of wij nu vlak voor
de verkiezingen een discussie over
lastenverlichting voeren of dat dit
een uitvloeisel is van het door het
CDA bepleite beleid van de
afgelopen jaren. Ten derde wil ik
enige opmerkingen maken over de
uitvoering van de moties die
verleden najaar rondom de financiële
beschouwingen zijn aangenomen. Ik
krijg namelijk de indruk dat het
geheugen van een aantal collega's te
kort schiet wat betreft hun stemge–
drag bij de motie die de heer Melkert
en ik toen hebben ingediend over het
nut van collectieve-lastenverlichting.
Ik kom hier per persoon nog terug!

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Hoeveel spreektijd hebt u?

De heer Terpstra (CDA): Ik heb 15
minuten spreektijd en de voorzitter
houdt mij daar streng aan. Ik begin
met het standpunt van onze fractie
over de afgelopen vier jaar. Ik zal
proberen, dit in twee minuten samen
te vatten.

Onze fractie heeft steeds het
kabinet gesteund, en met name de
minister van Financiën, in zijn
streven de overheidsfinanciën te
saneren volgens de afspraken in het
regeerakkoord. Dit hield in dat het
financieringsgat steeds kleiner zou
moeten worden, 0,5% per jaar. Het
tekort op de begroting zou 0,5% per
jaar moeten dalen bij gelijkblijvende
lastendruk. Dat was de afspraak.

Daarnaast hebben wij het kabinet
gesteund in het verschuiven van de
overheidsuitgaven in de richting van
investeringen en technologie.
Daarom was het nodig om te
discussiëren over bezuinigingen
binnen bijvoorbeeld de sociale
zekerheid en de subsidies. Wij

hebben het kabinet bij deze moeilijke
operatie gesteund. Wij deden dat
omdat wij menen dat meer
investeringen en minder uitgaven
aan rentebetalingen in het belang
zijn van onze economie. De woorden
"onze economie" klinken wat
abstract, maar het betekent gewoon
dat wij denken dat je daardoor meer
banen kunt scheppen en dat de
financiering van de noodzakelijke
overheidsvoorzieningen daardoor
wordt vergemakkelijkt.

Wij hebben voorts steeds
aandacht gevraagd voor de positie
van de marktsector in het beleid van
de overheid. Minister Andriessen
heeft een nota gemaakt over
economie met open grenzen als een
uitvloeisel van deze vraag. Deze
week vindt een discussie plaats over
de rol van de industrie in onze
economie. Samenvattend zou je
kunnen zeggen dat wij hebben
gesteund het streven naar een
sanering van de overheidsfinanciën,
wij hebben gesteund het verschuiven
van de overheidsuitgaven in de
richting van investeringen en wij
hebben gesteund een grotere
aandacht voor de positie van de
marktsector.

De afgelopen jaren is door de
minister van Financiën veel gedaan.
Op een aantal punten hebben wij
hem nog een beetje in de goede
richting geholpen. De heer Melkert
en ik hebben dat bijvoorbeeld
gedaan door het van start laten gaan
van het Fonds economische
structuurversterking. De collega's
Vreugdenhil en Vermeend hebben
veel gedaan op het gebied van
beperking van de vermogensbelas–
ting, bevordering van de winstdeling,
de discussie over het bevorderen van
technologie en het wetsvoorstel voor
research en development.

Bij de algemene en financiële
beschouwingen van het afgelopen
najaar heeft de CDA-fractie de
minister en staatssecretaris gewogen
en beoordeeld. Ik heb het toen
gedaan, ik hoef dat niet nog een keer
te doen.

Op het gebied van sanering van
de collectieve sector hebben wij onze
doelen niet gehaald. Wel is ons land
een van de weinige waar de situatie
de afgelopen jaren niet is verslech–
terd. Ook de heer Melkert heeft erop
gewezen dat de boekhouding van de
Staat steeds beter werd. Hij heeft
ook positieve dingen gezegd over de
voorganger van de huidige minister.
Ik vond dat een heel goede zaak. Nu

schrijft de minister in de brief dat
wat het gat in de begroting betreft
de situatie in 1994 gelijk zal zijn aan
die in 1993.

Minister Kok: De heer Terpstra
bedoelt daarmee het financierings–
tekort?

De heer Terpstra (CDA): Inderdaad,
het financieringstekort. Wij als
kamerleden worden vaak opgeroe–
pen om geen moeilijke woorden te
gebruiken. Ik probeer dat af en toe te
doen, maar soms is het dan voor een
deskundige niet duidelijk genoeg.

Het financieringstekort blijft dus
gelijk. Er zijn wat geruchten,
uitgelekte publikaties, dat dit niet zo
zal zijn. Ik hoor dus graag hoe het
exact in elkaar zit. Mogen wij ervan
uitgaan dat de minister zich houdt
aan hetgeen geschreven staat? Blijft
het financieringstekort in 1994 gelijk
aan dat van 1993?

De collectieve-lastendruk is bijna
elk jaar te hoog geweest. Voor de
werkgelegenheid is dat niet goed.
Niet voor niets hebben mijn collega
Melkert en ik verleden jaar een motie
ingediend om de collectieve–
lastendruk omlaag te brengen. Bij
het stemgedrag is het mij opgevallen
dat de heren Schutte en Leerling
consequent vragen stellen over het
lastenverlichtingspakket, omdat zij
ook tegen onze motie hebben
gestemd. Mevrouw Brouwer van
Groen Links en de heer Ybema van
D66 hebben voor onze motie
gestemd. Zij vonden dus verlaging
van de collectieve-lastendruk een
goede zaak, alleen zeggen zij nu, een
jaar later, dat zij nog te weinig inzicht
hebben in de economische toestand.
Als je nu een jaar geleden al wist dat
lastenverlichting een goede zaak is,
vind ik het vreemd als je nu zegt dat
je wel ervoor hebt gestemd, maar
dat je het nog niet zeker weet. Het
geheugen van de heren Schutte en
Leerling is dus aanmerkelijk verder
ontwikkeld dan dat van mevrouw
Brouwer en de heer Ybema.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
voel mij aangesproken met dit inzicht
in mijn geheugen; dat begrijpt u!

Ik heb de motie niet bij de hand,
maar ik zal haar onmiddellijk
opvragen. Maar voor uw geheugen:
de fractie van Groen Links heeft
altijd, gedurende de gehele
kabinetsperiode, gepleit voor een
lastenverschuiving van arbeid naar
milieu.
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De heer Terpstra (CDA): Dat geef ik
toe.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat is een heel consequente lijn in
alles wat wij tot nu toe hebben
gedaan.

De heer Terpstra (CDA): Ja, u heeft
zojuist ook weer gezegd dat u voor
die lastenverschuiving bent. Dat is
heel consequent. U heeft echter ook
bij veel dingen gezegd dat u dat
bedrag eigenlijk wilt uitgeven. Ik vind
dat een beetje in strijd met de
lastenverlichting. Het is echter
mogelijk dat uw geheugen beter is
dan ik zelf heb gedacht.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Of
ons rekenwerk is wat creatiever dan
het tot nu toe in de CDA-fractie is
geweest. Ik wil wel met u overleggen
over het programma van Groen
Links. Dat is in elk geval een stuk
beter voor de AOW'ers.

De heer Ybema (066): Ik begin nu
een beetje te twijfelen aan het
geheugen van de heer Terpstra zelf.
Ik neem aan dat hij de woorden van
zijn eigen fractievoorzitter ook 's
nachts nog kan citeren.

De heer Terpstra (CDA): Ik zou daar
net op komen.

De heer Ybema (D66): Zijn eigen
fractievoorzitter heeft de suggestie
gedaan dat er sprake zou zijn van
een meevaller bij de belastingen
voor 1993, die zou kunnen worden
gebtuikt voor een lastenverlichting in
1994 en misschien wel per 1 januari
1994. Daar ging de discussie steeds
over. Dat is ook steeds de inzet van
mijn fractie geweest. Waar de heer
Terpstra het nu over heeft, is een
mogelijke meevaller in 1995. Dat is
natuurlijk een heel ander chapiter.

De heer Terpstra (CDA): Ik ben blij
met de aanvulling die de heer
Ybema geeft, namelijk dat de heer
Brinkman ook al voorzag wat nu
gebeurt. Ook hij had het terecht over
1994. Ik heb het zelf ook over 1994. Ik
heb het met name over 1 juli 1994. Ik
praat veel minder over 1 januari
1995.

De motie wordt nu voor een groot
deel uitgevoerd. Daarmee wil ik
aangeven dat het niet zomaar een
losse gedachte is om vóór de
verkiezingen wat geld weg te geven.
Het is diep doordacht, omdat de heer

Melkert en ik er vorig jaar al over
nadachten. Ook de heer Brinkman -
op verzoek van de heer Ybema heb
ik het over de heer Brinkman - heeft
vorig jaar tegen dezelfde achtergrond
gepleit voor het aan de belasting–
betaler teruggeven van eventuele
extra inkomsten van de belasting–
dienst. De minister van Financiën is
toen terughoudend geweest. Dat is
een heel goede zaak. Nu de
belastingmeevaller er is, vinden wij
het logisch dat wij in het licht van de
motie van de heer Melkert en mij en
in het licht van de visie van de heer
Brinkman de gelden terugsluizen
naar de belastingbetaler. Daarbij
willen wij met name letten op de
werkgelegenheidseffecten. Daarmee
kom ik bij het pakket voor 1994.

De heer De Korte (VVD): Ik heb nog
een vraag over de motie van de heer
Terpstra, waar...

De heer Terpstra (CDA):
u vóór gestemd hebt.

.waar ook

De heer De Korte (VVD): Ik zal
vertellen waarom wij vóór de motie
stemden. Toen ging het over de
belastingmeevaller die wij toen in de
peiling hadden. De meevaller lag
toen in de buurt van 2 mld. Daar
praatten wij over. Daar hebben wij
"ja" tegen gezegd. Wij zeggen er
opnieuw "ja" tegen. Wij zeggen geen
"ja" tegen het ongedekte deel. Het
schijnt dat de heer Terpstra daar ook
over wil praten en dat hij anderen
daarin wil meekrijgen. Zover heeft hij
ons echter nog niet gekregen. Wil de
heer Terpstra dat goed in gedachten
houden?

De heer Terpstra (CDA): Dat heb ik
reeds gedaan, want ik heb bij het
beoordelen van de kwaliteit van de
geheugens de naam van de heer De
Korte niet genoemd. Zijn stemgedrag
en zijn visie kwamen namelijk perfect
overeen. Hij heeft gesproken over 1
juli 1994. Daar heb ik het zelf ook
over.

Ik heb onze fractievoorzitter
gemeld dat hij reeds vorig jaar
bepleitte wat nu gebeurt. In dit licht
is het uiteraard niet verwonderlijk dat
wij in grote lijnen kunnen instemmen
met het belastingpakket dat de
regering voorstelt voor 1 juli a.s., dus
voor 1994. Het pakket voor 1995
spoort qua richting met ons
programma. Ook wij willen
lastenverlichting ter wille van de
werkgelegenheid. Over de vorm

waarin die moet plaatsvinden, willen
wij van jaar tot jaar beslissen. Dit
van jaar tot jaar bekijken staat ook in
de wet die de koppeling tussen
uitkeringen en lonen regelt. In ons
programma wordt deze wet
gehandhaafd, zoals iedereen weet.
Het is dus niet zinvol, nu over het
pakket voor 1995 te discussiëren. Wij
stemmen in met de richting van
datgene wat de regering voorstelt,
maar de invulling komt later aan de
orde. Daarbij spoort onze opvatting
met de opvatting van de heer De
Korte en van iedereen.

De heer De Korte (VVD): Dat is
interessant. Hier ontwaar ik toch een
verschil in stellingname tussen de
heer Terpstra en de heer Melkert. De
heer Melkert ging heel ver. Hij
omarmde de hele gang van zaken,
de totale 5 mld. De heer Terpstra
maakt, evenals anderen vóór hem
hebben gedaan, de zaak conditio–
neel, in de vorm van de vraag of de
dekking wel aanwezig is. Hij noemt
allerlei andere afwegingen die nog
gemaakt moeten worden.

De voorzitter: Wilt u uw interruptie
kort houden?

De heer De Korte (VVD): Mijn vraag
aan de heer Terpstra is of hij het met
mij eens is dat hij het toch iets
anders ziet dan de heer Melkert en
dat hij zich eigenlijk aansluit bij
degenen die er vraagtekens bij
hebben gezet, dus bij degenen die
vragen of je er al direct je zegen aan
moet geven.

De heer Terpstra (CDA): Nee, ik zal
het vooral hebben over mijn eigen
partij, het CDA. Wij vinden dat de
regering er recht op heeft, exact te
weten wat wij willen per 1 juli. De
regering heeft zelf ook iets gezegd
over 1 januari 1995. Zij heeft dat
aanmerkelijk minder ingevuld, wat
logisch is. Het enige wat ik hier over
1995 wil zeggen, is dat de richting
die het kabinet voorstelt, spoort met
de richting die in ons CDA–
programma staat. In zoverre kunnen
wij daarmee instemmen. Dat heeft
echter niet zoveel zin, omdat in ons
programma ook staat - ook de
regering zegt het - dat de begroting
uiteraard van jaar tot jaar moet
worden ingevuld. Ik wil dan ook
concreet praten over 1994, terwijl wij
over 1995 zeggen dat de richting
goed is en dat wij de invulling later
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tegemoetzien. Daar hebben wij het
volste vertrouwen in.

De heer Melkert (PvdA): Maar het
gaat dus om lastenverlichting per 1
januari?

De heer Terpstra (CDA): Inderdaad!

De heer Melkert (PvdA): Dat is dan
ook het antwoord op de vraag van
de heer De Korte. Het geldt natuurlijk
voor diegenen, die ook een verband
leggen met de komende jaren.
Vanzelfsprekend zal daarover later
besloten moeten worden. Waar hij
dat verschil vandaan haalt, is mij niet
helder!

De heer Terpstra (CDA): Mij ook
niet. Ik dacht, dat iedereen in de
programma's lastenverlichting voor
1995 een goede zaak vond. Sommi–
gen praten meer over lasten–
verschuiving, maar lastenverlichting
op arbeid is een vrij breed gevoelde
behoefte.

Voorzitter! Het lijkt ons wel de
moeite waard om een deel van de
lastenverlichting ook te gebruiken in
1994 voor het MKB, omdat in die
sectoren de werkgelegenheid het
snelst kan worden bevorderd.
Hieronder valt uiteraard ook de
gehele agrarische sector.

Het CDA kan volledig instemmen
met de verlaging van de WW-premie
per 1 juli a.s. Hoewel wij het eigenlijk
eens zijn met de heer Schutte dat het
geen goede maatregel is omdat wij
ook niet voelen voor rijksbijdragen in
de sociale zekerheid, geven wij nu
voorrang aan maatregelen die snel
kunnen worden ingevoerd. Wij
hebben er steeds voor gepleit de
werkgeverslasten te verlichten via
verlaging van de overhevelingstoe–
slag - dat vinden wij in principe een
beter instrument - maar aangezien
wij nu haast hebben, kunnen wij
tijdelijk instemmen met de gedachte
die de regering naar voren brengt
om de WW-premie te verlagen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Heeft de CDA-fractie ook overwogen
om een franchise voor de werkge–
vers in te voeren in de premie
ziekenfonds? Daardoor krijg je een
lastenverlichting, met name gericht
op de laaggeschoolde, de laag–
betaalde arbeid. Het is een variant
van wat de heer Terpstra nu noemt.

De heer Terpstra (CDA): Wij hebben
uiteraard aan alles gedacht, maar het

probleem met franchises is, dat je de
premiedruk op de rest van het
inkomen constant verhoogt. De heer
Schutte heeft er ook op gewezen. Het
kabinet heeft al een paar keer het
instrument van franchises gebruikt of
beperkingen van de eerste schijf
doorgevoerd op grond van
inkomenspolitieke overwegingen die
wij wel kunnen begrijpen en vaak
ook hebben gesteund. Het nadeel
van al die operaties is echter, dat de
premiedruk constant omhoog gaat
en weer negatief werkt op het
scheppen van werk. Als je de
heffingsgrondslag beperkt, gaat de
premiedruk automatisch omhoog als
er verder niets in de sociale
zekerheid gebeurt.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Volgens de doorrekening door het
CPB van ons programma blijkt met
name deze maatregel een van de
effectiefste te zijn om werkgelegen–
heid te scheppen daar waar het
nodig is, namelijk bij de laagbetaalde
arbeid. In dat opzicht is het CPB het
dus niet met u eens.

De heer Terpstra (CDA): U hebt een
geweldige financieringsbron door
onbeperkte milieuheffingen. Daar zijn
wij iets voorzichtiger, omdat wij veel
meer letten op de Europese maat en
bang zijn...

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat is niet het onderwerp van de
discussie nu. Ik vroeg u, ongeacht
waar u het geld vandaan haalt, of de
vorm van lastenverlichting niet in
deze richting kan gaan: laat het
daarom juist over voor na de
verkiezingen.

De heer Terpstra (CDA): Ik ben het
ermee eens als u zegt, dat een
premievrije voet voor de werkgele–
genheid zeer goed is. Maar
aangezien wij een veel kleinere
milieubelastingfinancieringsbron
hebben dan u, moeten wij de
premies gebruiken om de zaak te
financieren. Dat heeft het grote
nadeel, dat de premiedruk geweldig
stijgt. In zoverre is er wel een relatie
tussen onze beide programma's. Wij
hebben minder milieugeld dan u ter
beschikking. Daardoor moeten wij
het uit de premies financieren en
speelt het nadeel van te hoge
premies zwaarder door.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): En
minder milieu!

De heer Terpstra (CDA): Dat hangt
ervan af! Als je alle industrieën naar
België verplaatst, heb je ook nog
geen goed milieubeleid!

Voorzitter! De voorstellen van het
kabinet voor het MKB en de
voorstellen voor de verbetering van
het vestigingsklimaat van onderne–
mingen kunnen op onze volledige
steun rekenen. Beide maatregelen
zijn volgens ons zeer goed voor de
versterking van de economische
structuur. Dit beleid zouden wij
hoogst waarschijnlijk ook in 1995 wel
kunnen voortzetten. De verlaging van
de eerste schijf levert een positieve
bijdrage aan de ontwikkeling van de
inkomens. De inkomensontwikkeling
blijft negatief, maar is door deze
maatregel minder negatief dan bij de
Miljoenennota waarmee wij hadden
ingestemd. De koopkracht–
achteruitgang is minder dan bij de
financiële beschouwingen.

Onze fractie heeft ermee inge–
stemd dat de regering het voorstel
op het terrein van de milieubelastin–
gen heeft uitgesteld tot 1995. Hoogst
waarschijnlijk hadden vele leden van
onze fractie het beter gevonden dat
deze wetten wel waren ingevoerd en
dat een grotere lastenverlichting op
arbeid was ingevoerd. Dan was ook
het probleem van de rest–
brandstoffenheffing voor de
chemische industrie netjes geregeld.
Bij motie hebben wij eind vorig jaar
voorgesteld deze restbrandstoffen–
heffing niet te laten doorgaan, omdat
het op het gebied van het milieube–
leid niet marktconform werkt. Wij
vinden het uitstel niet goed en horen
graag van de minister van Financiën
hoe de zaak precies zit. Want tijdens
de UCV over het Nationaal
milieubeleidsplan 2 was bij ons de
indruk gewekt dat ook minister
Alders met de minister van Financiën
in gesprek zou zijn over het alsnog
per 1 januari 1994 invoeren van het
nultarief op die restbrandstoffen.
Maar de chemische industrie heeft
het al moeilijk genoeg en bovendien
werkt de heffing demotiverend op
een goed milieubeleid.

De regering heeft de motie over
het wegtransport volledig uitge–
voerd. Ook de sector zelf, het
beroepsgoederenvervoer, heeft zich
zeer gematigd. In dit licht vind ik het
een beetje vreemd dat de heer
Ybema van D66 nu vragen stelt over
de compensatie van het wegtrans–
port, terwijl hij vorig jaar met nadruk
stelde dat de compensatie alleen
maar mocht worden gegeven indien
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de sector zich sterk zou matigen. Ik
dacht zelfs dat hij op dit punt een
motie heeft ingediend. Nu de sector
een CAO-afspraak heeft gemaakt van
min 0,8, vindt hij dit weer een reden
om het niet te doen. Ik kan dat niet
helemaal begrijpen. Ons vertrouwen
in de sector, dat wij vorig jaar al
hebben uitgesproken, is dus niet
beschaamd.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
denk dat dit geen goede voorstelling
van zaken is. Ik heb mij niet ten
principale uitgesproken tegen
compensatie van de sector. Ik heb
gevraagd waarom de compensatie
naar voren werd gehaald, naar 1 juli
1994, terwijl ze bedoeld was om per
1 januari 1995 in te gaan.

De heer Terpstra (CDA): Ik meen dat
wij vorig jaar alleen hebben
gesproken over het naar voren halen
van die compensatie. Dat doet het
kabinet, dus het kabinet doet precies
wat wij willen. U zelf heeft het heel
sterk gekoppeld aan de matiging van
de sector. Toen dacht men nog aan
de nullijn. Nu zit de sector op min
0,8 en nu zie ik dus geen enkele
reden waarom wij het nu niet zouden
moeten doen.

Alles samenvattend kunnen wij
vaststellen dat de CDA-fractie het
voorgestelde beleid van het kabinet
voor 1 juli 1994 geheel steunt. Het
enige wat wij zouden willen
veranderen, is het per 1 januari 1994
laten ingaan van het nultarief voor
de restbrandstoffenheffing. Ook
willen wij de geest van de gedachten
van het kabinet over 1995 laten
sporen met de geest van het
CDA-programma.

De heer Ybema (D66): Moet ik uw
inbreng over het pakket van 1995 nu
zo zien dat de richting u wel
aanstaat, maar dat u er voor het
overige slechts kennis van neemt?

De heer Terpstra (CDA): Ik had
begrepen dat het kabinet het zo
ongeveer bedoeld heeft.

De heer Ybema (D66): U spreekt dus
geen principiële instemming uit met
het pakket per 1 januari 1995?

De heer Terpstra (CDA): Wij zijn het
eens met lastenverlichting in 1995.
Of die lastenverlichting even groot
moet zijn als het kabinet zegt, weten
wij op dit moment nog niet. Het kan
meer zijn of minder. Ook op de

invulling hebben wij nog geen visie,
al vinden wij wel dat gelet op het
werkgelegenheidseffect een deel aan
het midden– en kleinbedrijf en aan de
landbouw zou kunnen worden
toegesluisd, zoals ook dit jaar door
het kabinet wordt gedaan. Maar het
is best mogelijk dat wij volgend jaar
meer lastenverlichting willen, of
minder.

De heer Ybema (D66): Maar dat
soort zaken zijn nog open? U vindt
dat dat moet worden bekeken bij de
begroting van 1995? U legt zich dus
op dit moment niet vast ten aanzien
van het pakket, de grootte ervan en
de samenstelling per 1 januari 1995?

De heer Terpstra (CDA): Nee. Wij
zeggen wel wat wij per 1 januari
1994 willen. Ook zeggen wij dat de
lastenverlichting hoogst waarschijn–
lijk ook in 1995 moet gelden. Maar
de omvang en vorm zien wij vanzelf.

D

De heer Janmaat (Centrum–
democraten): Mijnheer de voorzitter!
De Kamer praat vanmiddag met de
regering over een buitengewoon leuk
onderwerp: een belastingmeevaller
van 5 mld., een meevaller van vijf
duizend miljoen. Wat wil je nog
meer? Zoiets wekt een goede indruk.
Zo'n meevaller geeft het idee dat het
met het regeringsbeleid de goede
kant opgaat. De mensen die
binnenkort de nieuwe Tweede Kamer
moeten samenstellen en die in
principe daarmee voorkeurstemmen
uitbrengen voor de mensen van een
volgend kabinet, mogen min of meer
met vertrouwen de toekomst
tegemoetzien. Dat is althans het
beeld dat de term
"belastingmeevaller" oproept. Men
denkt: het is een meevaller; het gaat
prima.

Dat laatste is echter minder het
geval dan het af en toe lijkt.
Allereerst doet zich steeds nadrukke–
lijker de vraag voor of de meevaller
inderdaad 5 mld. bedraagt. Een
bedrag van 2,4 mld. daarvan schijnt
structureel van aard te zijn. Dat wil
zeggen, dat het in hoge mate
aannemelijk is - het is dus niet
geheel zeker; in de politiek is iets
bijna nooit geheel zeker - dat ieder
jaar sprake is van een meevaller van
2,4 mld. Met andere woorden: de
opbrengsten van de regering zijn
met dat bedrag gestegen. De rest
van de meevaller van 5 mld. is

hoogst waarschijnlijk het gevolg van
economische groei. Als de groei
tegenvalt, is de meevaller ook
minder.

Maar, mijnheer de voorzitter, als
men praat over een meevaller, moet
toch voortdurend in het oog worden
gehouden, dat daarmee niet de
financiële problemen van de regering
zijn gereduceerd. Dat is in het geheel
niet het geval. In het vorige jaar, dus
in het jaar dat wij nog maar
nauwelijks achter de rug hebben,
heeft de regering 45 mld. moeten
lenen. De CD heeft er meermalen op
gewezen, dat dat betekent: bijna
ƒ 1000 per werkende burger per
maand. Als we dus werkelijk een
meevaller zouden hebben, wordt die
ƒ 1000 ruim 10% lager. De regering
moet dan per werkende burger
ƒ 900 per maand lenen.

Voorzitter! Met de term
"meevaller" geeft men dus een veel
en veel te optimistisch beeld van de
financiële situatie van het Rijk. Dat
blijkt ook als wij de zaak beter
bestuderen. Het terugdringen van het
financieringstekort lukt niet volgens
schema. De situatie is nog negatie–
ver: het tekort gaat weer oplopen. Er
is ook al aan herinnerd, dat daardoor
sprake is van een toename van de
rentelasten, verbonden aan de grote
bedragen die de minister van
Financiën jaar in jaar uit nodig heeft
om het staatshuishoudboekje op
orde te krijgen.

Dus, voorzitter, van een verminde–
ring van de financiële honger van de
overheid, een misschien wat hard
woord voor de hoge belastingdruk, is
helemaal geen sprake. Desalniette–
min is de CD voor lastenverlichting.
Dat is natuurlijk het enige middel om
de economie een beetje op gang te
krijgen. Wij steunen dus wel de
regering met haar plannen inzake de
lastenverlichting, wetende dat als het
beleid dat wordt gevoerd wordt
voortgezet, de problemen toch niet
worden opgelost. Laten we dan de
lasten maar verlichten. Dan zien we
wel hoever we met het beleid
komen.

Dat regering nu met de meevaller
komt, heeft natuurlijk een reden. Zij
opereert op dit punt net als het
vorige kabinet. De reden is al
aangegeven: er komen verkiezingen
aan en dan is het natuurlijk zeer
nuttig om de kiezers wat vertrouwen
te geven, zeker als men let op de
grote kloof tussen kiezer en gekozene
en het grote wantrouwen waarvan
bij veel mensen ten aanzien van het
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politieke beleid sprake is. Ik wil nu
nog niet zeggen dat dit geldt voor de
politiek in het algemeen, maar het
geldt wel voor het beleid dat
gevoerd wordt.

Voorzitter! De CD kan zich vinden
in de lastenverlichting. Dat dat meer
banen aan de onderkant van de
maatschappelijke ladder gaat
opleveren, is mooi, maar of het een
werkelijke oplossmg van dit grote
probleem is, valt te betwijfelen. De
werkelijke oplossing van de
problematiek gaat beginnen bij de
voorstellen die u na de dinerpauze
gaat doen bij de regeling van
werkzaamheden.

De voorzitter: Het lijkt mij goed om
direct door te gaan met het
antwoord van de regering. Ik wijs
erop dat de dinerpauze rond kwart
voor zeven, zeven uur moet
aanvangen. Afhankelijk van de
snelheid van antwoorden zal de
tweede termijn voor of na de
dinerpauze plaatsvinden.

D

Minister Kok: Voorzitter! Ik dank de
Kamer voor de inbreng die geleverd
is. Vandaag zijn aan de orde de
beleidsbrief en de Februarinota over
1993. De beleidsbrief bevat een zeer
omvangrijk pakket lastenverlichtende
maatregelen. Dit pakket heeft de
nodige aandacht getrokken, zowel op
het punt van het moment als op het
punt van de omvang en de aard van
de maatregelen.

Ik begin met een reactie op enkele
algemene opmerkingen die in het
debat gemaakt zijn over de verhou–
ding tussen de doelstellingen van het
kabinetsbeleid op budgettair terrein.
Ik voer de Kamer terug naar de laatst
gehouden algemene politieke en
financiële beschouwingen. Naar de
mening van het kabinet was het
onder de gegeven economische
omstandigheden, de weggevallen
economische groei, niet mogelijk om
het tijdpad voor het financierings–
tekort volledig te realiseren. Die
vaststelling ging gepaard met de
noodzaak om in 1994 en 1995 op een
aantal belangrijke onderdelen voor
incidentele dekking in het tekort te
zorgen. Wat dat betreft is er niets
nieuws onder de zon. De incidentele
dekking was nodig - men herinnert
zich het debat dat volgde op de
Voorjaarsnota 1993 - omdat een zeer
ingrijpend structureel ombuigings–
programma voor de jaren tot 1998

slechts op enige termijn volledig tot
wasdom zou komen. In de tussenlig–
gende tijd waren incidentele
maatregelen nodig om het tijdpad
neergelegd in de Miljoenennota en
de meerjarencijfers, te realiseren. Het
ging om twee dingen tegeiijk: het
tijdpad kon niet volledig worden
gehandhaafd en in het tijdpad was
voor de korte termijn, voor de jaren
1994 en 1995, een substantiële
incidentele dekking nodig.

Daarnaast stelden wij bij het
opstellen van de Miljoenennota en
de behandeling daarvan in de Kamer
vast, met de toen bekende gegevens,
dat de collectieve-lastendruk in 1994
enkele tienden van een procent
onder de plafondwaarde zou blijven.
Er werd dus uitgegaan van de toen
geldende veronderstellingen. De
collectieve-lastendruk was een aantal
jaren uitgekomen boven de
plafondwaarde, die is overeengeko–
men in het regeerakkoord.

In het najaar is bij verschillende
gelegenheden het debat gevoerd
over de vraag of er al dan niet een
belastingmeevaller zou komen, gelet
op de voortschrijdende informatie
die wij over de belastingopbrengsten
kregen. Ik ben daar inderdaad steeds
terughoudend in geweest. Ik ging
ervan uit dat je een meevaller eerst
moet zien voordat je hem besteedt.
Aan het einde van het jaar hebben
wij kunnen vaststellen dat er een
zeer forse meevaller was. De
omvang is bekend. De analyse in de
loop van januari heeft duidelijk
gemaakt dat daarvan een bedrag van
1,8 mld. mag worden beschouwd als
structureel. Hieruit vloeide de
mogelijkheid voort om de lasten te
verlichten.

Begin van dit jaar meenden wij
ook dat het nodig was, de voorlopige
inzichten van het CPB te kennen over
het verloop van de economie in 1994
en 1995. In de loop van februari 1994
is duidelijk geworden dat er bovenop
de structurele meevaller in 1993 een
meevallende belastingopbrengst in
1994 kon worden verwacht. Dit was
niet het gevolg van een duidelijke
groeiversnelling, maar van aanna–
mes die het CPB maakte over het
verloop van de belasting– en
premie-opbrengsten in het nieuw
begonnen jaar. Ik zeg er met nadruk
bij dat dit niet het gevolg is van een
spectaculaire groei. In antwoord op
een vraag van de heer Ybema en
anderen wijs ik erop dat de
groeiverwachting voor 1994 in de
orde van grootte van 1% ligt. Dat is

een heel bescheiden groei, ook in
vergelijking tot de aannames die ons
ten tijde van de opstelling van het
regeerakkoord in 1989 door het
planbureau zijn aangereikt. Toen
werd van een aanmerkelijk hogere
economische groei van jaar op jaar
uitgegaan. Desondanks is er dus
sprake van een stevige verbetering
van de opbrengsten in de sfeer van
de belastingen en in verband
daarmee ook de premies. Wij
beperken ons in dit debat evenwel
wat meer tot de ontwikkeling van de
belastingopbrengst.

Het jaar 1995 is in de zienswijze
van het CPB enerzijds een jaar,
waarin sprake is van een sterker
aantrekkende economie en een
groeicijfer van om en nabij 2,5%, en
anderzijds een jaar, waarin nog
slechts marginaal sprake is van extra
meevallende belastingopbrengsten.
Als je een beetje ervaring hebt
gekregen in dit vak, vind je dat heel
logisch. Wij hebben ook het
omgekeerde gezien. Wanneer in een
jaar sprake is van een wegzakkende
economische groei, is de belasting–
tegenvaller in dat jaar eigenlijk nog
vrij beperkt. De belastingtegenvaller
treedt meestal één of twee jaar na
het jaar van de groeivertraging op.
Dat is logisch, gezien winst–
ontwikkelingen, afzet, omzet,
inkomens enzovoorts. Het jaar 1995
laat ons volgens een voorlopige
doorkijk van het CPB een gunstiger
beeld van de belastingopbrengsten
zien dan eerder door het CPB en
Financiën werd verondersteld. Dit is
naar onze taxatie echter nog slechts
in geringe mate het gevolg van de in
dat jaar ook optredende groei–
versnelling. Als alles wat nu wordt
verondersteld, zou kloppen, dan zou
je logischerwijze in het jaar 1996,
volgend op het jaar van de groei–
versnelling, een scherper aantrek–
kende belastingopbrengst zien. Die is
in onze berekening van de ruimte
voor lastenverlichting niet meegeno–
men. Als de leden het goedvinden,
noem ik straks nog wat cijfers.

De heer De Korte (VVD): U hebt het
nu over de meevallers van boven 1,8
mld. De meevallers in 1994 en 1995
zouden, samen opgeteld, 2,1 mld.
zijn. Die worden door deze en gene
echter nogal betwist.

Minister Kok: Dat is een misverstand
bij u.

De heer De Korte (VVD): Het is
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echter wel een antwoord dat u ons
geeft.

Minister Kok: Het is niet opgeteld
2,1 mld. Het is bijna 1,5 mld. in het
eerste jaar en dat loopt op naar 2,1
mld. in het tweede jaar.

De heer De Korte (VVD): Het is wat
merkwaardig. De groei in 1994 is niet
20 erg veel hoger dan oorspronkelijk
geraamd. Je verwacht dan dus
eigenlijk minder. In 1995 is de groei
0,75% hoger. Daar verwacht je dan
ook het meeste van.

Minister Kok: Dat probeerde ik net
uit te leggen.

De heer De Korte (VVD): Het is niet
tot mij doorgedrongen hoe ik dat
moet...

De voorzitter: Als u enig geduld
hebt, zal de minister dat uitleggen.

Minister Kok: Voorzitter! Er is enige
relatie met de belastingmeevaller in
1993. Deze vindt immers ook geen
verklaring in een plotseling
aangetrokken economische groei. Er
moet in de eerder door niet alleen de
ramers bij Financiën, maar ook de
ramers bij het CPB gehanteerde
veronderstellingen dus iets zitten van
een onderschatting van de belasting–
opbrengsten in 1993 en 1994 en ook
van de structurele doorwerking
daarvan, los van groeiversnelling.
Het jaar 1993 is aanmerkelijk
meegevallen: 4 mld. waarvan 1,8
mld. structureel, zonder een
aantrekkende economische groei in
dat jaar. Ik zie nu even af van een
tiende of een kwart procent ergens in
de marge. Het jaar 1994 laat naar de
inzichten van het CPB bovenop de
meevaller van 1993 opnieuw een
meevallende belastingopbrengst
zien, wederom nauwelijks gerela–
teerd aan groeiversnelling. Wij
krijgen in dat jaar namelijk 1%
economische groei. Pas in 1995 komt
er volgens de veronderstellingen van
het CPB een verder aantrekkende
economische groei. Dat slaat in dat
jaar nog maar ten dele neer in een
klein plusje in de sfeer van de
belastingopbrengsten. Als de analyse
van het voorgaande klopt, moeten
wij, verondersteld dat de economi–
sche groei werkelijk aantrekt, na 1995
een nadere meevaller in de
belastingopbrengsten zien. En die is
in onze berekening van de ruimte
voor een beleidspakket niet

meegenomen. Wij hebben ons daar
niet rijk aan willen rekenen.

Voorzitter! Ik keer terug naar de
kern van mijn betoog. In het najaar
van 1993 heeft het kabinet in de
gedachtenwisselingen met de Kamer
open kaart gespeeld inzake het niet
kunnen handhaven van het tijdpad
van terugdringing van het
financieringstekort in het laatste jaar.
Wij dienden daarom een hoger
niveau van het financieringstekort
aan het begin van een nieuwe
periode te accepteren, onder de
gelijktijdige vaststelling dat de cijfers
voor 1994-1995 voor een substantieel
deel structureel gedekt zijn. De
maatregelen voor de periode na 1998
zullen pas op termijn structureel
effect krijgen. Daar hebben wij niet
geheimzinnig over gedaan. Alie
cijfers zijn de Kamer gepresenteerd.
Tegelijkertijd veronderstelden wij dat
wij licht onder het CLD-plafond
zouden blijven.

Dan komt de meevaller die,
volgens de analyse, een substantiële
structurele doorwerking heeft.
Vervolgens moet het kabinet zichzelf
de volgende vraag stellen, met mijn
persoon als minister van Financiën
voorop. Hoe gaan wij met de ruimte
als gevolg van een meevallende
belasting– en premie-ontwikkeling
om in het licht van de noodzaak om
politieke en economische redenen de
lastendruk in 1994 niet opnieuw op
een te hoog niveau te laten
uitkomen? De politieke redenen zijn
hierin gelegen dat de coalitiepartners
hun woord hebben gegeven aan het
zoveel mogelijk honoreren van de
randvoorwaarden tot beperking van
de CLD. De economische redenen
zijn de volgende. ledereen weet dat -
ik wijs op het witboek van Delors, op
het SER-advies van vorige week, op
de verkiezingsprogramma's van
vrijwel alle politieke partijen en op
de bijdragen vanuit de wetenschap -
wanneer wij er niet in slagen om de
wig, het gat tussen bruto– en
nettoloon, kleiner te maken en de
druk op de arbeidskosten aan de
onderkant van de arbeidsmarkt te
verlichten, het een buitengewoon
moeilijke opgave is om tegen de
scherp oplopende werkloosheid in,
weer voor perspectief in de vorm
van meer participatie, meer
werkgelegenheid en dus een beter
houdbaar en betaalbaar sociaal
stelsel, te zorgen.

Uit de stukken blijkt dat zelfs met
dit omvangrijke pakket lasten–
verlichtende maatregelen - dat

slechts ten dele in 1994 wordt
ingezet en pas in 1995 en daarna
structureel kan doorwerken - de
hoogte van de CLD in 1994 opnieuw
boven het plafond uitkomt waartoe
wij bij het afsluiten van het
regeerakkoord hebben besloten, zij in
beperktere mate. Al degenen die op
goede gronden kritische vragen
stellen over de omvang en de
samenstelling van dit pakket, had ik
ook wel eens willen horen als het
kabinet had besloten, de meevaller in
de spaarpot van reductie van het
financieringstekort te stoppen en niet
had aangewend voor de reductie van
de lastendruk. Het gaat niet om een
reductie vanwege de statistiek, maar
er wordt getracht daarmee economi–
sche en sociale effecten te bereiken.
Er Is geen sprake van dat in de
beleidsinvuliing die perfebruari in
het kabinet heeft plaatsgevonden een
switch is gemaakt tussen doelstelling
ten gunste van vermindering van de
lastendruk en ten koste van het
financieringstekort. Binnen de lijnen
die in de Miljoenennota van vorig
jaar zijn aangegeven en rekening
houdend met de te verwachten
ontwikkelingen in de sfeer van de
belasting– en premie-opbrengsten,
hebben wij ervoor gekozen om onder
handhaving van een strak budgettair
beleid prioriteitte geven aan de
vermindering van de lasten op
arbeid, dus aan verkleining van de
wig.

De heer Schutte (GPV): De minister
zet het beleid helder uiteen. De
hoogte van de CLD is een randvoor–
waarde waar het kabinet zich aan
gebonden heeft. Terugdringing van
het financieringstekort was en is een
tweede randvoorwaarde. Inderdaad
hebben wij bij de financiële
beschouwingen geconstateerd dat
die doelstelling niet gerealiseerd lijkt
te worden. De Kamer heeft destijds
in den brede het pleidooi gehouden
om eventuele ruimte te gebruiken
voor verlaging van de CLD. De
minister heeft toen gezegd: akkoord,
daar zullen wij naar kijken, maar dat
is niet het enige; wij zullen ook de
mogelijkheden voor verdere
terugdringing van het financierings–
tekort bezien. Dat laatste vind ik in
het betoog de minister nu niet meer
terug. Mijn bezwaar is dat de
minister zijn aandacht alleen op de
CLD richt.

Minister Kok: Voorzitter! Ik moet dit
weerspreken. Dit is niet helemaal
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correct. We hebben over de jaren
1993, 1994 en 1995 samen, uit de
meevaller een bedrag van - uit mijn
hoofd gezegd - 800 mln. in 1993, 800
mln. in 1994 en 1,2 mld. in 1995, ten
gunste gebracht van een niet eerder
voorziene reductie van het
financieringstekort. In 1993 was de
verwachte uitkomst een lichte
overschrijding van de 3,75% in de
orde van grootte van 3,9%. De
bedoeling was om op 3,75% uit te
komen. Omdat we niet alle gegevens
over de verdeling tussen belasting–
en premie-opbrengsten per 31
december goed kenden, hebben we
achteraf gezien dat we het
financieringstekort in het vorige jaar
zelfs hebben teruggebracht naar
3,65%.

Voor 1994 werd vooralsnog
uitgegaan van een niveau volgens de
meerjarencijfers in de Miljoenennota
van 3,9%. Dit percentage brengen we
in het nu overeengekomen beleid
terug naar 3,75. Voor 1995 gingen de
meerjarencijfers vooralsnog uit van
4%. Ook dit wordt teruggebracht
naar 3,75%. Dit lijken op het oog
kleine afwijkingen, maar we praten
natuurlijk steeds over tienden van
procenten van een nationaal
inkomen van 500 mld.

Als je 1993, 1994 en 1995 saldeert,
zie je dat de keuze om in ieder van
deze jaren in ieder geval het niveau
van 3,75% Nl niet te overschrijden,
ertoe heeft geleid dat we een bedrag
van ongeveer 1 mld. per jaar - met
verschillen van jaar op jaar - ten
gunste van de financieringstekort–
doelstelling hebben gebracht. De
vraag is gesteld of we dit als kader
vasthouden bij de uitvoering van het
beleid 1994 en de voorbereiding van
de begroting voor 1995. Deze vraag
wordt bevestigend beantwoord,
ondanks alle publikaties die hierover
de afgelopen dagen zijn verschenen.
Het beleid wordt door het kabinet
gemaakt. Zolang ik verantwoordelijk–
heid draag in deze positie in dit
kabinet, zal ik zowel de uitvoering
1994 als de voorbereiding 1995 aan
dit kader blijven toetsen.

De heer De Korte (VVD): U zou het
mij uitleggen, maar ik kom niet tot
het begrip van de cijfers. U zegt dat
de belastingmeevaller 1,5 mld. in
1994 is.

Minister Kok: U moet beginnen met
1,8 mld. in 1993.

De heer De Korte (VVD): Maar deze
1,8 mld. loopt door.

Minister Kok: Ja, leder jaar opnieuw,
dus structureel.

De heer De Korte (VVD): Er komt 1,5
mld. bij en dan komt er nog eens 0,6
mld. bij, zodat je 3,9 mld. hebt als
oploop in 1995. Zo lees ik tenminste
uw antwoord.

Minister Kok: Er is in 1994 sprake
van een meevaller van 1,8 mld. die
doorwerkt uit 1993. In de beleidsbrief
wordt gesproken over een verwachte
meevaller in de belasting–
opbrengsten van 1,5 mld. en een
kleine meevaller in het eerste jaar via
de dan al beginnende renterenseig–
nering. Dit bedrag wordt in 1994 met
het pakket dat aan de Kamer is
voorgelegd, niet eens opgemaakt.
Wij hebben immers uit 1993 ook nog
een deel van de meevaller moeten
overdragen naar 1994. Deze
meevaller is immers vorig jaar
ontstaan en kon vorig jaar niet meer
worden besteed. Wij geven dus in
1994 noodgedwongen veel minder
terug aan burgers en bedrijven dan
de ruimte die hiervoor aanwezig is.
Deze ruimte, voor zover niet gebruikt
in 1994, wordt doorgebracht naar
1995. We gaan nu de rekensom voor
1995 maken. Even grofweg: 1,8 mld.
uit 1993 die immers jaar in jaar uit
doorgaat; dan een niveau van om en
nabij de 2,1 mld. voor 1995 plus de
inmiddels aangetrokken renteren–
seignering tot een bedrag van 300
mln. Daarnaast is er de premie–
meevaller 1994 die ook structureel is.
Je komt dan op een bedrag van
ongeveer 4,5 mld. a 5 mld.

De heer De Korte (VVD): Dit
betekent dat je de 1,8 mld. los moet
zien van de 2,1 mld.

Minister Kok: Juist, zo is het.

De heer De Korte (VVD): Je mag
dus de 1,8 mld. structureel doortrek–
ken uit 1993. Dan begint 1994. In het
antwoord wordt 1994 samengeno–
men met 1995. Er komt dan 2,1 mld.
bij. Een deel van die 2,1 mld. moet
dan slaan op 1994 en een deel op
1995.

Minister Kok: Voorzitter! Neen, ik
heb dat zojuist ook al weersproken.
Het bedrag is niet de optelsom van
de meevaller in twee jaar. Het bedrag
ontstaat na een eerdere, kleinere,

meevaller in 1994 en groeit tot 2,1
mld., via een tussenstation, waarmee
een bedrag van 1,5 mld. gemoeid is
in 1994.

De heer De Korte (VVD): Kunt u de
Kamer de stand weergeven van deze
structurele post, waarbij vier
categorieën betrokken zijn, voor de
jaren 1993, 1994, 1995. Dan weten
wij tenminste waarover wij praten.

Minister Kok: Leest u de antwoorden
en de Handelingen maar. Ik heb het
twee keer uitgelegd.

De heer De Korte (VVD): Maar ik
kan het er niet uithalen.

Minister Kok: Maar luistert u dan!

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Mag ik dan toch een
"faire" vraag stellen aan de minister?

Minister Kok: Ik zal een "fair"
antwoord geven.

De heer De Korte (VVD): Ik kan het
er niet uithalen. Maakt u het dan heel
duidelijk?

Minister Kok: Mag ik antwoorden?

De heer De Korte (VVD): Daarvoor
is deze gedachtenwisseling.

Minister Kok: Mijn antwoord luidt
als volgt. Gaat u even rustig zitten,
met de pen erbij. Ik meen dit serieus.

De meevaller in 1993 is structureel
1,8 mld. De meevaller in 1994 komt
voort uit een voordeel in de
premie-opbrengst - die een vertaling
krijgt in een premiemaatregel - van
0,6 mld.; 1,8 mld. plus 0,6 mld. is 2,4
mld. In 1994 is er een belasting–
meevaller van - ten tijde van de
beleidsbrief van 22 februari jl.
geraamd door het CPB, dus ga mij
niet vermoeien met nieuw rekenwerk
van het CPB nadien in de verschui–
ving tussen jaren, want dan verslik ik
mij - 1,5 mld. Dus: 1,8 mld. plus 0,6
mld. is 2,4 mld. plus 1,5 mld. is 3,9
mld. Daarbij komt een eerste tranche
renterenseignering van 0,1 mld. Dat
is samen 4 mld. Van deze 4 mld.
wordt in 1994 slechts een deel
omgezet in lastenverlichtende
maatregelen. Voor een deel is dit een
structuurpakket - dat noemen wij
intern, in het kabinet, het "pakket–
van Amelsvoort" - en voor een
ander deel uitstel van maatregelen
die eerder waren voorzien of andere
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mcidentele posten die zijn ontstaan.
Ik verwijs naar het wegvervoer en al
die andere zaken. Ook is er een
bedrag van 1,4 mld. in de vorm van
de rijksbijdrage WW-premie. In 1994
is er eigenlijk sprake van een
"overdekking" voor het lasten–
verlichtingspakket 1994.

Ik ga nu over naar de structurele
bedragen voor 1995. Structureel -
dus jaar in jaar uit - 1,8 mld. uit 1993
plus 2,1 mld., waarbij ik mij
wederom baseer op de cijfers uit de
beleidsbrief, 1,8 mld. plus 2,1 mld. is
3,9 mld. Bij het bedrag van 3,9 mld.
wordt opgeteld de structurele
doorwerking van het bedrag van 0,6
mld. uit de premies. Dat is 4,5 mld.
Uit de renterenseignering komt in
1995 nog een bedrag van 0,3 mld.
Dat is opgeteld 4,8 mld. Het
structurele effect van de renteren–
seignering is vanaf 1996 0,6 mld. In
1995 is er dus een bedrag van 4,8
mld., maar structureel is dat bedrag
5,1 mld. Ik hoop dat dit helder is.

Niemand kan natuurlijk bewijzen
dat het zo zal gaan. Het is daarom
heel goed dat de Kamer zegt dat er
over een aantal tranches wordt
gesproken, ook in de besluitvorming.
Ik zal straks op een aantal meer
specifieke punten nog ingaan. De
eerste tranche is wat het kabinet zich
voorstelt te doen per 1 juli a.s. Er kan
voor 1 juli een nieuw kabinet zijn en
dan kan dit nieuwe kabinet daarover
opnieuw praten. Het is echter toch
wel handig om te weten wat men nu
in het licht van de reductie van de
collectieve-lastendruk aan de
verbetering van de werkgelegenheid
wil doen. De kans dat er diep in de
zomer nog steeds een demissionair
kabinet zal zijn, hangt af van de
verkiezingsuitslag en de formatie.
Maar iedereen in de Kamer heeft het
grootste gelijk van de wereld, als
men opmerkt dat wij niet spreken
over een ontwerp-begroting 1995.
Sommige sprekers hebben het ook
terecht in de principiële sfeer
getrokken; gezien de verkiezings–
uitslag, gelet op de kabinetsformatie
en op de onderhandelingen over een
nieuw regeerakkoord, is het toch aan
een nieuw kabinet hoe de begroting
voor 1995 er uitziet? Natuurlijk, dat is
ook zo. Het lijkt mij echter van groot
belang dat, op het moment dat een
nu nog zittend kabinet weet dat er
dergelijke majeure wijzigingen lijken
te ontstaan in de sfeer van belasting–
en premie-opbrengsten, in de
wetenschap dat de CLD buitenge–
woon hoog is, in de wetenschap dat

wij tegen een muur opboksen van
veel te hoge werkloosheid in Europa
en in Nederland, men van het
zittende kabinet weet hoe het denkt
dit in beleidsmaatregelen te vertalen
in een door dat zittende kabinet
gewenste beleidsrichting voor 1995.
Mij lijkt dat gewenst omdat het CPB
wordt geconfronteerd met die
optelsom van economische en
budgettaire gegevens. Het CPB dient
te weten wat dit kabinet, for the time
being, met die gegevens en nieuwe
informatie beleidsmatig wil doen.
Het Centraal economisch plan 1994
wordt immers uitgebracht onder de
verantwoordelijkheid van dit kabinet.

Wij hebben deze conclusie
getrokken. Wij hebben die aan de
Kamer en aan het CPB voorgelegd.
Wij hebben het CPB gevraagd dit
plan als voorlopige beleidsinzet voor
1994 op te nemen in de stukken.
Uiteraard is het een zeer voorlopige
beleidsinzet voor 1995. Wij hebben
dit gedaan in de wetenschap dat
daarop nog een heel parcours van
overleg zal volgen. Er zal politiek
overleg zijn en politiek–
maatschappelijk overleg. Dat
politieke overleg vindt plaats in het
iicht van de naderende verkiezingen,
de uitkomst van die verkiezingen en
van een nieuw regeerakkoord. Er zal
ook politiek-maatschappelijk overleg
plaatsvinden, omdat het in het
voornemen van dit kabinet ligt,
hierover nadrukkelijke afspraken te
willen maken ten aanzien van de
vormgeving en conditionering.

Als het gaat over de vormgeving
dan komen wij bij de kwestie van de
verlaging van de WW-premie die per
1 juli 1994 wordt voorgesteld. Die
verlaging ligt wat ons betreft vast in
het voorstel. Als het gaat om de
vraag hoe die lastenverlichting voor
de werkgevers vorm krijgt per 1
januari 1995, dan moeten ook andere
varianten in de beschouwingen
betrokken worden. Er zijn enkele
voorkeuren daaromtrent vandaag
over tafel gekomen. Hierbij gaat het
dus om de lastenverlichting voor de
werkgevers.

Daarnaast is er ook lasten–
verlichting voor de burgers. Het
kabinet heeft daarover gezegd het
verstandig te vinden, die lasten–
verlichting te plaatsen in het teken
van een voortgezette inkomens–
matiging en wel zodanig dat het jaar
1995 het jaar kan zijn van een
nominale pas op de plaats. Ik wijs
erop dat alle afgesloten contracten
gerespecteerd zullen worden.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! De
minister zegt dat de Kamer zich niet
bindt aan het pakket voor 1995. Het
kabinet vond het wel belangrijk, de
problemen alvast aan te geven.

Minister Kok: Het kabinet voelt zich
verplicht, dat te doen.

De heer Ybema (D66): Kan de
minister mij aangeven waarom het
kabinet op dit punt van de gebruike–
lijke procedure afwijkt? Het is toch
gebruikelijk dat het kabinet eerst
naar de uitgaven kijkt en pas dan de
balans opmaakt en consequenties
trekt voor de inkomsten. Het kabinet
had dat kunnen doen. In de zomer
had het kabinet dan kunnen
concluderen: - daarbij lettend op het
budgettaire beeld en op de doorwer–
king van meevallers - dit is, gezien
de mogelijke meevaller, de totale
omvang van een mogelijke lasten–
verlichting voor 1995 en dat is voor
de invulling. Wat heeft de door het
kabinet gevolgde procedure voor op
de procedure volgens het boekje?

Minister Kok: De vraag is glashelder.
De heer Ybema werpt het op de
procedure. Ik ben niet zo'n
procedure-fetisjist. Ik heb meer de
neiging, te kijken naar de feiten. De
feiten zijn dat de ene gulden de
andere niet is. De inkomstengulden
is een andere dan de uitgaven–
gulden. Dat is meteen een deel van
het antwoord aan mevrouw Brouwer
en anderen. Wij kijken nu niet ineens
met pijn in het hart naar een grote
zak geld in de hoek van de kamer om
dan te zeggen: hoe gaan wij dat
uitgeven? Wij hebben aan belasting–
en premie-opbrengsten aanmerkelijk
meer binnengekregen dan voorzien
was. Dat gaat zo door in 1994 en
1995. Het is ook aanmerkelijk meer
dan de bedoeling was.

Die hogere opbrengst is niet
zozeer het gevolg van het tarieven–
beleid, maar het gevolg van een
autonome ontwikkeling. Als je ziet
dat de hoogte van de collectieve–
lastendruk, de hoogte van premies,
de afstand tussen bruto en netto en
de hoogte van de wig een sta-in-de–
weg is om de economie gezond te
maken en een sta-in-de-weg om de
werkgelegenheid op een hoger peil
te krijgen - zie de programma's van
de politieke partijen - dan zie ik niet
in hoe een kabinet - ook dit kabinet
dat vrijwel aan het einde van zijn
missionaire periode is - dat met de
voorbereiding van de begroting voor
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1995 die het toch in concept ter hand
zal nemen, zou kunnen zeggen: laten
wij nog maar eens kijken of wij die
belastingguldens en premieguldens
voor uitgavendoeleinden of voor
lastendrukvermindering zullen
gebruiken. Wij hebben, waarbij ik
verwijs naar mijn antwoord aan de
heer Schutte over de rol die de
tekortreductie in het geheel inneemt,
gezegd dat wij ook als insteek naar
het CPB een koers bepalen ten
aanzien van de maatvoering bij de
nu bekende gegevens van lasten–
vermindering. De wijze waarop de
lastenvermindering vervolgens vorm
en inhoud krijgt, zal voor 1994 niet
veel meer kunnen veranderen, zeker
niet als de Kamer er in grote lijnen
het groene licht voor heeft gegeven.
Als het gaat om de vormgeving en
de precisering voor 1995 - daarbij
gaat het wel om de procedure - weet
je bij de precisering van de begroting
voor 1995 natuurlijk preciezer hoe de
feiten zijn en hoe de maatvoering
kan luiden.

De heer Ybema (D66): Het is mij
toch nog niet helder. De redenering
van de minister zou namelijk het
volgende betekenen: als een kabinet
- welk kabinet dan ook - bij het
begin van de besprekingen over de
op te stellen begroting aan de hand
van de eerste exercities over het
Centraal economisch plan zou
constateren dat de verwachte
economische groei voor het
komende begrotingsjaar hoger
uitvalt dan eerdere ramingen te zien
hebben gegeven, zou het kunnen
zeggen dat voordat over de
uitgavenkant wordt gepraat, al aan
het planbureau wordt doorgegeven
wat, gelet op de hogere economi–
sche groei, de inzet van de lasten–
verlichtingen is. Dat is een volstrekt
ongebruikelijke procedure.

Er is nog een tweede element.

De voorzitter: Ik wijs de heer
Ybema erop dat het niet de
bedoeling van deze interruptie is om
de termijnen met hun spreektijden te
verlengen. Hij kan een interruptie
plaatsen, maar hij moet geen termijn
houden, want anders kan ik geen
interruptie meer toestaan.

De heer Ybema (D66): Ik zal het zo
kort mogelijk houden.

Ik heb nog een tweede vraag.
Vindt de minister niet dat, gelet op
de inderdaad nog korte missionaire
periode van dit kabinet, op dit

belangrijke punt met belangrijke
beleidsbeslissingen niet een zekere
terughoudendheid past?

Minister Kok: Wat de eerste vraag
betreft, begint de heer Ybema echt
op het verkeerde punt. Hij begint met
de veronderstelling dat het kabinet
pas is gaan nadenken op het
moment dat er een hogere economi–
sche groei werd verwacht. Nee, het
begint bij de ook door hem eind
vorig jaar regelmatig aan mij
voorgehouden veronderstelling dat
er wel eens sprake zou kunnen zijn
van een belastingmeevaller en zelfs
van een meevaller van meer
structurele aard en van betekenende
omvang. Bij nadere analyse blijkt
begin januari dat het geen eenmalig
gebeuren is geweest, maar dat dit
zich voortzet en zelfs versnelt, los
van de economische groei van 1994,
die immers helemaal niet spectacu–
lair is. Gegeven hetgeen ik erover
heb gezegd, vind ik het dus zeer voor
de hand liggend dat een kabinet op
dat moment niet alleen gaat zitten
analyseren en becijferen hoe dat
allemaal in elkaar zit, maar ook de
vraag beantwoordt wat daar, qua
beleidsrichting, mee wordt gedaan in
het licht van de noodzaak van een
blijvend solide budgettair beleid.
Tegelijkertijd worden echter korte
metten gemaakt met de eerste zorg,
namelijk de veel te scherp opgelopen
en oplopende werkloosheid.

Met betrekking tot de tweede
vraag, over de terughoudendheid,
vind ik inderdaad dat terughoudend–
heid past, maar als die zou bestaan
uit het, als zittend kabinet, verzuimen
om aan het CPB aan te geven hoe de
beleidsrichting zou moeten zijn,
gericht op werk en het steunen van
volgehouden inkomensmatiging, is
een kabinet dat voor die terughou–
dendheid kiest, geen knip voor de
neus waard. Een kabinet moet vanuit
zijn verantwoordelijkheid voor de
komende tijd lijnen zetten en daar,
thans in deze Kamer, verantwoorde–
lijkheid over afleggen. De kiezers
zullen straks bij de verkiezingen
oordelen over het politieke land–
schap voor de volgende periode.
Daarna zullen de hoofdrolspelers met
elkaar bekijken wat zij wel of niet in
de aanvankelijke keuzen willen
amenderen en wijzigen, ook in het
licht van de begrotingsvoorbereiding
voor 1995, waarbij niemand in zijn
eigen keuzemogelijkheden is
geblokkeerd.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
kom even terug op wat de minister
heeft gezegd over mijn bijdrage en
wil daarop een correctie aanbrengen.
Ik heb niet gezegd: er staat een zak
geld en de minister moet die nu eens
lekker gaan uitgeven. Ik heb gezegd
dat het terecht is dat een structureel
deel van de meevaller - de minister
had het zelf over 1,8 mld. - wordt
besteed aan lastenverlichting. Wij
kunnen het hebben over de vorm
waarin dat gebeurt, maar ik vind dit
dus terecht.

Op een ander punt waarover ik
heb gesproken, wil ik van de minister
iets preciezer een reactie ontvangen.
Als je de lastenverlichting per 1 juli
doet, moet je rekening houden met
het feit dat het kabinet nog maar
heel kort te regeren heeft en dat
daarna, zoals de minister zelf zegt,
misschien een andere invulling
wordt gegeven. In de vormgeving
moet daar dus rekening mee worden
gehouden. Dat is het tweede punt.
De minister mag dus best iets
aangeven, maar er moet op het punt
van de lastenverlichting ruimte zijn
voor een andere invulling, ook per 1
juli.

Een derde punt betreft de
varianten voor de lastenverlichting
van de werkgevers. Ik vind dat de
minister in ieder geval moet
aangeven waarom de WW-premie
wordt verlaagd en waarom niet de
overhevelingstoeslag en de franchise
met betrekking tot de werkgevers–
premie voor het ziekenfonds wordt
gewijzigd. Als de minister voor deze
variant kiest, ziet hij dan dat - zoals
het CDA zegt - mogelijk is dat je per
1 januari 1995 een heel andere
invulling kunt geven.

Minister Kok: U herhaalt vele vragen
die ook in eerste termijn zijn gesteld.
De keuze voor een verlaging van de
WW-premie via de rijksbijdrage is
mede gebaseerd op een aantal
praktische overwegingen die verband
houden met de termijn van
voorbereiding van andere varianten
die ook zijn overwogen. Overwogen
is bijvoorbeeld de variant van de
overhevelingstoeslag. Hier spelen
complicaties een rol die bij de
WW-variant minder zwaar wegen.
Ook de franchise Ziekenfondswet
vereist een nadere voorbereiding,
niet alleen op technisch gebied, maar
ook wat betreft het wegnemen van
de risico's met het oog op oneigen–
lijk gebruik, en dergelijke. Hier zitten
dus vrij veel technische complicaties
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aan vast. Dit laat echter onverlet dat
de vormgeving per 1 januari 1995
open ligt. Verderop in het jaar 1994,
wanneer zich een "als, dan"-situatie
voordoet, kan de maatvoering aan de
orde komen, inclusief de nadere
afwegingen over de precieze
getalsmatige verhoudingen en de
componenten van het pakket voor
1995. Ik ben uiteraard zeer gemoti–
veerd om deze compositie te
verdedigen. Ik ben er namens het
kabinet voorstander van om per 1
januari 1995 te pleiten voor een vrij
ingrijpende lastenverlichting voor
burgers. Een lastenverlichting voor
burgers kan in hoge mate bijdrage
aan een klimaat dat al in 1994 zijn
vruchten afwerpt. Ik doel erop dat
men, wat de nominale inkomens–
ontwikkeling betreft, zo dicht
mogelijk bij de nullijn moet blijven.
Ik meen dat Nederland het nodig
heeft dat werkgevers zo direct
mogelijk, vooral de laagste tranche
van de lagerbetaalde arbeid, zien dat
het lonender is om mensen in dienst
te houden of te nemen. Ik wijs hierbij
op lagere arbeidskosten. Tegelijker–
tijd dienen burgers in de koopkracht–
sfeer een zekere ondersteuning te
krijgen voor een inkomensmatiging
die niet populair is, maar in de
economische en sociale omstandig–
heden van dit moment een eerste
prioriteit moet hebben. Dit betreft
tevens het te voeren beleid in de
komende periode.

Ik acht mij ontslagen van de plicht
om al te veel uit te weiden over de
wijze waarop de nu gemaakte keuzen
van het kabinet hun doorwerking
hebben in de meerjarencijfers. Het
wordt dan te technisch. Wel wil ik
nog het volgende opmerken.
Ondanks het feit dat wij het tijdpad
van het financieringstekort in 1994
niet conform de afspraken en de
bedoelingen van 1989 kunnen
realiseren, is het goed dat ik onder
ogen breng dat wij sedert de
Startbrief van 1989 door de
gewijzigde budgettaire en economi–
sche omstandigheden een bedrag
van 33 mld. aan toen niet voorziene
maatregelen in de uitgavensfeer
hebben moeten uittrekken om het
punt van heden te bereiken op het
gebied van de sanering van de
overheidsuitgaven. Men moet zich
goed realiseren dat de staatsschuld
die in 1989 voor het jaar 1994 was
gesteld op een bedrag van 391 mld.
niet wordt overschreden. Wij blijven
hier zelfs licht onder. Het is ook goed
om erop te wijzen dat wij de

budgettaire taakstellingen en de
sanering van de overheidsfinanciën
hebben bereikt door het voeren van
een heel strak volgehouden
uitgavenbeperkend beleid. In de
Startbrief voor de periode 1989-1994
gingen wij nog uit van een reële
groei van de rijksuitgaven van
gemiddeld 1% per jaar. Terugkijkend
op de achterliggende periode is de
reële groei van de njksuitgaven niet
1%, maar slechts een kwart procent
per jaar geweest. Het jaar 1994 is
zonder meer een jaar van grote
soberheid op dat punt.

Het mag dus zo zijn dat wij met
elkaar de conclusie moeten trekken
dat de doelstellingen die op het punt
van de collectieve uitgaven zijn
geformuleerd, door de tegenvallende
economische ontwikkeling en door
andere factoren niet volledig zijn
gehaald. Het had echter veel slechter
uitgepakt als wij er niet in waren
geslaagd om juist op het punt van de
staatsschuld of op het punt van de
uitgavenbeheersing een strakke lijn
te volgen, waarvoor het kabinet heeft
gekozen en waarvoor het verant–
woording aflegt. Dat gebeurt ook in
dit debat, dat mede in het teken staat
van de prestaties en hoe wij verder
gaan.

Als ik kijk hoe wij verder gaan, zie
ik in de voorliggende meerjaren–
cijfers, ook met inachtneming van de
incidentele componenten in de jaren
1994 en 1995, een zodanig geleide–
lijke daling van het EMU-tekort in
termen van bruto binnenlands
produkt, dat wij tijdig aan de
EMU-norm voldoen. En dan is
natuurlijk de andere vraag van
belang. Hoe staat het met de
ontwikkeling van de schuldquote? Ik
kan die vraag niet gedetailleerd
beantwoorden, omdat ik dat eigenlijk
pas mag doen op het moment dat er
een volwaardige, meerjarige
doorrekening van het Centraal
planbureau is. Men weet dat pas
begin mei een nieuwe, middellange–
termijnprojectie van het CPB
beschikbaar komt. Met de voorlopige
cijfers die wij nu hanteren, zien wij
voor de komende jaren, tussen nu en
1998, een te verwachten daling van
de schuldquote met enkele procent–
punten. Men kan er uiteraard over
twisten of dit gestaag genoeg is en
of de omvang voldoende is, maar de
lijn naar beneden is en wordt gezet.
Ook de rentelasten, als aandeel van
het nationaal inkomen, vertonen
vanaf 1994 een dalende lijn.

De heer Ybema (D66): Zegt de
minister nu dat er ook bij het niveau
van 3,75% tot en met 1996 toch
sprake zal zijn van een daiing van de
schuldquote met enkele procent–
punten?

Minister Kok: Ja, in de periode
1994-1998.

De heer Ybema (066): Ja, maar dan
is de vraag wat in 1997 en 1998
gebeurt.

Minister Kok: Van 1994 tot en met
1996 is er sprake van een heel
bescheiden daling. Ik zeg dit onder
het voorbehoud dat wij de
middellange-termijnprojectie van het
CPB niet hebben. Na 1996 is er een
vrij stevige daling van, pakweg, een
dikke 1,5 procentpunt. Op het
moment dat wij over de meerjaren–
cijfers beschikken en de door–
rekening van het CPB erbij hebben,
laten wij dat ook zien.

De heer Schutte (GPV): Moet ik
hieruit afleiden dat de minister een
ander betoog houdt dan de heer Van
Maanen recent heeft gehouden? Hij
heeft letterlijk gezegd:

Tegen die achtergrond is het
belangrijk, te kiezen voor een
zodanig tekortniveau dat een daling
van de schuldquote en daarmee van
de rentelastenquote wordt bereikt.
Bij een stabilisatie van het
financieringstekort van het Rijk op
een niveau van bijvoorbeeld 3% van
het BBP is dat niet het geval.

Minister Kok: Nee, dat klopt ook. Het
kabinetsbeleid stabiliseert zich in de
meerjarige doorwerking ook niet op
een tekort van 3% van het BBP. Als u
de meerjarencijfers uit de Miljoenen–
nota doorvertaalt voor 1997 en 1998
komt u duidelijk lager uit.

De heer Schutte (GPV): Maar de
eerste jaren is het hoger. Het nieuwe
kabinet zal dus moeten waarmaken
of het over 1996, 1997 en 1998 lukt
om beneden die 3% te komen.

Minister Kok: Ik dacht dat dit debat
ook trekken vertoonde van een
onderdeel van een eindafrekening.
Daarbij is de vraag aan de orde wat
tot en met nu, 22 maart 1994, de
stand van zaken is en wat bij de
eerstvolgende budgettaire nota die
aan de Kamer wordt aangeboden,
die betrekking heeft op de Voorjaars–
nota 1994, weer wordt achtergelaten.
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Daarnaast is van belang - en anders
had men zich niet zo beziggehouden
met de vraag van incidentele
componenten in het tekort en de
doorloop naar 1998 - hoe het
bouwwerk van de overheidsfinanciën
voor de jaren 1994 t/m 1998 op dit
moment in de steigers staat, hoe het
staat met al hetgeen in werking is
gezet en voor de komende jaren is
voorzien. Dan ziet u voor 1994 en
1995 een blijvend niveau van het
financieringstekort op 3,75%. Na
1996 komt er een dalmg, niet als een
soort nieuwe gedachte die aan mijn
geest ontspruit, maar als consequen–
tie van de meerjarencijfers bij de
eerder gehanteerde veronderstelling
van de groei en dus niet bij een
hogere groei waar het CPB nu aan
denkt, uitgaande boven een
behoedzaam scenario. Door het
lagere niveau kun je tijdig aan de
EMU-norm onder de 3% voldoen.
Dan ga je inderdaad oogsten in
termen van een geleidelijkaan dalend
aandeel van de rentelasten in het
nationaal inkomen. Uit mijn hoofd
zeg ik dat het gaat van 5,6% nu naar
5,1% of 5,0% in 1998. Dat is dus het
aandeel van de rentelasten in het
nationaal inkomen. De schuldquote,
die in de eerste twee a tweeënhalf
jaar nog ongeveer op het huidige
niveau blijft - zij zit er dan heel licht
onder - laat daarna een daling zien.

De heer Schutte (GPV): Dat is
prachtig, maar de minister zal het
ook met mij eens zijn dat de cijfers
die voor de jaren 1994 en 1995
berekend worden, harder zijn dan de
cijfers voor de jaren daarna. Hoe
verder wij van vandaag weg zijn, hoe
groter de onzekerheden zijn. Daarom
zeg ik dat wij elkaar niet al te veel
moois moeten voorspiegelen. Wij
zitten nu te hoog.

Minister Kok: Wij zitten te hoog,
maar wij hebben gelukkig van de
meevallende ontwikkeling in de
premie-opbrengsten en de belasting–
opbrengsten in de incidentele sfeer
gebruik kunnen maken om in de
omvang die ik improviserenderwijze
ongeveer aangaf, de financierings–
tekortreeks over 1994, 1995 en 1996
enigszins neerwaarts bij te stellen.
Volgens velen zitten wij op een te
hoog startniveau van 3,75%. In de
eerste twee jaren doen wij het
inderdaad ook met een aantal
incidentele maatregelen, die al
voorzien waren in de Miljoenennota.
Dat alles past echter bij de in

werking gestelde maatregelen die na
1998 de beoogde meerjarige
uitkomsten laten zien.

Voorzitter! Ik kom nu bij een aantal
meer specifieke opmerkingen.
Allereerst enkele opmerkingen over
het pakket per 1 juli 1994. Ik heb al
aangegeven wat de voorkeur van het
kabinet is en waarom het kabinet die
voorkeur heeft. De voorkeur van het
kabinet is uitgegaan naar de gerichte
verlaging van de arbeidskosten, via
een vermindering van de
WW-premie per 1 juli 1994. De
staatssecretaris zal straks reageren
op elementen die verband houden
met het structuurpakket en met de
suggestie die de heer De Korte deed
om een deel van de verlaging van de
WW-werkgeverspremie per 1 juli te
vervangen door een algemene
afschaffing van Vpb-afstapje. Ik laat
de beantwoording op zichzelf graag
aan de staatssecretaris over, maar ik
zeg er wel bij dat de maatvoering
van de omvang van de verlaging van
de WW-premie wat het kabinet
betreft niet willekeurig tot stand is
gekomen. Wij hadden daar een
bepaalde gedachte bij, in termen van
evenwicht.

ik volg even het betoog van de
heer De Korte. Hij heeft een aantal
punten naar voren gebracht die op
zichzelf correct zijn. Ik zal daar even
bij stilstaan.

Het eerste punt betreft de vraag
wat de risico's zijn van blijvend lage
olieprijzen. Die risico's zijn groot. Als
wij na 1995 nog met blijvend lage
olieprijzen worden geconfronteerd,
heeft dat een fiks gevolg voor het
overheidsbudget. Voor 1994 en 1995
is hierin voorzien in het geheel van
de maatregelen die in de beleidsbrief
zijn neergelegd. Het budgettaire
kader houdt daar dus rekening mee.
Na 1995 zouden wij een probleem
hebben - dat geldt voor elk nieuw
kabinet, ongeacht de samenstelling
ervan - in de vorm van additionele
maatregelen in de sfeer van
uitgavenbeperking. Men kan ook
andere dingen bedenken. ledere
gedachte zou dan welkom zijn. Er
valt dan eenvoudig niet aan te
ontsnappen. lets anders is de vraag
wat je beleidsreactie, ook internatio–
naal, zou moeten zijn. Ik wil dit debat
niet misbruiken voor een debat
daarover. Ik heb het nu over de
middellange termijn en niet over een
hink-stap-sprongbeleid, maar over
een structureel beleid voor de
komende jaren, bij de veronderstel–
ling van blijvend substantieel lagere

olie– en dus ook energieprijzen in het
algemeen. Hoe verhoudt zich dat met
de noodzaak van energiebesparing
en de wenselijkheid van de
beperking van de C02-uitstoot? Dat
zal vragen om een afgewogen en
overwegend internationale Europese
beleidsreactie, waarbij Nederland
zich niet onbetoond zou moeten
laten.

Wat de andere aspecten betreft die
door de heer De Korte zijn genoemd,
ga ik nog even in op het punt van de
befaamde 5 mld. Daar hebben wij
eerder over mogen spreken, ook
tijdens vragenuurtjes. Zijn vraag was
wat de stand van de besluitvorming
is bij het invullen van ombuigingen
die in de meerjarencijfers zijn
voorzien en die betrekking hebben
op de prijsbijstelling die niet aan de
departementen wordt gegeven, dan
wel op het arbeidsvoorwaarden–
beleid voor het overheidspersoneel
en het integrale arbeidsvoorwaarden–
beleid. Het antwoord is, dat hier
inderdaad van jaar op jaar door het
kabinet en door de departementen
invulling aan wordt gegeven. Wij
beginnen daar straks mee bij de
voorbereiding van de begroting voor
1995.

De heer De Korte (VVD): Maar als
dat van jaar op jaar gebeurt, is het
volgend jaar 1,5 mld. aan snee. Dat
neemt de minister, weliswaar na de
verkiezingen, nog voor zijn rekening
maar de andere 3,5 mld. draagt hij
over aan zijn opvolgers. Zo moet ik
het toch zien?

Minister Kok: Voorzitter! De heer De
Korte heeft mij enkele maanden
geleden eigenlijk dezelfde vraag
gesteld, alleen noemde hij een
bedrag van 5 mld. Ik heb bevesti–
gend geantwoord op zijn vraag of ik
5 mld. zou overdragen. Per jaar
wordt dat een vierde minder. Het
nieuwe kabinet bekijkt alles van jaar
tot jaar, zal elk jaar van jaar op jaar
zijn huiswerk gewoon weer doen.
Ook het nieuwe kabinet krijgt het
druk.

De heer De Korte (VVD): Maar dat is
toch geen invulling van een
ombuigingstaakstelling? Dat kunt u
toch niet menen? U laat toch een gat
na en uw opvolgers mogen het
uitzoeken? Ondertussen maakt u alle
mensen blij met 5 mld. lasten–
verlichting! Ik ben niet de enige die u
dat voorhoudt, alle woordvoerders
hebben dat gedaan.
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Minister Kok: Voorzitter! Ik dacht,
dat de politieke partijen wel het
gegeven hebben overgenomen, dat
zij in hun eigen programma, in een
nieuwe coalitie en in enigerlei
constellatie verantwoordelijkheid
zouden nemen via ideeën, die in de
kring van die partijen bestaan voor
de wijze waarop alsdan de ombuigin–
gen hun invulling krijgen.

Voorzitter! De heer Ybema heeft
nog gesproken over de publikaties
over tegenvallers in de begrotings–
uitvoering. Ik heb daar indirect al iets
over gezegd. Het CPB heeft enerzijds
een wat andere techniek - de
bekende definitieverschillen,
studieleningen, de wijze van omgaan
met elementen van het Fonds
economische structuurversterking -
en anderzijds mag de heer Ybema
mij eraan houden, dat het kabinet bij
de begrotingsuitvoering 1994 en de
begrotingsvoorbereiding voor 1995,
blijft rekenen met de aldus geformu–
leerde budgettaire kaders van 3,75%.

Onder anderen de heer Ybema
heeft gevraagd waarom nu toch de
op zichzelf belangrijke WBM-heffing
is uitgesteld. Het kabinet heeft
daarvoor een lastige afweging
moeten maken, omdat er goede
intrinsieke redenen zijn. Ik wijs in dit
verband op het debat in de Tweede
Kamer om een dergelijke heffing wel
in de loop van 1994 door te voeren.
We hadden al enige vertraging en
we hadden een wat gecompliceerd
debat met de Eerste Kamer over de
vraag of men voldoende informatie
tot zijn beschikking had. Maar beide
overwegingen waren geen echte
argumenten om voorlopig uit te
stellen. De echte reden was, dat je in
een jaar waarin je ondanks een
omvangrijk lastenverlichtingspakket
toch nog enkele tienden van een
procent boven het plafond van de
CLD-waarde blijft, niet toch een
lastenverhoging kan doorvoeren die
nog tegen te houden is. Daarmee is
niets gezegd over het inhoudelijke
oordeel over dit wetsvoorstel, want
daar staan wij nog steeds voor. Wij
hebben in het contact met de Eerste
Kamer duidelijk gemaakt, dat wij wat
ons betreft tot een tijdig vervolg en
afronding van de wetgeving willen
komen.

Voorzitter! De heer Leerling heeft
onder andere gewezen op de
rentelasten en de hoge staatsschuld.
Ik meen, dat ik ook heb gereageerd
op de opmerking dat wij het tijdpad
van de verdere reductie van het
financieringstekort niet hebben

verlaten. Wij hebben het iets
aangescherpt ten opzichte van het
einde van het vorige jaar. Maar het is
waar, ik ga de dingen niet mooier
maken dan ze zijn. Wij hebben bij de
keuze over de aanwending van deze
meevaller inderdaad, onder aftrek
van de posten die nodig waren om
het financieringstekort drie jaar lang
op 3,75 te brengen, gekozen voor
terug naar de economie, terug naar
lastenverlichting, terug naar de
werkgelegenheid.

De heer Melkert heeft meer in het
bijzonder vragen gesteld over het
initiatief-Van Otterloo. Zoals de
voorzitter al heeft opgemerkt, praten
wij daar vandaag niet over. Maar ik
moet wel op één onderdeel
reageren, waar een directe relatie ligt
naar de tarïefontwikkeling eerste
schijf. Ik sta hier namens het kabinet,
de staatssecretaris, de minister–
president, de medeondertekenaar,
namens de regering met een pakket
dat erop gericht is om reeds op de
korte termijn en zeker ook in 1995
een fikse reductie van de tarieven
eerste schijf tot stand te brengen,
alle andere omstandigheden
daargelaten. Daar staan wij voor, dat
vinden wij ook een goede lijn. Tegen
die achtergrond is het buitengewoon
contraproduktief om op een heel
ander onderdeel van beleid tot een
fikse verhoging van het tarief eerste
schijf te komen. Dat betekent dat ik
buitengewoon sympathiek zou staan
tegenover een gedachte waarbij zou
worden geprobeerd om te bezien - ik
denk dat de kamerbehandeling van
morgen daar heel belangrijk voor is -
wat de inbreng vanuit de fracties is.
Mevrouw d'Ancona zal daarbij ook
een door ons nog af te ronden
inbreng vanuit het kabinet leveren.
Er dient te worden bezien hoe je de
sympathieke doelstelling die met het
initiatief-Van Otterloo wordt beoogd,
namelijk het laten betalen van een
veel lagere premie door een groep
mensen die een laag inkomen
hebben en een hoge ziektekosten–
premie moeten betalen, kunt
bereiken zonder dat ongunstige
bijeffect. Nou, als dit het debat over
dat initiatiefvoorstel zou zijn, dan zou
ik mij zeker niet onbetuigd laten bij
het leveren van een inhoudelijke
inbreng. Ik denk dat in de eerste
gedachtenwisseling in de eerste
termijn in de Kamer zelf al wat
mogelijke varianten in algemene zin
over tafel zijn geweest. En ik heb de
indruk dat mevrouw d'Ancona
daaraan morgen vanuit het kabinet

ook een positieve bijdrage zal
kunnen leveren. Dus heel graag,
onder het uiten van waardering voor
de positieve en sympathieke
gedachte van een lastenverlichting
voor deze groep AOW'ers met te
hoge ziektekosten, een vormgeving
die ons inderdaad verschoond houdt
van een tariefsverhoging in de eerste
schijf die contraproduktief is ten
opzichte van de beleidslijn die het
kabinet met dit pakket heeft ingezet.

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Ik kan daar inkomen. Ik
denk dat het verstandig is wat de
minister zegt. Maar als een meerder–
heid van de Kamer nu geen andere
uitweg ziet, zegt de minister dan dat
wij het niet moeten doen? Krijgt het
dan niet zijn zegen? Mag ik het zo
uitleggen?

Minister Kok: Voorzitter! Ik denk dat
het verstandig is om het debat in de
juiste volgorde en ook met de juiste
bewindspersoon te voeren, met de
op de portefeuille toegesneden
bewindspersoon.

De heer De Korte (VVD): Maar ziet u
varianten waarbij dit ongunstige
bijeffect vermeden kan worden?

Minister Kok: Ja, die zie ik wel.

De heer De Korte (VVD): Ten
aanzien van het tarief in de eerste
schijf?

Minister Kok: Ja, die zie ik wel.

De heer De Korte (VVD): Maar niet
ten aanzien van de collectieve–
lastendruk?

Minister Kok: Die zie ik wel...

De voorzitter: Ik grijp nu in in de
discussie. Ik heb een beroep gedaan
op iedereen om de onderwerpen die
wij deze week bespreken niet door
elkaar te halen. Ik verzoek de leden
en ook de minister bij het onderwerp
te blijven dat wij nu behandelen.

Minister Kok: Hij lokte ons uit. Ik gaf
een eerlijk antwoord. Ik houd het nu
zo beknopt mogelijk. Ik zal mij ook
voegen naar uw voorstel wat de tijd
betreft die ons nog ter beschikking
staat.

In antwoord op de desbetreffende
vraag van mevrouw Brouwer kan ik
haar mededelen dat ik een franchise
in de Ziekenfondswet op zichzelf in
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de techniek niet uitgesloten acht na
volgend jaar. Er moet op dat punt
echter wel een bredere afweging
worden gemaakt.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik wil nog even een
vraagje stellen om te voorkomen dat
ik op dit onderwerp in tweede
termijn moet terugkomen.

De voorzitter: Ik dacht dat u geen
behoefte had aan een tweede
termijn.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Jawel.

De voorzitter: Dan moet u in
tweede termijn de vraag stellen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
moet dus in tweede termijn mijn
vraag herhalen.

De voorzitter: Ik dacht eerst dat u
met het stellen van een vraag nu
geen tweede termijn nodig zou
hebben. In dat geval had u de
gelegenheid gekregen om een vraag
te stellen, maar de minister zet nu
zijn betoog voort.

Minister Kok: Ik geef toe dat
mevrouw Brouwer over een bepaald
onderwerp expliciet een opmerking
aan mijn adres heeft gemaakt. Ik
dacht nu aan: de zonneschijn in de
Trèveszaal en de onderbouwing van
de bedragen. Ik meen dat op dat
punt een antwoord is gegeven.
Daarnaast zijn nog opmerkingen
gemaakt over lastenverlichting voor
iedereen en het bijzondere van het
voorstel voor de mensen met de
allerlaagste inkomens.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
heb ook gesproken over taalcursus–
sen voor migranten.

Minister Kok: Het bijzondere van de
lastenverlichtende maatregelen voor
de mensen met de laagste inkomens
is gelegen in de extra verlichting van
de huurlasten. Verder zijn wij met
onze maatregelen afhankelijk van de
uitkomst van het kamerdebat over de
ziektekostenkwestie.

Mevrouw Brouwer heeft nog
opmerkingen gemaakt over
taalcursussen voor migranten. Ik sta
buitengewoon sympathiek tegenover
de voorstellen op dat punt. Ik vind
wel dat, net als voor alle andere
belangrijke en nuttige uitgaven die

prioriteit krijgen, altijd de regel moet
gelden: probeer daarvoor ruimte te
vinden binnen hetzij een beperkt dan
wel een ruimer begrotingskader. Men
moet dus altijd proberen alle letters
van het alfabet dat geldt voor de
begrotingsdiscipline af te werken
voordat met zegt: daarvoor hebben
wij een andere pot. Een dergelijke
uitspraak komt uit een ander boek.
Over de precedentwerking die aan
het openslaan van dat andere boek is
verbonden, kan ik zoveel zeggen, dat
er boekdelen mee te vullen zijn.
Daarvoor zou ik echter meer
spreektijd nodig hebben dan die mij
nu is toegemeten.

De heer Van der Vlies heeft een
vraag gesteld over het inflatiecijfer. Ik
hoop van harte dat de wijziging van
het inflatiecijfer die hier en daar
enige verwarring en onzekerheid
heeft veroorzaakt, in de samenleving
niet wordt aangegrepen om zich als
het ware wat dieper in te graven en
allerlei eisen te stellen en voorstellen
te doen. Door het hanteren van dit
nieuwe begrip is het leven namelijk
geen cent duurder geworden, helaas
ook niet goedkoper. Men hanteert nu
een ander begrip: exclusief medische
diensten en inclusief een aantal
andere zaken. Naar mijn mening
doet de overheid er verstandig aan
hierover goede informatie te
verschaffen, zodat niet een verkeerde
indruk ontstaat. Daarvan was
enigszins sprake op de beleggings–
en obligatiemarkten.

De heer Terpstra heeft op zijn
belangrijkste opmerkingen - die
betroffen de 3,75%, de vormgeving
en de lastenverlichting - antwoord
gekregen. Ik maak nog een slotop–
merking, een opmerking die dan ook
het eind van mijn bijdrage in eerste
termijn zal zijn.

Ik begrijp de opmerkingen over de
restbrandstoffenvrijstelling. Daarover
zal ook de staatssecretaris spreken.
Het is vervelend dat ik het moet
doen, maar ik moet erop wijzen, dat
uiteindelijk aan het eind van de dag,
van de week of deze periode het
geheel van wat de Kamer in haar
wijsheid besluit, moet passen binnen
een verantwoord totaal budgettair
kader. Ik zeg dit ook, omdat dezer
dagen hier nog andere onderwerpen
aan de orde komen, terwijl die op
zichzelf hun intrinsieke betekenis
hebben. De optelsom van de
verschillende maatregelen kan echter
snel budgettaire consequenties
hebben. Die consequenties kunnen
voor de Kamer aanleiding zijn om te

zeggen: minister en staatssecretaris,
doet u uw werk goed; zorg niet
alleen voor het inwilligen van onze
eisen, maar blijf met het beleid ook
solide. Dat is een gouden begrip en
ik heb met genoegen gehoord dat
het vandaag regelmatig door alle
woordvoerders is gebruikt, ook door
de heer Terpstra en hij zal zich
daarom door deze opmerking zeker
aangesproken voelen.

De heer Terpstra (CDA): Voor
honderd procent, mijnheer de
voorzitter. Ik had echter nog een
vraagje aan de minister. Hij heeft bij
zijn uitleg van hetgeen hij precies
doet in verband met de belasting–
meevaller gezegd, dat in 1994 de
ruimte voor lastenverlichting groter
is dan de regering gebruikt en dat
een deel van de ruimte wordt
doorgeschoven naar 1995. Stel dat je
nu 100 mln. minder doorschuift, blijf
je dan met het beleid niet even
solide?

Minister Kok: Maar gelet op het
totale kader dat je jezelf voor drie
jaren voor ogen stelt, loop je dan
eerder vast. Ook het CDA denkt
graag aan continuïteit. Daarom zal ik
u zeker aan mijn zijde vinden als wij
dan een probleem hebben.

De heer Terpstra (CDA): De laatste
zin kon ik volgen, maar de eerste van
deze opmerking niet.

Minister Kok: Het is toch helder wat
ik bedoel. Er is als het ware sprake
van een overdekking voor de
lastenverlichting in 1994. Aan de
hand van cijfers heb ik aangegeven,
dat die er is. Dat is heel helder. Bij
die overdekking gaat het niet om een
som geld die we niet gebruiken en in
een oude kous hebben zitten. Dat
geld hebben wij enerzijds nodig om
drie jaar achtereen het financierings–
tekort te verminderen en te brengen
op 3,75 en anderzijds om in 1994 en
1995 de aan de olieprijsontwikkeling
verbonden budgettaire problematiek
redelijk het hoofd te kunnen bieden.
Dan nog zullen wij bij de voorberei–
ding van de begroting voor 1995 en
de uitvoering van de begroting voor
1994 een aantal budgettaire
problemen tegenkomen, die wij met
elkaar moeten oplossen. Het is
mogelijk 1994 budgettair iets
zwaarder te belasten met maatrege–
len die wel geld kosten maar die
afgaan van de overdekking in 1994.
Maar naar de mate waarin dat
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gebeurt, kan er minder in de
kasschuif van 1994 naar 1995 worden
gebracht en is het in 1995 moeilijker
een budgettair kader sluitend te
krijgen. Ik begrijp de redenering van
de heer Terpstra wel, maar ik hoop
dat mijn antwoord nu duidelijk is. Je
loopt dus in het totaal voor drie jaar
eerder vast. Dan bestaat er een
budgettair probleem, waarvoor
alsdan een oplossing moet komen.
En eigenlijk zou de oplossing nu al
moeten worden aangegeven.

De heer Terpstra (CDA): Ik zag een
mogelijkheid om de lastenverlichting
in 1994 iets groter te maken, zodat
daarvoor wat minder ruimte is in
1995. Dat is uiteraard de consequen–
tie.

Minister Kok: Dat is inderdaad een
tweede mogelijkheid. Dan komt de
zaak een slag anders te liggen. Het
verhaal is dan niet meer dat wij nog
niet weten of er volgend jaar
inderdaad voldoende ruimte is voor
het voorziene pakket en dat wij nog
een zeker voorbehoud maken over
de besteding van de lasten–
verlichting. Dan gaan wij als het
ware alvast honken bezetten binnen
een totaalpakket waarvan de
uiteindelijke omvang nog niet
definitief is. Dan zeg je dat de eerste
50 mln. of 100 mln. niet meer
kunnen worden gebruikt, omdat dat
bedrag al benut is. Ik verzeker de
heer Terpstra dat het dan heel snel
prijsschieten kan worden. Dat zou
een hellend vlak zijn. Ik spreek
daarmee geen eindoordeel uit. De
staatssecretaris zal dat allemaal met
veel deskundigheid en inzet
behandelen. Ik maak wel alvast deze
algemene kanttekening.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Ik ben de Kamer zeer
erkentelijk voor de standpunten die
bijna alle woordvoerders hebben
ingenomen over de voorstellen voor
lastenverlichting nog dit jaar of begin
volgend jaar, specifiek voor het
midden– en kleinbedrijf, en over het
zogenaamde oriëntatienotapakket. De
heer Terpstra deed dat het meest
uitgesproken, maar ik heb bij andere
woordvoerders meer impliciete
instemming vernomen. Niemand
heeft zich ertegen verklaard. Dat doet
mij groot genoegen. De minister
heeft onthuld dat ik deze voorstellen
in het kabinet heb gebracht. Ik vind

het bijzonder goede maatregelen
voor ons land.

De heer De Korte zegt dat het
beter kan als je het afstapje in de
vennootschapsbelasting helemaal
zou afschaffen. De heer Leerling
heeft zich bij hem gevoegd. Ik ben
het hier zo gauw niet mee eens. Wij
hebben gezocht naar een totaal–
pakket met een zeker evenwicht.
Fiscale structuurversterking moet
naar diverse kanten gericht zijn. De
financiële situatie van het midden–
en kleinbedrijf moeten wij daarbij in
het oog houden, maar wij moeten
ook letten op grotere ondernemin–
gen, in het bijzonder op internatio–
naal opererende ondernemingen. De
Kamer heeft mij dat meermalen
voorgehouden. Als wij het Vpb–
afstapje helemaal zouden laten
vervallen, zou een ander onderdeel
van het totale pakket in het gedrang
komen. Wij kunnen wel een heleboel
tegelijk, maar niet alles. De beschik–
bare ruimte zou vergen dat wij in het
bijzonder bij het lenigen van de nood
van de internationaal opererende
ondernemingen een stapje terug
moeten zetten. Ik zou dat niet juist
vinden.

Bovendien wijs ik erop dat het
afstapje in de verkleinde vorm toch
een functie houdt. Bij de invoering is
het mede om budgettaire redenen
wat groot bemeten op ƒ 250.000. Nu
deze budgettaire redenen vervallen
zijn kunnen wij dus overwegen om
het helemaal af te schaffen. Ik heb
dat ook gedaan, maar ik heb het niet
voorgesteld. Het afstapje behoudt
zijn functie in het lagere traject van
ƒ 100.000 als een zekere buffer voor
kleine bedrijven om de BV-vorm te
kiezen. Bij kleine bedrijven moet in
het bijzonder worden gedacht aan de
beoefenaars van vrije beroepen. Als
wij dat helemaal zouden afschaffen,
zijn wij niet bezig ten faveure van het
midden– en kleinbedrijf in de zin,
zoals wij dat gewoonlijk opvatten,
maar dan zijn wij bezig ten faveure
van beoefenaars van vrije beroepen,
waarvoor dit niet bedoeld is. Wij
hebben dus verreweg de voorkeur
voor een verkleining van het traject
van de bestaande ƒ 250.000 tot
/ 100.000.

De heer Schutte heeft gevraagd of
de fiscale stimuleringsmaatregelen
eigenlijk niet eerst verdiend moeten
worden. Hiermee kom ik meteen op
een vraag van de heer Ybema. Dat is
de vraag waarom de fiscale
stimulerïngsmaatregelen niet eerder
zijn ingevoerd. Eigenlijk heffen die

twee vragen elkaar op, maar als
bewindsmens moet je die toch
allebei beantwoorden. Aan de heer
Ybema zeg ik dat ik de fiscale
oriëntatienota heb uitgebracht.
Daarin heb ik een aantal maatregelen
genoemd als mogelijk en wenselijk.
Ik moest daar echter bij zeggen dat ik
die maatregelen nog niet de vorm
van een wetsvoorstel kon geven,
omdat de budgettaire ruimte
daarvoor ontbrak. Nu is die
budgettaire ruimte gekomen. Ik heb
dan ook onmiddellijk de kans
gegrepen om er wetsvoorstellen van
te maken. Dit antwoord aan de heer
Ybema houdt eigenlijk al het
antwoord aan de heer Schutte in.

De heer Ybema (D66): Ik kan mij uit
discussies met de staatssecretaris
niet herinneren dat hij steeds het
budgettaire argument heeft gebruikt.
Hij heeft vooral gezegd dat hij vond
dat het fiscale instrument eigenlijk
niet voor dit soort dingen zou
moeten worden gebruikt. Op dat
punt is hij dus van opvatting
veranderd.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Ik heb het nu over de
voorstellen die ik in de oriëntatienota
al als wenselijk heb aangeduid. In de
oriëntatienota zelf kan men al de
opmerking vinden dat daar budget–
taire ruimte voor moest komen,
omdat die op dat ogenblik nog
ontbrak.

Hierin ligt eigenlijk al het
antwoord aan de heer Schutte
besloten. Dit onderdeel van de
lastenverlichting komt uit de
meevaller die reeds verdiend is.
Overigens is het natuurlijk zo dat wij
deze maatregelen nemen om
Nederland uit fiscaal oogpunt
aantrekkelijker te maken als
vestigingsplaats voor bedrijven. Wij
hopen en verwachten dat dit tot
vestiging van dochterondernemingen
van buitenlandse ondernemingen zal
leiden. In zoverre zullen de maatre–
gelen te zijner tijd hun eigen geld
opbrengen.

De heer Leerling noemde het
stadium waarin de maatregelen
verkeren "embryonaal". Voor zover
die indruk mocht bestaan, moet ik
erop wijzen in welke procedurele
fase de voorstellen zich bevinden. Er
zijn drie voorstellen die de minister–
raad al gepasseerd zijn en die op het
ogenblik voor advies voorliggen bij
de Raad van State. Dat zijn het
voorstel voor verkleining van het
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Vpb-afstapje, het voorstel voor
verhoging van de zelfstandigenaftrek
en het voorstel tot uitbreiding van de
moeder-dochterrichtlijn, dat
betrekkmg heeft op de verrekening
van dividenden. De voorstellen
inzake de onbeperkte voorwaartse
verliescompensatie en de verreke–
ning van buitenlandse bronheffing
op deelnemingsdividenden bij
dooruitdeling zullen respectievelijk in
april en begin mei aan de Raad van
State worden gestuurd, veronder–
steld dat de ministerraad de
voorstellen aanvaardt. Ik vond het
wat vreemd dat de heer Leerling het
woord "embryonaal" gebruikte in dit
verband. Dat werpt een wat
merkwaardig licht op zijn kijk op de
functie van de Raad van State.

Voorzitter! Ik maak een korte
opmerking aan het adres van
mevrouw Brouwer. Zij zei - anderen
hebben ook iets in die sfeer gezegd -
dat het kabinet eigenlijk precies
hetzelfde doet als het vorige en dat
daar later van gebleken is dat dat
toch niet helemaal goed gefundeerd
was. Met het laatste ben ik het eens.
Het vorige kabinet heeft zijn hand
enigszins overspeeld bij de fiscale
lastenverlichting. Wij hebben echter
geleerd van die ervaring. Daarom
houden wij de Kamer nu een groct
totaalpakket voor, even groot als de
totale meevaller volgens ons zal zijn.
De vormgeving en de voorstellen op
dat punt hebben wij evenwel
verdeeld in een aantal stappen. Een
beperkt aantal voorstellen zal de
Kamer reeds dit jaar bereiken. Als de
Kamer die voorstellen aanvaardt,
zullen zij reeds dit jaar in werking
treden. Andere voorstellen zullen dit
jaar gedaan worden en zullen, als de
Kamer die aanvaardt, 1 januari a.s. in
werking treden. Een heel groot deel
wordt echter door dit kabinet
gereserveerd ter beslissing aan een
volgend kabinet. De minister heeft
dat al uitvoerig uitgelegd.

De heer De Korte heeft gezegd dat
de renterenseignering niet meegeteld
mocht worden, omdat het slechts
ging om een invulling van de
belastingfraudetaakstelling.
Voorzitter! Dat is niet juist. De
taakstelling waarop de heer De Korte
doelt, is neergelegd in de nota
Fraudebeleid van september 1992.
Hierin is een bescheiden bedrag
opgenomen voor de opbrengst van
de renterenseignering voor
niet-natuurlijke personen. Wij hebben
echter in overleg met de banken
besloten hier een speciaal onderzoek

naar te laten verrichten. Daaruit is
gebleken dat de opbrengst veel
hoger zal zijn dan geraamd. Die extra
opbrengst hebben wij nu ingeboekt
als dekking voor de nog in te voeren
lastenverlichting.

De heer De Korte (VVD): In het
boekje "Vijf
verkiezingsprogramma's" staat op
bladzijde 152 een overzicht van de
fraudemaatregelen, waarin een
opbrengst van 1,2 mld. wordt
genoemd. Daar wordt aan toege–
voegd dat dit bedrag nog niet is
ingevuld door het kabinet. Het is dan
toch logisch om de genoemde 0,6
mld. als eerste invulling te gebruiken
voor hetgeen komende kabinetten
wordt nagelaten?

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Dit is een concrete maatregel die de
Kamer nog zal moeten goedkeuren.
In overleg met de banken overwegen
wij een meldingsplicht in te voeren
voor rente die banken uitbetalen aan
niet-natuurlijke personen, zeg maar
aan rechtspersonen. Uit onderzoek
blijkt dat dit veel meer zal opbrengen
dan wij aanvankelijk geraamd
hadden. Die meeropbrengst
gebruiken wij nu voor lasten–
verlichting. Dat is geheel conform
het standpunt van het kabinet, dat de
opbrengsten van fraudebestrijding
teruggegeven moeten worden aan
de burgers door middel van
tariefverlagingen. Dit is ook de wens
van de Kamer. Tot nu toe heeft de
VVD-fractie ook steeds dit standpunt
ingenomen. Zij verlaat nu kennelijk
het standpunt dat de opbrengst van
fraudebestrïjding teruggegeven moet
worden aan burgers en bedrijven.

De heer De Korte (VVD): Dat is nog
steeds ons standpunt. Ik wijs u op de
plicht om niet allerlei erfenissen na
te laten. Ik zeg dit ook tegen de
minister.

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Wij laten geen erfenis na.

De heer De Korte (VVD): Jawel, 1,2
mld.

Staatssecretaris Van Amelsvoort
Het staat de heer De Korte vrij, te
citeren uit welke bron hij maar wil. Ik
verdedig echter het beleid van het
kabinet en ik doe dit niet op grond
van bronnen gelegen buiten het
kabinet.

De heer Ybema heeft gevraagd
waarom de aanvullende compensatie
aan het wegvervoer voor de
verhoging van de dieselaccijns is
vervroegd van 1995 naar 1994. Die
vraag heeft mij verbaasd, want dit is
gebeurd op grond van het aangeno–
men amendement-Reitsma/Van der
Vaart op het Belastingplan 1994.
Daardoor is ook de voorwaarde
vervallen die het kabinet oorspronke–
lijk aan de compensatie verbonden
had, namelijk matiging van de
CAO-lonen in de vervoerssector.

De meeste woordvoerders hebben
over het belangrijke onderwerp van
de restbrandstoffen gesproken.
Verscheidene woordvoerders hebben
daarbij laten blijken dat zij liever
hadden gezien dat het wetsvoorstel
WBM eerder dit jaar was ingevoerd
en niet uitgesteld was tot 1 januari
a.s. Voorzitter! Het was mij een lief
ding waard geweest als wij de WBM
vroeg hadden kunnen invoeren. Dit
was ook de bedoelmg. De minister
heeft *l gezegd dat de doorslagge–
vende overweging om de Tweede
Kamer vorig jaar te vragen, de
behandeling uit te stellen, de te hoge
collectieve-lastendruk was. Wij
vonden het niet oorbaar om de
Kamer te vragen, een nieuwe
lastenverzwaring te aanvaarden
terwijl wij allen wisten dat de CLD
dat jaar al te hoog was. Nu ligt het
wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. De
Eerste Kamer zelf is nog lang niet
overtuigd van de juistheid van deze
voorstellen. Zij heeft de procedure
dus opgeschort, niet afgesteld - dit
was een vraag van een van de leden
- maar uitgesteld. De Eerste Kamer
heeft hierbij mede als overweging
laten gelden dat er nog in de maand
april een nota te verwachten is van
het kabinet, waarin verdere
verfijningen van de belastingheffing
op milieugrondslag worden
besproken. De Eerste Kamer heeft er
de voorkeur aan gegeven om met de
verdere behandeling van het
wetsvoorstel te wachten tot deze
nota verschenen zal zijn. In die
omstandigheden heeft het kabinet de
knoop doorgehakt. Het heeft gezegd:
laten wij de ingangsdatum dan maar
stellen op 1 januari 1995, ook omdat
het wetsvoorstel dan onderdeel kan
uitmaken van een groter geheel aan
lastenverlichting. Dit voorstel beoogt
lastenverzwaring. Als onderdeel van
een groter geheel van lasten–
verlichting kan het dan werkelijk de
rol vervullen die ook deze Kamer
altijd gewenst heeft, namelijk een
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Van Amelsvoort

verschuiving van de belastingen van
inkomen uit arbeid naar belasting op
milieuverzwarende activiteiten. In dit
geheel bezien leek en lijkt ons, 1
januari 1995 nog steeds de beste
ingangsdatum gegeven de omstan–
digheden.

Nu zit er een belangrijk onderdeel
in het wetsvoorstel, door deze Kamer
erin gebracht, namelijk een nihiltarief
voor restbrandstoffen in de
chemische industrie. Dit is een heel
belangrijke zaak. Het betreft een heel
redelijk amendement, dat ik ook van
harte toegejuicht heb. Maar,
voorzitter, dit kan natuurïijk pas in
werking treden als het wetsvoorstel
in de Eerste Kamer aanvaard is, niet
eerder. Het kan wel een aparte
ingangsdatum krijgen, omdat het
wetsvoorstel, zoals het er ligt, daarin
voorziet. De ingangsdatum van dit
ene onderdeel kan bij KB worden
vastgesteld. Procedureel kan dit dus
op het moment dat de Eerste Kamer
het wetsvoorstel aanvaardt, maar er
is dan natuurlijk nog het budgettaire
aspect. Want in het kader van de
behandeling hier is voor dit
amendement door de indieners
dekking aangegeven. Deze dekking is
er nog niet, zolang het wetsvoorstel
in zijn geheel nog geen ingang
gevonden heeft. Dit blijft toch een
probleem. Ook al zou de procedure
het ons toestaan, dan zouden wij
toch nog hier een budgettair
probleem mee hebben.

De beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 19.10 uur
tot 20.40 uur geschorst.

Regeling van werkzaamheden

D

De voorzitter: Ik stel voor, de
spreektijden voor de behandeling
van de brief over de opvang van
asielzoekers te bepalen op 20
minuten voor de fracties van CDA,
PvdA en VVD, 15 minuten voor de
fracties van D66 en Groen Links, 10
minuten voor de fracties van SGP,
GPV, RPF en Centrumdemocraten en
5 minuten voor mevrouw Ockels.

Ik stel voor, conform het advies
van de commissie, de Archiefwet van
de agenda voor deze week af te
voeren. Zij zal worden toegevoegd
aan de agenda voor april. Hoe een
en ander verder zal uitpakken, zien
wij dan wel weer.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter Wat de orde van
vandaag betreft, deel ik mee dat de
verdere behandeling van het
wetsvoorstel Stimulering zee–
scheepvaart naar donderdag
aanstaande wordt verplaatst. Het
gewijzigde schema zal ik na de
regeling van werkzaamheden laten
ronddelen.

Het woord is aan de heer Van
Traa.

De heer Van Traa (PvdA): Wordt het
debat over de asielzoekers morgen–
avond afgerond?

De voorzitter: Ik zag die vraag al
aankomen. Mij hebben echter in de
dinerpauze een aantal geruchten ter
zake bereikt. Ik zal voor het einde van
de regeling, dus over enkele
minuten, een voorstel doen.

Mevrouw Kamp (VVD): Minister Kok
heeft zojuist gemeld dat de Kamer
nog een brief van minister d'Ancona
zal ontvangen die relevant is voor
het initiatiefwetsvoorstel van de heer
Van Otterloo. Ambtenaren van WVC
hebben mij gevraagd op welke plaats
zij mij vannacht om 24.00 uur of om
1.00 uur nog een brief kunnen laten
bezorgen. Voorzitter! Het lijkt mij
aardig om vannacht een ambtenaar
op visite te krijgen, maar belangrijker
is dat wij de stukken zorgvuldig
kunnen behandelen. Het
initiatiefwetsvoorstel staat voor
morgenochtend 10.15 uur op de
agenda. Het lijkt mij echter beter, de
behandeling op donderdag aan te
vangen.

De heer Kohnstamm (D66): Mij
hebben vandaag vergelijkbare
oneerbare vragen bereikt van de
zijde van het ministerie. Ik vind het
verzoek van mevrouw Kamp
volstrekt redelijk. Het lijkt mij dat er
enige studie nodig is over de
bedoelde brief. Wellicht kan dit
agendapunt morgen één a twee uur
later geagendeerd worden.

De heer De Jong (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik ben geneigd, iedere
brief van het kabinet serieus te
nemen, zelfs al is hij nog niet
bezorgd. Als deze brief ons vannacht
bereikt, zullen wij morgen enige tijd
moeten nemen om hem te lezen. Wij
zouden het debat dan aan het eind

van de ochtend of aan het begin van
de middag kunnen aanvangen.

Minister Kok: Ik heb in het debat in
eerste termijn naar mijn stellige
overtuiging geen brief aangekondigd.
Ik heb wel meegedeeld dat er in het
kabinet gedachtenvorming plaats–
vond over de wijze waarop de
bedoeling van het initiatiefwets–
voorstel inzake het beperken van de
premielast voor een aanzienlijke
categorie bejaarden met lage
inkomens en het niet in een
bepaalde mate doen stijgen van de
tarieven in de eerste schijf, gecombi–
neerd zouden kunnen worden. Ik heb
melding gemaakt van die gedachten–
vorming en ik heb meegedeeld dat
er ideeën leven in het kabinet over
de beantwoording van de vraag op
welke wijze een en ander mogelijk
toch is op te lossen. Ik heb echter
geen brief aangekondigd.

Ik heb uit contacten zojuist
begrepen dat een brief van het
ministerie van WVC interdeparte–
mentaal wordt voorbereid en in een
vergaand stadium van afronding
verkeert. Ik heb dus wel de vrijheid,
te veronderstellen dat deze brief
tijdig, dat wil zeggen in de loop van
de avond beschikbaar zal zijn. Die
brief is echter niet door mij
aangekondigd.

De voorzitter: Dat is duidelijk. Er is
een brief in aantocht, door wie dan
ook aangekondigd. Dat kan in ieder
geval de conclusie zijn. Wij kunnen
over deze zaak uitvoerig van
gedachten wisselen. Het probleem is
echter dat wij de inhoud van de brief
nu niet kennen. Wij kunnen dus niet
beoordelen of deze werkelijk relevant
is of niet. Dankzij het feit dat de
dinerpauze door sommigen benut is
om mij op de hoogte te stellen, heb
ik enig werk kunnen doen.

Ik stel daarom het volgende voor.
Dat voorstel betekent een lichte
wijziging in de agenda voor morgen.
Wij hebben morgen en donderdag
dan wel een ordelijke vergadering. Er
kan dan ook een ordelijke behande–
ling van het initiatiefvoorstel-Van
Otterloo plaatsvinden.

Ik stel voor, dat wij morgen om
10.15 uur beginnen met de brief over
de asielzoekers en dat wij vervolgens
de agenda afwerken. Wij volgen
donderdag dan de agenda zoals deze
is. Dat betekent dat degenen die de
brief op welk tijdstip dan ook de
komende twaalf uur ontvangen, deze
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voorzitter

kunnen bekijken. Morgen in de loop
van de dag zal het debat aanvangen.

De heer Castricum (PvdA):
Voorzitter! Er kleeft een probleem
aan uw voorstel, namelijk dat wij in
onze fractie de brief over de
asielzoekersproblematiek nog
moeten behandelen. Wij hadden
gepland de middagpauze morgen
daarvoor te reserveren. Ik verzoek u
dan ook, ons in ieder geval die
gelegenheid te geven. Ik kan mij niet
voorstellen dat het bij andere fracties
anders is.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik steun dat verzoek, voorzitter!

De voorzitter: Mag ik u een vraag
voorleggen? Er worden grote
problemen met de agenda
gecreëerd, ook vanwege de
beschikbaarheid van bewindslieden.
De enige oplossing is dat wij heel
veel punten afvoeren. Deze Kamer
zal aan die punten dan niet meer
toekomen, gelet op de debatten en
de volgorde der dingen. Ik neem aan
dat dit niet uw voorkeur heeft.

Is het bezwaarlijk indien wij
donderdag beginnen met de brief
over de asielzoekers en aansluitend
wetsvoorstel 23540 behandelen? Dat
betekent dat de volgorde in acht is
genomen. Ik zal u later, nog voor het
einde van de vergadering, een
voorstel doen of u in de loop van de
avond laten weten hoe morgen het
schema precies zal zijn. Dat betekent
dat morgen de fracties op de hun
passende tijdstippen kunnen
vergaderen. Ik heb alle begrip voor
dat verzoek. Dat betekent ook dat
inschikkelijkheid van uw kant wordt
gevraagd om hieraan mee te werken.
Ik houd er ook rekening mee dat de
heer Van Otterloo de wens te kennen
heeft gegeven de nodige tijd te
krijgen voor zijn antwoord. Een
oplossing lijkt mij mogelijk als ik het
probeer langs deze weg te leiden.

Ik ga er ook van uit dat, zoals
vanmiddag bij de regeling is gemeld,
indien de brief over de asielzoekers
grondig wordt behandeld - vandaar
de wat langere spreektijden - dit
automatisch een substantiële
vermindering betekent van de tijd die
nodig is voor de behandeling van het
desbetreffende wetsvoorstel. Mij lijkt
dat een logische veronderstelling.
Het is vanmiddag bij de regeling
gemeld. Wij zouden deze route
kunnen bewandelen. Dat betekent
dat de fracties ordelijk beraad

kunnen hebben. In de loop van de
avond komt er dan een nader
schema waarbij ik er rekening mee
houd dat de in aantocht zijnde brief
van het kabinet kan worden bekeken,
zodat het debat niet onvoorbereid
behoeft te worden aangegaan. Kan
de Kamer daarmee instemmen?

De heer Castricum (PvdA):
Voorzitter! Wanneer de kern van uw
betoog is dat zowel het
initiatiefvoorstel-Van Otterloo als de
brief over de asielzoekers–
problematiek deze week kunnen
worden afgehandeld, dan stem ik
daar volledig mee in.

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Is het dan uw voornemen dat het
initiatiefvoorstel-De Korte/Van Rey
gewoon morgenvroeg begint?

De voorzitter: Ik heb u zoëven
gezegd dat ik dat eerst moet bekijken
en dat ik eerst wat telefoontjes moet
plegen c.q. laten plegen. U hoort dat
in de loop van de avond.

De heer Vreugdenhil (CDA):
Voorzitter! Er is ook nog een
mondeling overleg gepland over een
ander initiatiefwetsvoorstel. Wij
kunnen niet concurrerend bezig zijn.
Dat mondeling overleg moet gewoon
kunnen doorgaan.

De voorzitter: Aangezien de regels
in de Kamer zijn dat de plenaire
vergadering voorgaat, is er nimmer
sprake van concurrentie. Dat
betekent dat het mondeling overleg
op een ander tijdstip plaatsvindt.
Voor de woordvoerders maakt het
niets uit of zij nu op moment A hier
zijn en op moment B elders of
omgekeerd. Ik moet nu aan mijn
voorstel vasthouden. Er is anders
nog maar één oplossing, namelijk
dat wij morgen pas om 14.00 uur
beginnen. Ik wil dat niet aanbevelen,
want er zijn nog veel punten die wij
allemaal willen behandelen.
Daaronder zijn ook initiatiefvoorstel–
len. Het is passen en meten.

De heer Vreugdenhil (CDA): Ik heb
daartegen ernstig bezwaar, voorzit–
ter! Ik ben expres uitgeweken naar
een mondeling overleg teneinde de
kameragenda niet te bezwaren. Wat
gebeurt er? Nu wordt mij gezegd dat
de kameragenda voorgaat! Ik vind
dat niet goed. De Kamer moet
daaraan niet meewerken. Ik ben
daartegen en ik wil dat in stemming

brengen. Wij hebben gezegd dat wij
steeds meer zaken in mondeling
overleg gaan doen om de kamer–
agenda te ontlasten en zodra je dat
doet, wordt er gezegd dat de
kameragenda voorgaat. Dat is
natuurlijk van een ongehoorde
onredelijkheid.

Mevrouw Kamp (VVD): Het is mij
niet helemaal duidelijk wanneer de
behandeling van het wetsvoorstel–
Van Otterloo nu kan beginnen.

De voorzitter: Dat heb ik al drie keer
gezegd: u hoort dat in de loop van
de avond, want er moet even gebeld
worden. ü hebt het voorstel gedaan
om het morgen niet te behandelen;
dan kan, met alle wensen die er zijn,
niet zomaar een oplossing worden
gevonden. U krijgt in de loop van de
avond een voorstel; wij zullen passen
en meten en met enige inschikkelijk–
heid van een ieder moet het toch
kunnen lukken. Ik geloof dat dit de
beste manier van behandelen is,
want ik ben er ook beducht voor dat
met betrekking tot het op zichzelf
toch nauw luisterende onderwerp
van de asielzoekers de voorbereiding
in de fracties te vluchtig verloopt.
Dat zouden wij in de week na het
paasreces - als ik het wat piatvloers
mag zeggen - op ons brood krijgen,
terwijl wij de tijd goed moeten
benutten.

De heer Vreugdenhil (CDA): Ik blijf
er toch bij dat ik stemming vraag
over het voorstel om het mondeling
overleg te laten doorgaan.

De voorzitter: Ik doe, lettend op de
afspraak om op dit tijdstip geen
stemming aan te vragen, een
dringend beroep op u om dit niet te
doen en om mij de ruimte te geven
om te bekijken of er een oplossing te
vinden is. Dat is volgens mij, lettend
op alle punten die ook door de
Commissie voor financiën behandeld
moeten worden, ook in uw beiang.
Het is passen en meten en wij
proberen een oplossing te vinden. U
hoort het in de loop van de avond.

De heer Willems (Groen Links): Ik
wacht met belangstelling uw voorstel
af, maar ik zou graag willen weten of
u al duidelijkheid hebt over wat u
vanavond nog wilt afwerken.

De voorzitter: Dat heb ik al
medegedeeld. In ieder geval zal het
onderwerp stimulering zee–
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voorzitter

scheepvaart niet meer worden
behandeld. Ik was niet van plan om
nog meer dingen af te voeren, tenzij
wij nog even met elkaar bezig
blijven. Ik zal mijn voorstel dus zo
spoedig mogelijk aan de Kamer
voorleggen.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- de Voorlopige Rekening 1993
(23615).

De beraadslaging wordt hervat.

De voorzitter De spreektijden in
tweede termijn zijn, zoals gebruike–
lijk, een derde van de spreektijden in
eerste termijn.

D

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Nu de rust is teruggekeerd, dank ik
de bewindslieden voor hun vele
antwoorden. Ik houd de opmerkin–
gen over de dubieuze dekking van de
helft van het pakket globaal in stand.
De ministeriële meevallers laten zich
wel optellen tot flinke bedragen,
maar het past niet om een premie–
meevaller van 0,6 mld. mee te
rekenen als er bij de sociale fondsen
zulke oplopende tekorten zijn. De
opbrengst van de renterenseignering
behoort bij de invulling van de
fraudetaakstelling. De meevaller voor
1995 mag ook niet meedoen, want
dat doen wij in dit huis nooit.

Terecht tekent de CDA-fractie dan
ook niet mee voor het ongedekte
deel van het pakket waarover wij nu
praten. Wij sluiten ons graag bij die
opstelling van de CDA-fractie aan. Zij
doet dat terecht; wij hebben ook die
opstelling gekozen en dat hebben
meer fracties gedaan. Volgens mij
heeft alleen de PvdA-fractie dat niet
gedaan. Wij kunnen niet op de pof
met zo'n pakket gaan financieren of
dingen in het vooruitzicht stellen die
wij later niet kunnen waarmaken.

Op mijn vraag over antwoord 32
heb ik geen antwoord gekregen.
Daarin staat dat het in 1994 om een
microlastendaling van 2,5 mld. gaat.
Daar is mijns inziens geen sprake
van. Het gaat nog steeds om een
stijging van 100 mln. Dat wil ik graag
bevestigd hebben. Uit de opmerkin–
gen van de minister heb ik begrepen
dat in ieder geval het initiatief-Van
Otterlo niet zo mag verlopen dat
oplossingen het tarief voor de eerste

schijf doen verhogen. Dat is in ieder
geval duidelijkheid.

De heer Melkert (PvdA): Als de heer
De Korte dat zo zegt, begrijp ik dat
hij het daarmee eens is.

De heer De Korte (VVD): Ik vind het
een heel goed punt dat je niet moet
zoeken naar oplossingen waar het
tarief voor de eerste schijf mee
wordt belast. Dat vind ik op zichzelf
een heel goed standpunt en dat
waardeer ik in de minister.

De heer Melkert (PvdA): En u blijft
bij uw opvatting dat er inderdaad
iets moet worden gedaan aan de
excessieve premielasten die op dit
moment voor sommige AOW'ers in
de particuliere verzekering nog
bestaan?

De heer De Korte (VVD): Dat is
zeker wenselijk. Dat vindt ook onze
woordvoerster bij die discussie en ik
laat dat verder ook graag aan haar
over. Ik maakte een opmerking over
de notitie van de minister. Ik vind die
duidelijk.

De heer Melkert (PvdA): Ik
constateer dat u het daarmee eens
bent. U wilt niet dat de eerste schijf
stijgt.

De heer De Korte (VVD): De
minister heeft dit duidelijk gezegd.

De heer Melkert (PvdA): U zei
daarnet dat u dit ook vindt. Dat heb
ik toch goed begrepen?

De heer De Korte (VVD): Zeker. Ik
maak echter duidelijk dat ik heb
genoteerd wat de minister heeft
gezegd. Dat lijkt mij een belangrijk
gegeven. Wat de minister hierover
zegt, is heel relevant voor allerlei
oplossingen die vannacht worden
bedacht. Als de minister een ander
signaal afgeeft, horen wij dat wel.

De heer Melkert (PvdA): U volgt op
dit punt graag de minister.

De heer De Korte (VVD): Wat wij
verder doen, blijkt later wel.

De heer Melkert (PvdA): Ik vroeg
juist daarom. Anders heeft uw
opmerking toch geen zin?

De heer De Korte (VVD): Zeker heeft
die zin. Je mag toch wel conclusies

trekken uit de woorden van de
minister?

De heer Melkert (PvdA): De VVD wil
toch ook dat in de komende tijd de
eerste schijf verlaagd wordt?

De heer De Korte (VVD): Ja. Wij
staan niet te juichen, bij welke
oplossing dan ook, die de lastendruk
verhoogt. Daar kunt u van op aan.

Wij willen het Vpb-afstapje kwijt.
Ook willen wij dat daarover niet bij
de kabinetsformatie wordt gespro–
ken, zoals CDA-voorman Brinkman
tijdens een gesprek met de EO-radio
stelde. Dat probleem moet nü
worden opgelost. Daarom wil ik op
dit punt een motie indienen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het grootste deel
van de werkgelegenheid in de
marktsector door het midden– en
kleinbedrijf wordt gegenereerd;

verzoekt de regering het zogeheten
afstapje in het VpB-tarief over de
gehele linie af te schaffen, zodat voor
alle VpB-plichtige ondernemingen,
zowel kleine als grote, hetzelfde
35%-tarief zal gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid De Korte.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 7 (23615).

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Ik heb de dekking aangegeven. Die
moet komen uit de bijdrage van het
Rijk van 1,4 mld.

De heer Melkert, beschermengel
en waterdrager van de minister, pleit
voor het schrappen van de bezuini–
gingen op de bejaardenoorden. Hij
kondigde zelfs wellicht een motie
aan. Nu heeft de VVD in het
voortraject veel werk gedaan,
namelijk tijdens de Voorjaarsnota
1993 en de algemene beschouwin–
gen voor 1994. De omslag in het
denken, ook bij de fracties van het
CDA en de PvdA, kwam tijdens de
grote demonstratie van 7000
ouderen. Toen waren ook het CDA en
de PvdA tegen. De regering ging
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De Korte

akkoord met het schrappen van de
post in 1994. Ik onderstreep graag
het voornemen van de heer Melkert.
Hij mag deze motie ook medeonder–
tekenen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

overwegende, de eerdere tegemoet–
koming van het kabinet om de
beoogde bezuiniging op de
bejaardenoorden in 1994 achterwege
te laten;

verzoekt de regering de beoogde
structurele bezuiniging op de
bejaardenoorden uit de meerjaren–
cijfers te verwijderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden De Korte
en E.G. Terpstra. Naar mij blijkt,
wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (23615).

De heer De Korte (WD): Voorzitter!
Ik vraag de minister of hij wil
bevestigen dat het incidentele deel
van het tekort in 1994 inderdaad een
bedrag van 8,4 mld. beslaat, dat wil
zeggen 1,6% van het nationale
inkomen. Tot nu toe was er sprake
van een bedrag van 7,4 mld. Ik
begrijp echter uit allerlei publikaties
dat het bedrag verhoogd is.

Het hoge woord over de aardgas–
opbrengsten is er in ieder geval uit:
wij lopen risico's, zegt de minister.
Wil de minister bevestigen dat wij bij
blijvend lage olieprijzen, zoals die nu
gelden, in 1996 een probleem
hebben van 2,3 mld.? Dat is namelijk
de doorloop van wat nu al zichtbaar
is.

Het gat van 5 mld. voor 1998 blijft
oningevuld. Dat weten wij dus nu.
Dat moet van jaar op jaar bekeken
worden. Na het einde van dit kabinet
komt dat punt aan de orde. Het
wordt nu volstrekt duidelijk dat deze
erfenis van 5 mld. wordt nagelaten.
Wat het kabinet hier presenteert is
schamel. Aan de ene kant wordt een
lastenverlichting van 5 mld.
gepresenteerd die voor de helft is
gedekt. Aan de andere kant wordt
voor 5 mld. aan taakstelling
nagelaten aan de opvolgers. Tot slot
wordt voluit bekend dat met de

aardgasopbrengsten een groot risico
wordt gelopen. Het kabinet zwijgt
over de tegenvallende rente–
uitgaven. Alles bij elkaar is het niet
anders dan wat NRC Handelsblad
duidelijk in beeld bracht in het
befaamde hoofdartikel van afgelopen
zaterdag: verfloddering. Zoals het
hoofdartikel van De Telegraaf zei: Dit
roept de vraag op waar het fabeltje
van de goede boekhouder Kok
eigenlijk vandaan komt. Ik denk dat
die hoofdartikelenschrijvers na dit
debat en na deze eerste termijn
zullen zeggen dat zij het echt niet
anders kunnen opschrijven dan zij
hebben gedaan. Wij, van de
VVD-fractie, zeggen dat dit alles
jammer is, dat dit alles teleurstellend
is. Wij hadden het graag allemaal
anders gehad. Wij hadden graag de
minister een solide imago gegund,
want wij zitten er hier helemaal niet
in de zin dat het zo fijn is dat de
minister van zijn voetstuk valt. Nee,
dat is nergens goed voor. Voor het
land is het alleen maar goed als er
een minister zit die solide werk
aflevert. En dat had ik hem ook
graag gegund, maar ik moet helaas
vaststellen dat het zover niet komt. Ik
moet helaas vaststellen dat wij met
grote problemen worden opge–
scheept.

Het eindoordeel Is niet aan ons, is
niet aan de VVD-fractie. Het
eindoordeel is aan de kiezers. En
daar laten wij het ook in goed
vertrouwen aan over. Wij zien het
wel op 3 mei.

De heer Terpstra (CDA): De heer De
Korte sprak over "solide" aan het
eind van zijn betoog. Nu heeft hij
twee moties ingediend. Voor de
eerste heeft hij een duidelijke
dekking aangegeven, maar voor de
tweede niet. De tweede motie maakt
dus de graad van solide zijn kleiner.
Hoe dekt hij de motie en hoe ziet hij
de relatie tussen de tweede motie en
zijn slotbetoog?

De heer De Korte (VVD): Die
dekking zit in onze tegenbegroting
van 1994, waaraan ik al eerder heb
gerefereerd. De minister heeft daar
verder geen woord aan besteed. Het
was natuurlijk ook een beetje pijnlijk
voor hem, want ons koopkracht–
plaatje kwam indertijd uiteindelijk uit
op wat hij ons nu presenteert. In die
tegenbegroting hebben wij een
dekking aangegeven. Die dekking
wordt in het verkiezingsprogramma
doorgetrokken. Ik zie daar dus geen

enkel probleem. Ik verwijs verder
naar de opmerkingen van de heer
Melkert, die al heeft aangekondigd
dat hij dit het kabinet zou voorhou–
den. Ik verwacht dus grote steun van
de heer Melkert en wellicht ook van
de heer Terpstra.

D

De heer Ybema (D66): Mijnheer de
voorzitter! Allereerst dank voor de
antwoorden van de beide bewinds–
lieden.

Wat het pakket per 1 juli 1994
betreft heb ik gepleit voor een wat
evenwichtiger mix van een verlaging
van de werkgeverslasten en het
verlagen van de eerste schijf. Ik heb
daar niet een echt inhoudelijk
antwoord op gekregen. Dus een
zwaarder accent op verlaging van de
eerste schijf, om de werkgelegenheid
te stimuleren en ook om het
koopkrachtbeeld voor 1994 goed in
de gaten te houden, met name voor
de minima.

Over de incidentele dekking van
het financleringstekort 1994, voor
zover ons daarover nu de berichten
bereiken, was mijn vraag of het
geschoonde financieringstekort eind
1994 inderdaad op 5,7% uitkomt. Kan
daarop nog een inhoudelijk
antwoord worden gegeven?

Ik ben blij om van de andere
collega's te horen - de heer Melkert
was er wat minder uitgesproken over
- dat ook zij het pakket voor 1 januari
1995 beschouwen als een inzet van
het kabinet. Het kabinet heeft
uiteraard zijn eigen verantwoordelijk–
heid en geeft op die manier inhoud
daaraan. De inhoudelijke beoordeling
ervan vindt plaats als de concrete
voorstellen in een totaalkader bij de
begroting voor 1995 aan de orde zijn.
Ik proef uit de woorden van de
minister toch ook dat hij zegt dat er
geen blokkades zijn naar wie dan
ook, maar dat dit de invulling is die
naar de mening van het kabinet
overeenkomt met zijn eigen
verantwoordelijkheid.

Ik wil nog een opmerking maken
in de richting van de heer Melkert,
omdat wij een klein interruptiede–
batje niet konden afmaken. Ik wil niet
dat er onduidelijkheid blijft bestaan.
Bij het initiatiefvoorstel van de heer
Van Otterloo is voor mijn fractie het
effect op de eerste schijf een
belangrijk beoordelingspunt. Als wij
dat kunnen voorkomen, is dat een
heel belangrijk pluspunt voor het
voorstel dat er ligt. Uiteraard is het
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Ybema

echter niet aan mij om daarover nu
een oordeel uit te spreken. Wij weten
dat allerlei dingen nog in discussie
zijn. Bij de inhoudelijke beoordeling
staat het totale pakket in al zijn
facetten voorop, zeker ook gelet op
de groepen die hierbij aan de orde
zijn, maar ook gelet op de effecten
die het heeft op de discussie over de
stelselherziening.

Dan de laatste vraag. De minister
zei dat in de beleidslijn die nu wordt
voorgesteld, het financieringstekort
maximaal op 3,75% van het
nationaal inkomen blijfttot en met
1996. De schuldquote zou dan
ongeveer stabiel blijven tot 1996. Het
beleid daarna zou inhouden dat er
tot en met 1998 sprake zou zijn van
een schuldquote die punten lager
uitkomt. Ik kan dat verhaal moeilijk
plaatsen. Ik heb er graag nog een
nadere reactie op. Ik stel daarbij een
vraag die ik al in eerste termijn heb
gesteld. De eerste toets voor de
toetreding tot de derde fase vindt
eind 1996 plaats. Eind 1996 zal ook
Nederland dus beoordeeld worden
op de EMU-doelstelling, voor zover
het de schuldquote betreft. Mede
naar aanleiding van het antwoord
van de minister zijn wij van mening
dat wij op dat punt niet kunnen
zeggen dat wij een bestendige en
gestage daling van de schuldquote
realiseren. Hierop heb ik graag een
nadere reactie van de minister.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Dank aan de bewindslie–
den en met name aan de minister
van Financiën, die duidelijke taal
heeft gesproken over de bereikte
resultaten, ondanks de economische
tegenwind. Niettemin blijven wij van
mening verschillen over de wijze
waarop de meevaller kan worden
gebruikt. Ik vraag mij af in hoeverre
in het kabinet een serieuze afweging
is gemaakt om meer te doen aan de
reductie van het financieringstekort.
Ik kom daarbij nog even terug op de
rede van de heer Van Maanen. Als
het inderdaad een geluid is van het
departement dat er een zekere kritiek
is op het kabinet, dan vraag ik mij af
hoe ik dat moet wegen. Wil de
minister daar alsnog iets over
zeggen?

Dan het uitstellen van de
ecologisering van het belasting–
stelsel. Vanwege de tijd moet ik het
kort formuleren. Ik vind dat uitstel
jammer, maar ik hoop dat het in

1995 kan gebeuren en dat er dan
positieve effecten worden bereikt.

De staatssecretaris heeft gezegd
dat hij de term "embryonaal" een
beetje merkwaardig vond. Hij heeft
mij een aantal ontwikkelingen verteld
die ik nog niet wist waar het de
vorderingen van verschillende
voorstellen betreft. Als ik voor die
tijd niet volledig ingelicht was, bied
ik daarvoor mijn excuses aan.
Natuurlijk, als iets bij de Raad van
State ligt, kun je het niet meer
"embryonaal" noemen. Ik had de
indruk dat de staatssecretaris nog
niet verder was dan een aantal
goede initiatieven en gedachten, die
nog niet in wetgeving vastgelegd
waren. Met andere woorden, als ik
het woord verkeerd heb gebruikt,
dan bied ik daarvoor mijn excuses
aan.

D

De heer Melkert (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Het is vermoedelijk voor
de eerste maal dat de VVD een
mogelijkheid tot het bepleiten van
lastenverlichting bewust naast zich
heeft neergelegd. Dit kabinet heeft
het dan toch maar bereikt dat de
heer De Korte niet wil onderschrijven
wat nota bene in zijn eigen verkie–
zingsprogramma is opgenomen,
namelijk dat er in het meerjarenbeeld
dat ook de VVD voor haar rekening
heeft genomen, hoe dan ook ruimte
is om op 1 januari de beoogde
lastenverlichting tot stand te
brengen. Daarbij geldt evenals voor
andere fracties ook voor de fractie
van de Partij van de Arbeid dat de
wijze waarop daaraan vorm wordt
gegeven, vanzelfsprekend pas in het
najaar aan de orde is, na besluitvor–
ming in de zomer door het nieuwe
kabinet. Wij willen wel uitgesproken
hebben dat de keuze die het kabinet
nu doet, wat ons betreft ook de
keuze voor 1 januari zou kunnen zijn.
Er komen ongetwijfeld nog momen–
ten om daar verder over te spreken,
maar dat is in ieder geval ons
uitgangspunt geweest. Voor het
overige zitten wij allemaal in
hetzelfde schuitje, denk ik.

Ik ben de bewindslieden erkentelijk
voor hun beantwoording, die naar
mijn gevoel met name onderstreept
dat er geen sprake is van verkoop
van interessante artikelen op de pof.
Sterker, het is eigenlijk een nogal
merkwaardig beeld dat zich in deze
eerste termijn heeft ontrold: enkele
fracties hebben zich voor de

microfoon verdrongen om aan te
tonen, dat de grotere belasting–
ontvangsten toch eigenlijk niet aan
de burgers kunnen worden terugge–
ven. En dat terwijl toch een
belangrijk uitgangspunt is, dat ook
door de soliditeit van het financiële
beleid sprake is van extra inkomsten
en de belastingdienst een stuk
efficiënter is gaan werken. De heer
De Korte zit "neen" te schudden,
maar ik wijs er bijvoorbeeld op dat
er met de fraudebestrijding
aanzienlijke vooruitgang is geboekt.
Als de economische groei niet de
oorzaak is van de structurele
meerinkomsten, moet dat dus
welhaast aan die extra inkomsten
liggen. Wat is dan logischer om juist
op dit moment van oplopende
werkloosheid deze bij uitstek terug te
brengen naar de bedrijven en de
burgers? Het is werkelijk onbegrijpe–
lijk dat een aantal partijen, met de
VVD voorop, zich daar met hand en
tand tegen verzet.

Voorzitter! Ik heb inderdaad over
de bezuiniging op de bejaardenoor–
den gesproken, ook in het licht van
de werkgelegenheid in de publieke
sector. Die zaak dient ons net zo
goed ter harte te gaan als wij het
over de werkgelegenheid in 1995 in
het algemeen willen hebben. Ik heb
daarover gesproken in tegenstelling
tot de heer De Korte, die daaraan in
eerste termijn geen woord vuil
maakte. Hij heeft niettemin de
creativiteit opgebracht om een motie
in te dienen, die eigenlijk uit de oude
doos is en wel van het vorige jaar.
De VVD zegt met een gemakkelijk
gebaar, dat het structureel van tafel
moet. Zij maakt zich verder geen
zorgen over de wijze waarop dat
gefinancierd moet worden. Zij maakt
zich wel zorgen over de financiering
van het teruggeven van extra
belasting aan de burger maar niet
over de financiering van het
ongedaan maken van structurele
bezuinigingen. Ik denk dat het van
belang is om het vooral in verband
te zien met het advies dat straks
door de commissie-Welschen wordt
uitgebracht. Een onbevangen
beoordeling van dat advies vergt, dat
niet onmiddellijk het mes van
verdergaande bezuinigingen op tafel
ligt. Ik wil om die reden de volgende
motie voorstellen.

Motie

De Kamer,
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Melkert

gehoord de beraadslaging,

kennis genomen hebbende van de
beleidsvoornemens van het kabinet
gericht op vergroting van werkgele–
genheid;

eveneens kennis genomen hebbende
van de voor 1995 nog voorziene
ombuigingen op de bejaardenoor–
den, die tot veriies van werkgelegen–
heid zullen leiden;

verzoekt de regering bij de voorbe–
reiding van de begroting 1995 af te
zien van de voorgenomen ombuiging
op de bejaardenoorden in afwachting
van besluitvorming naar aanleiding
van het a.s. rapport van de
commissie-Welschen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Melkert.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 9 (23615).

De heer De Korte (VVD): Wat is er
anders aan deze motie dan de motie
die ik zoëven heb ingediend?

De heer Melkert (PvdA): Ik vind het
één ding dat u zelf, zonder daarover
zelf in eerste termijn te hebben
gesproken, nog met een idee komt
maar nog iets anders is, dat u ook de
portee niet onmiddellijk pakt van wat
nu precies het verschil is. U zegt, dat
het structureel van tafel moet terwijl
ik het een afweging vind naar
aanleiding van het rapport van de
commissie-Welschen. Dat neemt
natuurlijk enige tijd en daarom
dienen die bezuinigingen in 1995 niet
aan de orde te zijn. Dat is ook de
boodschap van de PvdA-fractie aan
het kabinet voor de voorbereiding
van de begroting voor 1995, die de
komende weken ongetwijfeld zal
beginnen.

De heer De Korte (VVD): Ik had juist
begrepen, dat die doorloop juist niet
in de meerjarencijfers moet zitten
omdat er dan enige rust op dat front
komt. Dat sprak mij juist zo aan,
omdat dat ook geheel de lijn is
waarlangs de VVD-fractie tot nu toe
is gegaan. Ik dacht, dat u dat ook
beoogde met die motie.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Dit is een van de meerdere misver–
standen tussen de heer De Korte en

mij, die zich ook in dit debat weer
hebben voorgedaan. De heer De
Korte zou ook eens moeten
overwegen of die duidelijkheid en in
bestuurlijk opzicht de relatie naar het
advies van de commissie-Welschen
niet al geschapen kan worden met
de uitspraak die ik nu aan de Kamer
heb voorgelegd.

De heer De Korte (VVD): Nou ja, ik
zie geen verschil, maar dat moet de
Kamer dan maar uitmaken.

De heer Melkert (PvdA): U kent toch
wel dat verschil, namelijk met het
structureel, vast voor alle volgende
jaren, vastleggen wat er moet
gebeuren, terwijl wij nog niet eens
weten waar de commissie-Welschen
mee aankomt? Die kan wel aanko–
men met de mogelijkheden om de
efficiëntie in de sector zodanig te
vergroten dat wat het kabinet wil,
ook gemakkelijk kan. Alleen lijkt het
mij niet juist om onmiddellijk als dat
rapport voorgelegd wordt - dat komt
op een moment dat het nog enige
tijd zal duren voordat het ook
besproken gaat worden - die
bezuinigingen al in de begrotingen te
hebben opgenomen. Want de
commissie kan net zo goed met
aanbevelingen komen die wellicht tot
meeruitgaven zouden moeten leiden,
afhankelijk van wat ook de voorkeu–
ren van de Kamer op dat punt zullen
zijn.

De heer De Korte (VVD): Dus uw
motie slaat alleen op 1995?

De heer Melkert (PvdA): In eerste
instantie, mede naar aanleiding van
het advies van de commissie–
Welschen. En daaruit zal vervolgens
moeten voortvloeien wat in de
komende jaren structureel voor de
bejaardenoorden zal moeten worden
geregeld. Daar zullen wij ons dan als
fractie ook over uitspreken. Dat is
evident.

De heer De Korte (VVD): Dat is
duidelijk.

De heer Melkert (PvdA): Ik ben blij
dat wij die duidelijkheid in ieder
geval gecreëerd hebben.

Voorzitter! Ik sluit af met de
vaststelling dat, zonder wederom te
treden in de inhoudelijke merites van
het initiatiefwetsvoorstel-Van
Otterloo dat morgen verder
bediscussieerd zal worden, zowel de
VVD als D66 op dat punt van die

eerste schijf duidelijk hebben
uitgesproken dat het niet de
bedoeling is om, waar wij nu
enerzijds proberen die eerste schijf
naar beneden te krijgen, anderzijds
langs een omweg te proberen de
tarieven naar boven te schroeven.
Daar is niemand mee gediend en dat
verengt in feite ook de varianten die
morgen ter discussie zullen staan,
althans voor degenen die daadwer–
kelijk iets willen doen aan het
probleem van AOW'ers in de
particuliere verzekering die veel te
veel aan ziektekostenpremie betalen.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de beide
bewindslieden voor hun antwoord. Ik
denk dat zij daarin een helder beeld
hebben geschetst van de financiële
situatie zoals zij die ervaren en dat zij
ook een inzicht hebben gegeven in
de weg die wat hen betreft zou
moeten worden bewandeld. Wat de
keuzen voor de maatregelen voor
1994 betreft, heb ik daar ook geen
moeite mee. Ik heb al gezegd dat de
rijksbijdrage voor mij structureel
geen oplossing is. Maar ik zie ook
wel dat je, als je voor 1994 nog wat
in deze sfeer wilt doen, welhaast niet
anders kunt dan daarvoor een
voorziening te treffen. Structureel is
het dus wat mij betreft niet aan de
orde. Maar de minister heeft zelf ook
gezegd dat de uiteindelijke invullmg
voor 1995 een zaak voor het nieuwe
kabinet is, onverlet latend het recht
van dit kabinet en deze minister om
hun wensen, hun visie van dit
moment kenbaar te maken. Zo heb ik
het ook opgevat. In die visie is een
verdere lastenverlichting in 1995 een
zeer centraal punt. Op zichzelf heb ik
ook daar niet zo'n moeite mee,
alleen zal de minister wel van mij
begrepen hebben dat ik toch zeer
hecht aan het boven tafel houden
van de prioriteit van verdere
verlaging van het financieringstekort.
Het is duidelijk dat dit kabinet op dit
punt de doelstelling niet heeft bereikt
die het had willen bereiken. De
oorzaken daarvan zijn bekend,
daarover behoeft nu niet te worden
gediscussieerd. Wij kunnen natuurlijk
hopen dat het bij bepaalde te
verwachten ontwikkelingen na 1996
allemaal iets beter zal worden, maar
dat neemt niet weg dat het naar mijn
oordeel ook voor het nieuwe kabinet
straks een taak moet blijven om een
verder verlaging van het
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Schutte

financieringstekort een centrale
plaats te geven bij de voorbereiding
van de komende meerjarenramingen.
Daarom wil ik naast de reeds
geformuleerde wens van de minister
in de richting van de lasten–
verlichting, die ik ook volledig voor
zijn rekening laat en waaraan ik ook
niet wil komen, de Kamer een
uitspraak voorleggen ten aanzien van
het financieringstekort.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslagmg,

overwegende, dat het kabinet er
voorshands van uitgaat dat het
financieringstekort gedurende enkele
jaren wordt gehandhaafd op een
niveau van 3,75% NNI;

voorts overwegende, dat dit niveau
met het oog op een structureel
economisch herstel te hoog is;

spreekt uit dat in de komende
meerjarenramingen gestreefd dient
te worden naar een jaarlijkse verdere
daling van het financieringstekort,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Schutte.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 10 (23615).

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Ook ik dank beide bewindslieden
voor hun antwoord. Ik stel vast dat
er in het antwoord van de minister
toch veel gas is teruggenomen ten
aanzien van de voornemens met
betrekking tot de invulling van de
meevaller. Het kabinet stond een
exacte invulling voor ogen, maar de
minister heeft heel duidelijk gezegd,
dat een nieuw kabinet en een nieuw
parlement uiteindelijk een geheel
andere invulling aan de besteding
van de meevaller zouden kunnen
geven. Dit geldt voor de invulling per
1 juli en zeker voor die per 1 januari
1995. Dat lijkt mij terecht. Tegen die
tijd zal nog nader bezien worden hoe
groot de meevaller is.

Hiermee kom ik op een vraag die
nog onvoldoende is beantwoord. Ik
heb in enkele berichten gelezen dat

volgens het Centraal planbureau het
kabinet niet alleen in 1995, zoals de
minister heeft gezegd, zal kampen
met een oplopend tekort tot 3,7 mld.,
maar ook in 1994 met een tegenval–
ler van 2 mld. te maken zal krijgen. Ik
hecht eraan, dat tijdens dit debat
daarover wat meer informatie wordt
verschaft.

Ook in eerste termijn heb ik
gezegd, dat wij akkoord gaan met de
invulling van de 1,8 mld. van de
structurele meevaller. Per 1 juli a.s.
zal meer invulling worden aangege–
ven dan de ruimte van de structurele
meevaller alleen toelaat. De invulling
zal nog niet voor 5 mld. gedaan
worden. Er zal sprake zijn van een
oplopend bedrag in de tijd. Ook in
dat verband vraag ik of dit, gelet op
de berichten van het Centraal
planbureau, wel zo verstandig is.
Moet je je niet beperken tot een
invulling van de 1,8 mld. van de
structurele meevaller? ledereen vindt
dat je daarvoor een invulling kunt
aangeven.

Dan wil ik nog iets zeggen in
verband met de lastenverlichting en
de manier waarop die vorm wordt
gegeven. Overigens, wij zijn het eens
met een lastenverlichting voor de
werkgevers en de burgers. De
invulling van de lastenverlichting zal
nog nader ter sprake komen. Ook
met het oog daarop is dit een zeer
voorlopig debat. Ik hecht eraan te
zeggen, dat mijn fractie van mening
is, dat zo snel mogelijk, dus in 1994
al, een begin zal moeten worden
gemaakt met niet alleen lasten–
verlichting maar ook lasten–
verschuiving. In dat verband is er
sprake van een gemiste kans, omdat
zelfs de WBM niet afgehandeld
wordt en er onder dit kabinet geen
sprake zal zijn van regulerende
heffingen.

Voorzitter! Ik heb gevraagd
waarom er, naast de lasten–
verlichting, geen extra geld
vrijgemaakt zou kunnen worden voor
de leniging van specifieke noden in
het geval van extra economische
groei en wanneer financiële
meevallers worden verwacht. Ik heb
genoemd: de verhoging van de
uitkeringen van specifieke groepen.
Daarbij denk ik ook aan de AOW'ers.
Verder denk ik aan extra geld voor
asielbeleid en taalcursussen voor
migranten. De minister zegt dat je
h geld daarvoor binnen het kader
van de begroting moet vinden. Ik
wijs erop, dat voor het asielbeleid al
lange tijd bij diverse departementen

wordt geschraapt om geld bij elkaar
te krijgen. Daarom vind ik, dat als er
een meevaller is men, gelet op wat
er op dit gebied aan de hand is, geld
moet vrijmaken om dat te kunnen
inzetten voor de opvang van
asielzoekers. Een dergelijke
opmerking geldt ook voor de
taalcursussen voor migranten.
Natuurlijk is bestrijding van de
werkloosheid een zeer belangrijk
punt, maar van de sociale kwesties is
de tweedeling in de samenleving en
de leniging van zeer specifieke
noden ook van belang. Ook voor
deze punten wil ik de aandacht van
de minister vragen.

D

De heer Terpstra (CDA): Mijnheer de
voorzitter! Ik ben heel tevreden met
de antwoorden die de minister en de
staatssecretaris op mijn vragen en
die van anderen hebben gegeven. De
minister zei dat hij zich zal houden
aan de normen die nu zijn opgeno–
men in de beleidsbrief. Wij hebben
dat met veel genoegen gehoord en
wij gaan ervan uit, dat die normen
gehandhaafd worden.

Men heeft een afweging gemaakt
en gekozen voor lastenverlichting.
Dat beleid kan de CDA-fractie
steunen. De staatssecretaris heeft
voor een evenwichtige benaderïng
gekozen en diverse groepen
ondernemingen als het ware naast
elkaar geplaatst. Er is een pakket
gepresenteerd voor lastenverlichting
aan de hand van de WW-premie,
voor het MKB en met het oog op het
vestigingsklimaat. Wij zouden het
dan ook onjuist vinden als nu reeds
werd gediscussieerd over de
verschuiving tussen de groepen die
de bewindsman naast elkaar heeft
geplaatst. De wens van de heer
Brinkman om meer voor het MKB te
doen, is gericht op 1995. Wij hebben
de indruk dat de regering per 1 juli
1994 een evenwichtig pakket heeft
samengesteld. Onze gedachte is niet
om dat nu al te veranderen. De
positieve aspecten ervan willen wij
meenemen voor een deel van de
lastenverlichting in 1995.

De heer Melkert (PvdA): Gesteld dat
de heer Brinkman tegen de tijd dat
het erop aankomt nog zo denkt als
hij nu heeft gezegd - je weet maar
nooit - ten koste waarvan zou dan de
250 mln. extra voor het midden– en
kleinbedrijf moeten gaan? Bestaan
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daar ideeën over of is het meer een
oriëntatie?

De heer Terpstra (CDA): Het is een
oriëntatie en het zijn ideeën. De lijn
van de lastenverlichting die het
kabinet voor 1995 voorstelt, spreekt
mijn fractie aan. Dan spreken wij
even niet over de invulling. Volgens
ons spoort die lijn met het verkie–
zingsprogramma van het CDA. De
lastenverlichting in het verkiezings–
programma wordt voor een relatief
groot deel ingezet voor verlaging van
werkgeverslasten. Voor een wat
kleiner deel wordt zij ingezet voor
verlaging van het tarief van de eerste
schijf. Wij overwegen het MKB meer
te geven, maar in onze gedachten is
dat zuiver een verschuiving binnen
de verlichting van werkgeverslasten.
Alle ondernemers krijgen hetzelfde
bedrag, maar het wordt iets anders
verdeeld tussen bijvoorbeeld de
overhevelingstoeslag en een
uitbreiding van het pakket voor het
MKB.

De heer De Korte (VVD): Dat is
precies wat wij beogen met onze
motie. Dat hoeft helemaal niet te
wachten tot 1995. Het kan reeds nu.

De heer Terpstra (CDA): Het kan nu,
maar wij hebben daar bezwaar
tegen. De regering heeft diep
nagedacht en komt met een
evenwichtig pakket. Het is wel
mogelijk om de ene groep wat meer
te geven en de andere groep wat
minder. Wij vinden de andere
mogelijkheid iets beter. Wij stellen
vast dat de regering ons dit pakket
heeft voorgelegd. Hoogst waarschijn–
lijk hebben veel ondernemingen er in
gedachten al positief op gereageerd.
Voor het investeringsklimaat lijkt het
ons beter, niet tot wijziging over te
gaan. Het pakket is evenwichtig
verdeeld tussen diverse groepen van
ondernemingen. In de toekomst
willen wij de lijn van het bevorderen
van het midden– en kleinbedrijf
doortrekken. Van de in ons verkie–
zingsprogramma toegezegde
lastenverlichting voor 1995 trekken
wij het idee door. Dat lijkt ons
positiever dan wanneer wij nu het
MKB meer geven ten koste van alle
ondernemingen, die tot op zekere
hoogte misschien al hadden
gerekend met de
WW-premieverlaging. Als je het in de
tijd achter elkaar doet, krijg je een
evenwichtiger behandeling van de
ondernemers.

De heer De Korte (VVD): De heer
Terpstra zegt: het kabinet heeft
erover nagedacht, dus het moet wel
goed zijn. Zijn fractievoorzitter heeft
er echter ook over nagedacht. Ik
neem aan dat de heer Terpstra de
voorkeur geeft aan de gedachten van
zijn fractievoorzitter.

De heer Terpstra (CDA): Mijn
fractievoorzitter heeft zaken naar
voren gebracht, zowel bij het NCOV
als bij de EO. De EO-uitzending heeft
de heer De Korte wel, maar heb ik
niet beluisterd. De heer Brinkman
heeft gezegd dat hij de MKB-operatie
wil herhalen per 1 januari 1995. De
heer Melkert vraagt waar wij het geld
daarvoor vandaan halen. Wij halen
daarvoor geld weg bij de in het
CDA-verkiezingsprogramma
toegezegde lastenverlichting voor
werkgevers.

De heer Ybema (D66): Het CDA wil
in het verkiezingsprogramma extra
lastenverlichting voor het midden– en
kleinbedrijf. Dekking wordt gevonden
in een iets mindere verlaging van het
tarief van de eerste schijf en in een
grotere verlaging van de werkgevers–
lasten. Zeg ik het zo goed?

De heer Terpstra (CDA): Neen.
Volgens het verkiezingsprogramma is
er lastenverlichting voor de
werkgevers via de overhevelingstoe–
slag. De werknemers, uitkeringsge–
rechtigden en gepensioneerden
krijgen lastenverlichting via de eerste
schijf. Meer geld voor het MKB
wordt gevonden in de sector van de
werkgeverslasten. Er wordt dus niet
van de ene naar de andere groep
geschoven. Ik heb dit zo aan de heer
Melkert geantwoord. Als u dat zo
samenvat, dan hebt u het niet goed
begrepen. Misschien ligt dat aan mij.
Wij verschuiven in ieder geval tussen
de werkgevers onder elkaar en
tussen de consumenten onder elkaar,
om het zo maar te formuleren.

Waar ik niet tevreden mee ben, is
de beantwoording van mijn vraag
over de restbrandstoffen. Wij vinden
dat er toch een oplossing moet
worden gevonden voor dat
probleem, zowel vanuit de optiek van
het milieubeleid als vanuit de optiek
van de werkgelegenheid in de
chemische industrie. Wat het
vestigingsklimaat voor ondernemin–
gen betreft, zien wij voor de dekking
in principe maar twee mogelijkhe–
den: de regering zoekt in overleg met
minister Alders naar een dekking

voor die 100 mln. in de sfeer van
milieubelastingen of zij moet 100
mln. minder verschuiven naar 1995.
Door het laatste wordt de toege–
zegde lastenverlichting 100 mln.
minder en is er dit jaar 100 mln.
meer.

De moties over het ouderenbeleid
wil ik uiteraard in mijn fractie
bespreken. Het valt mij evenwel op
dat de woordvoerder van de VVD
uitgebreid zegt dat hij niet wil
spreken over 1995, maar met name
over 1994, en dat hij toch uitspraken
probeert uit te lokken over een
onderdeel van het kabinetsbeleid in
1995.

D

De heer Janmaat (Centrum–
democraten): Mijnheer de voorzitter!
Uit het antwoord van de regering en
de daarop volgende discussie in
tweede termijn blijft bij de CD in
ieder geval het beeld hangen dat er
wel een toezegging en een principe–
uitspraak van de grote fracties is om
te komen tot een verlichting van de
lasten, maar dat de werkelijke
invulling daarvan over veel nu
ongrijpbare factoren loopt. Ik noem
de verkiezingen en vooral de
formatie van een volgend kabinet,
mogelijke financiële tegenvallers
etcetera. Hierdoor blijft het beeld
hangen dat een cartoonist weergeeft,
namelijk een spelletje met de hoge
hoed in de hand in verband met de
komende verkiezingen. Het antwoord
van de regering in tweede termijn zal
toch wat sterker moeten zijn dan het
tot nu toe geweest is om dat beeld
bij sommigen weg te nemen.

D

Minister Kok: Voorzitter! Ik dank de
Kamer voor haar inbreng in tweede
termijn. Ik maak snel een paar
opmerkingen in reactie op datgene
wat naar voren is gebracht.

De heer De Korte houdt zijn
bezwaren op een aantal onderdelen.
Dat is jammer. Ik heb mijn antwoord
in eerste termijn gebruikt om hem
uitgebreid aan te tonen met cijfers -
ik heb die enige malen herhaald -
hoe de ruimte voor lastenverlichting
is opgebouwd en samengesteld.
Maar goed, het zij zo. De opmerking
die de heer De Korte heeft gemaakt
over de effecten van het pakket
lastenverlichting, berust misschien
op een misverstand. In mijn
antwoord op een van zijn vragen heb
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ik gewezen op het effect, zijnde een
verlaging van de lastendruk
voortvloeiend uit het pakket. Ik dacht
dat dit een correct antwoord was.
Het maakt echter steeds een
onderdeel uit van de totale omge–
ving die in 1994 het geheel van de
lastenontwikkeling beïnvloedt.

De heer De Korte en andere
sprekers hebben het initiatief-Van
Otterloo genoemd. Er is volgens mij
geen misverstand nodig over mijn
woorden. Het zou mij een lief ding
waard zijn, als in de beschouwingen
die de Kamer wijdt aan de mogelijk–
heden om de groep bejaarden met
lage inkomens die nu particulier zijn
verzekerd, een lagere premie aan te
bieden, zou blijken dat daarvoor een
vorm kan worden gevonden die de
eerste schijf ongemoeid laat
respectievelijk de tariefverhoging van
de eerste schijf zoveel mogelijk
beperkt. Dat is uiteraard een
opmerking die niet bedoeld is om
het debat in de Kamer, waarin men
zijn eigen afwegingen moet maken,
op enigerlei wijze alvast te beïnvloe–
den. Zoals gezegd, mijn collega van
WVC zal morgen voluit aanwezig zijn
in dat debat en namens de regering
haar inbreng leveren.

Wat het afstapje van het Vpb-tarief
betreft, heb ik de voorkeur van de
heer De Korte goed begrepen. Ik zou
het jammer vinden, als de omvang
van de direct op arbeidskosten–
verlichting gerichte daling van de
WW-premie daardoor zou worden
beperkt.

Ten aanzien van de bezuinigingen
op bejaardenoorden zijn twee
uitspraken aan de Kamer voorgelegd.
Voorzitter! De kamer zal begrijpen
dat het voor mij moeilijk is om
enkele maanden voordat de
begroting voor 1995 vorm krijgt,
namens het kabinet uitspraken te
doen over voorstellen die betrekking
hebben op die begroting. Ik zie dan
ook de logica van de benaderings–
wijze van de heer Melkert wel in. Hij
onderscheidt drie fasen. Eerst wordt
de regering uitgenodigd, de inhoud
van het rapport-Welschen tegemoet
te zien. Ik heb van mijn collega's
begrepen dat dit rapport eind april,
begin mei zal verschijnen. Vervol–
gens vraagt de heer Melkert in het
kabinet te bezien tot welke besluit–
vorming deze rapportage leidt.
Uiteindelijk moeten de voornemens
zoals ze nu in de meerjarencijfers zijn
neergelegd - met name de voorne–
mens uit de begroting voor 1995 - in
het teken van die besluitvorming

worden geplaatst. Het is een
procedureel voorstel, waarin echter
wel degelijk een duidelijke politieke
lijn is te herkennen. Voorzitter! Ik
wacht graag het oordeel van de
Kamer over deze motie af. Het lijkt
mij verstandig dat ook het kabinet
die volgorde goed in de gaten houdt:
eerst het rapport, dan de afweging
met alle aspecten daaraan verbon–
den en tot slot de vraag wat een en
ander voor de voorgenomen
ombuiging betekent. Daarbij dient de
vraag naar de dekking binnen het
geheel van de rijksbegroting dan wel
binnen de begroting van WVC ook
betrokken te worden.

De heer De Korte heeft gevraagd,
enkele cijfers en stellingen te
bevestigen. Ik vind eigenlijk dat het
debat niet zo schoois behoeft te
verlopen, maar omdat hij om de
precieze cijfers vraagt, krijgt hij ze.
De post incidenteel zal in 1994 1,4%
van het nationaal inkomen bedragen.
Opgeteld bij de tekortwaarde van
3,75% leidt dat tot 5,15%. De heer
Ybema heeft hier overigens ook over
gesproken. Ik vind het debat over
zogenaamde geschoonde tekorten
buitengewoon interessant, maar er is
maar één tekort en dat is het feitelijk
tekort zoals dat in enig jaar optreedt.
Het is ieders goed recht om bij de
beoordeling van het tekort de
incidentele component in de dekking
te betrekken. Degenen die dat doen,
nodig ik dan vervolgens weer uit om
te bezien op welke wijze de
incidentele component in de dekking
in enig jaar zich verhoudt tot het
meerjarig kader waarbinnen de
aanpak is geplaatst. Ik herhaal mijn
betoog uit eerste termijn op dit punt.
Of de Kamer het nu leuk vindt of
niet, maar wij hebben in de
Voorjaarsnota 1993 een forse
inspanning gepleegd voor het jaar
1998. Die inspanning was ook nodig.
De volle structurele omvang van
deze operatie wordt uiteraard pas in
1997-1998 bereikt.

Om die reden hebben wij
besloten, een substantieel deel van
de opbrengst van de verkoop van
KPN-aandelen voor vermindering
van het tekort te gebruiken. Daar was
niet iedereen enthousiast over. Nu
wij daar echter een besluit over
genomen hebben, wil ik verschoond
blijven van het dubbele verwijt dat je
het altijd verkeerd doet. Als de
opbrengsten niet op het tekort
worden afgeboekt, krijg je het verwijt
dat het tekort te hoog blijft. Als
staatsvermogen wel wordt gebruikt

voor verlichting van de staatsschuld,
krijg je het verwijt dat het geschoond
tekort te hoog is. Dat is in mijn ogen
geen zuivere manier van debatteren.

Oe heer De Korte (VVD): De
minister zegt dat de oploop van de
post incidentele component in de
periode 1993-1994 1,4% is.

Minister Kok: Neen, u had beter
moeten luisteren. U heeft mij
gevraagd wat de hoogte van de
incidentele component in 1994 was.
Het antwoord daarop is 1,4%.

De heer De Korte (VVD): Dat is
duidelijk.

Minister Kok: De oploop is 1,0%.

De heer De Korte (VVD): In het
antwoord op vraag 4 in het kader
van de voorlopige rekening 1994
staat dat de oploop in het
vorderingentekort van de overheid
op transactiebasis in de periode
1993-1994 1,6% is.

Minister Kok: ja, dat is een geheel
ander begrip!

De heer De Korte (VVD): Dit is
echter wel de beste graadmeter voor
de schoning van incidentele zaken.
Dat wordt ook in het antwoord
weergegeven.

Minister Kok: Ik dacht dat de heer
De Korte zijn tweede termijn had
gebruikt om mij nadere vragen te
stellen. Ik zie het als mijn functie om
die vragen te beantwoorden. Zijn
vraag was: wat is de hoogte van de
incidentele component voor 1994? Ik
heb het antwoord daarop gegeven.
Er valt veel meer uit de fruitmand te
halen - wij kunnen daar een avond
mee vullen - maar ik heb de vraag
van de heer De Korte voldoende
beantwoord.

Voorzitter! De heer De Korte heeft
mij een vraag gesteld over de
eventualiteit van een blijvend lage
gasprijs. Hij vroeg hier op hoge toon
bij of de minister dit eens even wilde
bevestigen. ledereen kan rekenen.
Als de gasprijs blijft zoals deze nu is,
is het cijfer van de heer De Korte
correct. We gaan er dan wel van uit
dat de dollarprijs ook blijft zoals deze
nu is. Ik heb er in eerste termijn nog
iets aan toegevoegd, namelijk dat
een blijvend lage gasprijs ons
waarschijnlijk internationaal ook
uitnodigt om niet alleen de zak–
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computer te gebruiken, maar ook
ons gezonde verstand, als het gaat
om de vraag of we dit zo moeten
laten in termen van de noodzakelijke
reductie van de CO2-uitstoot. Deze
zal forser worden in de mate waarin
men gemakkelijker met verspilling en
verkwisting van energie omgaat.

Voorzitter! De invulling van de 5
mld.-taakstelling die jaar voor jaar
vorm krijgt, is genoegzaam
besproken. Dit brengt mij bij de
nadere vragen die door de heer
Ybema naar voren zijn gebracht. Wij
hebben inderdaad in ons pakket
1994-1995 gekozen voor een
zodanige omvang en vormgeving dat
de maatregelen 1994 zoveel mogelijk
zouden aangrijpen op directe
arbeidskostenvermindering. Dus de
"rechttoe rechtaan"-methode om het
met name voor kleine ondernemers,
midden– en kleinbedrijf, arbeidsinten–
sieve dienstverlening, lonender te
maken om laagbetaalde arbeid in
dienst te houden of te nemen. Dit is
uiteraard een keuze, maar de heer
Ybema vroeg naar de toelichting
hierop. Dit was dus een eerste
voorkeur, in de veronderstelling dat
op weg naar 1995, waar de heer
Ybema om begrijpelijke redenen nog
wat meer afstand van neemt, een
directe ondersteuning in de sfeer van
koopkracht een heilzame bijdrage
zou kunnen leveren aan afspraken
om tot een nominale nullijn in dat
jaar te komen. Wij worden hierin
bevestigd door de ervaringen die wij
in 1994 opdoen, omdat vrij veel van
de afgesloten contracten na het
stichtingsakkoord "De nieuwe koers"
op de nullijn zijn uitgekomen of heel
dicht bij de nullijn zitten.

Ik heb bij de schuldquote al het
voorbehoud moeten maken dat de
aanduiding zoals ik deze gaf, nog
niet is gebaseerd op een helemaal
doorgerekende middellange
termijnprojectie van het CPB. Het is
een partiële benadering die wij
gemaakt hebben op grond van de nu
voorliggende budgettaire gegevens
en economische inzichten. Ik kan
slechts herhalen wat ik in eerste
termijn zei. Wij gaan volgens deze
inzichten in de eerstkomende twee
jaar heel licht terug met de schuld–
quote. Dit is een kwestie van enkele
tienden van een procent. Na 1996
zou de daling veel substantiëler zijn.
Dit wordt uiteraard versterkt naar de
mate waarin er vanaf 1995 werkelijk
sprake zou zijn van een economische
ontwikkeling die wat gunstiger is dan
het behoedzame scenario. Dit gaat

dan natuurïijk ook zijn doorwerking
krijgen.

De heer Ybema heeft verder een
vraag gesteld over de EMU.
Inderdaad zal met de tijdschema's
zoals deze nu gelden in de loop van
1996 een eerste beoordeling
plaatsvinden. Ik houd het erop, met
wat we nu zien, dat Nederland op
het punt van rente, wisselkoersen,
inflatie en EMU-tekort van zeer
bevredigend tot goed kan scoren. De
hoogte van de schuldquote en de lijn
die de ontwikkeling van de schuld–
quote laat zien, zijn zonder meer in
de Nederlandse performance van dit
moment en naar verwachting ook
over een of twee jaar het minst
positieve punt. Het is natuurlijk een
beetje in de toekomst kijken, maar
als Nederland zich om die reden niet
voor de derde fase EMU zou
kwalificeren en de andere landen
blijven zich een beetje ontwikkelen
langs de trend die ik op dit moment
waarneem, dan wordt het in de
wachtkamer van de derde fase EMU
in 1996 heel erg leeg. Ik laat het
hierbij. We kunnen de dingen niet
mooier maken dan ze zijn.

De heer Leerling blijft van mening
verschillen. Ik begrijp dit heel goed.
Dit geldt eveneens voor de heer
Schutte, die ook een kameruitspraak
voorlegt over het streven om tot
verdere reductie van het
financieringstekort te komen, ook in
de eerste jaren. Ik kom daar straks
op terug.

De heer Leerling heeft gevraagd
naar uitspraken die zijn gedaan door
een van mijn ambtenaren, bij wie de
minister uiteraard niet in dienst is. Ik
hecht eraan, deze uitspraken even
toe te lichten. Er is namelijk in
mindere mate sprake van een
tegenstelling dan is gesuggereerd.
De directeur-generaal rijksbegroting
heeft juist gesproken over de
eventualiteit van groeimeevallers,
waarover wij tot voor kort niet
durfden te dromen, maar die nu
misschien weer enigszins in het
vizier komen. Hij heeft gezegd, er
rekening mee te houden dat bij
eventuele groeimeevallers een
nadere afweging nodig is tussen een
verdere lastenverlichting en een
verdere tekortreductie. De heer Van
Maanen noemt in die afweging een
aantal argumenten voor een verdere
tekortreductie. Het is heel terecht dat
hij dat vanuit zijn positie heeft
gedaan. Hij heeft de pro's en contra's
van beide varianten goed belicht. Hij
laat zien dat met name in de variant

van een wat verder aantrekkende
economische groei, het streven naar
een evenwicht tussen budgettaire
doelstellingen - een nog weer
verdergaande CLD-verlichting en een
verdergaande financieringstekort–
reductie - meer dan de moeite waard
is.

Voorzitter! De heer Schutte heeft
de Kamer een uitspraak voorgelegd.
Ik varieer enigszins op het thema van
de directeur-generaal rijksbegroting.
Het maakt voor mij een groot
verschil of er in de komende periode
ruimte ontstaat door een meeval–
lende ontwikkeling in de economi–
sche groei, waarbij de mogelijkheid
van een verdere reductie van het
financieringstekort ook met meer
nadruk in het vizier kan komen, of
dat ervan wordt uitgegaan dat alle
gehanteerde aannames zich in de
praktijk ook zullen voordoen,
waardoor een verdere accent–
verzwaring op een verlichting van
het financieringstekort - alle andere
omstandigheden onverlet latend -
inhoudt dat iets minder wordt
gedaan aan de vermindering van de
collectieve-lastendruk. Ik laat dc wijze
waarop de collectieve–
lastendrukverlaging vorm krijgt even
buiten beschouwing.

Ik houd er niet van, zeker niet in
dit stadium van het debat, al te grote
woorden te gebruiken, maar daar
begint inderdaad een verschil van
inzicht. Ik kan in de huidige
omstandigheden slapeloze nachten
hebben van de veel te hoge
werkloosheid en de fenomenale
stijging daarvan. Ik zie werkelijk niet
op welke wijze wij de hoge berg van
de sterk opgelopen en nog verder
oplopende werkloosheid met succes
kunnen beklimmen, als wij binnen de
mogelijkheden die nu zijn gegeven
niet een optimaal - ik zeg niet
maximaal, want wij hebben ook iets
aan het financieringstekort gedaan -
accent leggen op de verlaging van
de kosten op arbeid, op het
ondersteunen van en volhouden van
inkomensmatiging. Hiermee wordt
het draagvlak voor toekomstige
werkgelegenheid verbreed en
versterkt.

Als ik de kameruitspraak moet zien
als een aansporing om in de keuze
tussen beide doelstellingen het
accent te verleggen, los van het
eventuele scenario van een sterk
aantrekkende economische groei,
dan is deze uitspraak een duidelijke
terechtwijzing van het kabinetsbeleid.
Men zal het niet merkwaardig vinden
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dat ik die niet graag aanvaard zie
worden. Maar ik heb geen proble–
men met een aansporing om bij een
eventueel aantrekkende economische
groei - gesteld dat de groei in 1995
zich verder voortzet - beide opties -
het accent op lastendrukverlichting
en verdere tekortreductie - open te
houden en om, binnen dat gegeven,
de tekortreductie serieus voort te
zetten.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
De minister heeft op basis van de
kennis die hij heeft voor de jaren
1994, 1995 en verder een prioriteit
aangegeven, namelijk lasten–
verlichting. Ik tast dat niet aan. Ik heb
opgemerkt dat ook ik niet weet hoe
het precies zal gaan, maar ik wil wel
dat bij de komende meerjarenramin–
gen, naast de prioriteit lasten–
verlichting, ook de prioriteit inzake
het financieringstekort voluit
meeweegt. Ik heb daarbij de
terminologie gebruikt "streven naar".
Het is dus geen bindende formule–
ring, maar ik wil voorkomen dat er
alleen wordt gewezen in de richting
van lastenverlichting naarmate de
beschikbare mogelijkheden
toenemen.

De voorzitter: Mag ik vragen, kort te
zijn met de interruptie? De tweede
termijn begint de omvang aan te
nemen van de eerste. Dat was niet
de bedoeling. Dit verzoek geldt voor
alle woordvoerders in deze termijn.

De heer Schutte (GPV): Nog één zin,
voorzitter! In de zojuist door mij
genoemde speech is erop gewezen
dat er geen principiële tegenstelling
bestaat als het gaat om
werkgelegenheidseffecten met
financieringstekorten dan wel
collectieve-lastendruk. Het is een
kwestie van tijd.

Minister Kok: Ja, en die tijd dringt,
vooral voor het terugdringen van de
werkloosheid. Als deze motie wordt
aanvaard en ik haar moet uitvoeren,
kan ik het dictum van de motie niet
anders lezen dan dat ook bij volstrekt
ongewijzigde omstandigheden ik de
komende weken en maanden moet
zeggen dat ik van de Kamer in de
volgende meerjarenraming, dus ook
in de begroting voor 1995 moet
uitgaan van een verdere daling dan
3,75% van het financieringstekort in
1995. Bij mij komt dat pas in het
vizier als er sprake zou zijn van
nieuwe omstandigheden en van

nieuwe inzichten in de economische
ontwikkeling. In die zin vind ik het
door mij geciteerde dictum van de
motie te rigide.

Mevrouw Brouwer zegt dat de
minister gas terugneemt. Neen, ik
heb geen gas teruggenomen. Ik
hechtte eraan, in reactie op de
inbreng van de Kamer in eerste
termijn, inderdaad aan te geven wat
wij met dit beleidspakket hebben
beoogd en wat de staatsrechtelijke
status is van deze voornemens. Deze
voornemens kunnen nimmer
blokkerend werken voor de nieuwe
Kamer en voor een nieuw kabinet.

Mevrouw Brouwer heeft gezegd
dat dit geldt voor de datum van 1 juli
1994 en voor 1 januari 1995. Strikt
genomen, is dat waar. Wij moeten
echter ook praktisch zijn. Het kan
snel gaan in dit land, maar het moet
wel heel snel gaan willen wij tussen
3 mei en 1 juli 1994 niet alleen een
nieuw kabinet hebben, maar ook op
een zodanig moment dat dit kabinet
kans zou zien om de voornemens om
de WW-premie te verlagen per 1 juli
1994 ongedaan te maken. Praktisch
geredeneerd, lijkt het mij voor de
hand te liggen, ervan uit te gaan bij
dit debat dat, als de Kamer het
groene licht geeft aan het pakket
1994, dit ook het pakket zal zijn voor
de lastenverlichting van dit lopende
jaar.

Voor 1995 ligt het anders. Ik gooi
niet alles open. Ik houd mijn
voorkeur. Wij hebben met argumen–
ten aangegeven waarom dit pakket
in deze omvang, in deze maatvoering
en in deze vormgeving nodig en
verantwoord is. Dit pakket is
mogelijk en nodig voor de werkgele–
genheid. Uiteraard kunnen zich
nieuwe afwegingen en nieuwe
omstandigheden in de begrotings–
voorbereiding voordoen.

Er is gevraagd naar publikaties
over oplopende tekorten. Dat moeten
misverstanden zijn. Natuurlijk zijn er
ook in dit jaar 1994 bij de uitvoering
van de begroting en bij de voorberei–
ding van de ontwerp-begroting voor
1995 budgettaire problemen. Die zijn
er in de vierenhalf jaar dat ik hier zit
altijd geweest. Voor mijn tijd zal dat
ook zo zijn geweest en na mijn tijd
zal het weer zo zijn. Daarop kan in
die publikaties niet zijn gedoeld. Als
bedoeld is, te zeggen dat het
raamwerk eigenlijk al niet meer
deugt omdat er nieuwe gezichtspun–
ten zijn die in feite het hele beeld
van een financieringstekort van
3,75% ongedaan maken, dan kan ik

dat niet plaatsen. Ik heb de indruk
dat hier en daar wat verwarring
bestaat bij sommige scribenten. Dat
mag je hen niet euvel duiden.

Er is gevraagd of in dat licht
bezien de keuze voor het pakket van
1 juli 1994 verstandig is. Die keuze is
inderdaad verstandig. Dat pakket
wordt door dit soort berichten niet
aangetast. Mevrouw Brouwer heeft
gezegd dat de WBM een regulerende
heffing had kunnen zijn. Dat is niet
helemaal waar. De WBM had een
intrinsiek milieu-effect kunnen
hebben. In die zin heeft zij gelijk. Zij
weet dat budgettair gezien de
opbrengst niet zou zijn teruggesluisd
naar consumenten of bedrijfsleven.
De WBM was, onaardig gezegd, een
schatkistmaatregel om de budget–
taire problematiek sluitend te krijgen.
Je moet dan van goeden huize
komen om in de omstandigheden
waarin de collectieve-lastendruk zo
oploopt en je zelfs met dit grote
pakket nog royaal boven de
bovengrens van het regeerakkoord
blijft, deze oogst met droge ogen
binnen te halen. Daarom hebben wij
gezegd dat wij die invoering in de
tijd moeten vertragen zonder dat dit
iets in mindering brengt op de
intrinsieke betekenis.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
ben het eens met de uitleg: dus geen
regulerende heffing. Ik heb alleen
gezegd dat het een gemiste kans is
geweest dat wij in 1994 niet tot een
regulerende heffing hebben kunnen
komen. Ik had dus liever gezien dat
de WBM-maatregel al in een eerder
stadium veranderd was in een
regulerende heffing. Dat is wat ik
heb gezegd.

Minister Kok: Dat is dus eigenlijk
een voorbeeld van de categorie
"gedane zaken nemen geen keer".

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Ja.

Minister Kok: Mevrouw Brouwer
heeft nog een belangrijk punt naar
voren gebracht, namelijk de vraag
hoe je zo'n pakket dat voor lasten–
verlichting beschikbaar is, ook
anders kunt benutten. Zij heeft twee
categorieën opmerkingen gemaakt.
De ene categorie hield in dat er
belangrijke overheidsuitgaven zijn
die in deze samenleving moeten
worden gedaan, alsmede de vraag of
die niet mede gefinancierd zouden
kunnen worden met het pakket. Mijn
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antwoord was: ja, nieuwe uitgaven
moeten worden gefinancierd, maar
bij voorkeur, iedere keer opnieuw,
door herschikking binnen de
begroting. Dat is lastig, zeker als het
om heel grote posten gaat, maar wij
moeten er vreselijk voor oppassen
dat wij de deur niet te snel openzet–
ten voor vergrotingen van uitgaven
waardoor heel Nederland een beetje
moet opschikken doordat er ruimte
voor lastenverlichting voor wordt
ingezet. Voor je het weet, kom je dan
immers niet meer substantieel aan
lastenverlichting toe.

Ik heb werkelijk de indruk - zie het
witboek van Delors en alle analyses
in en buiten Nederland - dat de
lastenverlichting en het goedkoper
maken van arbeid echt cruciaal is en
ook een cruciaal instrument is om de
door mevrouw Brouwer en mij
gevreesde tweedeling te voorkomen.
Er zijn altijd twee manieren om de
tweedeling te voorkomen of te
beperken. De ene bestaat uit directe
sociale maatregelen om bijvoorbeeld
de pijn van een te onevenwichtig
inkomensbeeld te beperken of weg
te nemen. De andere methode - zij
hoeven elkaar niet altijd uit te sluiten
- is om te proberen te bereiken dat
je juist door meer participatie,
bezigheid en deelname aan het
arbeidsproces de houdbaarheid en
de betaalbaarheid van een sociaal
stelsel in stand te houden. In de
wijze waarop de meevaller wordt
gebruikt, gebeuren er ook wel dingen
die die kloof kleiner maken. De
normhuurquote, de norm–
huurcompensatie - het zijn allemaal
vreselijk ingewikkelde begrippen,
maar het betreft de korting die
mensen met het minimum krijgen op
de huurstijging - vindt men niet in
de macrocijfers en de CPB-cijfers
terug. Het eerste procent van de
Miljoenennota heeft wel een effect
van bijna een kwart procent en het
tweede procent, dat wij nu bij dit
pakket hebben ingevoerd, heeft
opnieuw een effect van een kwart
procent op de effectieve koopkracht
van de laagstbetaalden. Voor het
overige hoop ik dat ook op het punt
van de bejaarden en de ziektekosten–
problematiek een oplossing wordt
gevonden die soelaas biedt aan de
mensen die er het zwakst voorstaan.

De heer Terpstra heeft voor mij
heel duidelijk gezegd dat de voorkeur
van het CDA voor meer ruimte voor
het midden– en kleinbedrijf in 1995 in
zijn zienswijze juist niet in mindering
zou moeten worden gebracht op de

tanefverlaging van de eerste schijf
voor volgend jaar, maar moet
worden ingepast in de 1995-tranche
van de lastenverlichting voor
werkgevers. Zo heb ik ook zijn
antwoord op de interruptie van de
heer Ybema opgevat: de voorkeur
van het CDA gaat niet in mindering
op de lastenverlichting voor de
burgers, maar zou een herschikking
betekenen binnen de lasten–
verlichting voor werkgevers in 1995,
die, zoals nu voorzien, een bedrag
van 2 mld. zou inhouden in de sfeer
van overhevelingstoeslag,
WW-premie of anderszins. Daar wil
de heer Terpstra, exclusief voor het
midden– en kleinbedrijf, een
bepaalde tranche voor gebruiken.
Dat debat zullen wij op weg naar de
begroting voor 1995 volop met
elkaar voeren, op enig moment ook
weer in de Kamer.

Tot slot de kwestie van de
restbrandstoffen. Ik zie het punt: het
is zowel vanuit het milieu–
gezichtspunt als vanuit de werkgele–
genheid toch een heel voorname
factor. Wij zitten met een dekkings–
probleem. Er is al aangegeven dat
het misschien de moeite waard zou
zijn om nog eens te bezien of het
vinden van een oplossing hiervoor
gepaard zou kunnen gaan met een
zekere verruiming in de verbreding
van de wetgeving over de milieu–
grondslag. Ik durf daar niet op
vooruit te lopen, want dit vraagt
overleg met de andere onderteke–
naars, collega Van Amelsvoort en
ook met collega Alders. Vanuit het
gezichtspunt van de minister van
Financiën, die geen gaten in de
begroting wil zien vallen, is het
natuurlijk de veiligste weg. Tegelij–
kertijd is het echter onzeker of die
weg begaanbaar is, omdat dit in het
kabinet een nadere afweging vraagt.

De heer De Korte (VVD): Ik heb nog
een vraag. Ik heb de minister
gevraagd wanneer de Voorjaarsnota
1994 verschijnt.

Minister Kok: Dat heb ik in eerste
termijn al gezegd: in mei, zoals altijd.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! Het begrip
"ecologisering" van het belasting–
stelsel dat de heer Leerling gebruikte
is mij te ruim. Als je het naar de
letterlijke betekenis neemt, houdt dit
in dat het gehele belastingstelsel

doordrenkt wordt met milieu–
overwegingen. Alleen al de
kwantitatieve verhoudingen maken
dit onmogelijk. Wij kunnen wel
spreken over verschuiving van
inkomen uit arbeid naar milieu–
bezwarende activiteiten, maar wij
moeten ons realiseren dat de
loonbelasting verreweg de grootste
belastingsoort is die wij in Nederland
kennen. De mogelijkheden zijn dus
zeer beperkt. Wel moeten wij
hiernaar zoeken. Met de heer
Leerling en mevrouw Brouwer vind
ik het jammer dat de WBM niet reeds
in 1994 doorgang kan vinden. Ik heb
er vertrouwen in dat dit wetsvoorstel
aanvaard wordt. In ieder geval zal ik
er mijn uiterste best voor doen.

Mevrouw Brouwer merkte op dat
er eigenlijk een lastenverschuiving
nodig is. Daar ben ik het mee eens.
Dat was ook in onze overwegingen
een element om de ingangsdatum
op 1 januari a.s. te zetten. Dan kan
dit samengaan met een belasting–
verlichting elders. Hierbij is dus echt
sprake van een verschuiving. Ik
meende verstaan te hebben dat
mevrouw Brouwer dit wetsvoorstel
wil veranderen in een regulerende
heffing. Dat is niet mogelijk. De
WBM is, zoals de minister al aangaf,
een belasting die geld moet
opbrengen. Die komt in de plaats
van andere verhogingen van
bestaande heffingen die wij anders
zouden hebben moeten invoeren.
Alleen al gelet op de aard, kan het
dus geen regulerende heffing
worden. Als je kijkt op welke
activiteiten deze belasting zal
drukken, zie je dat deze activiteiten
niet in aanmerking komen voor
vermindering naar volume.

In eerste termijn heb ik al
gesproken over de fase waarin de
voorbereiding van het pakket
lastenverlichting voor bedrijven zich
bevindt. Dit pakket wordt verwerkt in
vijf wetsvoorstellen. Daarnet zei ik al
dat er drie bij de Raad van State
liggen. Het vierde heb ik zojuist op
mijn bureau aangetroffen. Als ik
morgen tijd krijg om daar nog naar
kijken, zal dit deze week naar de
ministerraad kunnen wordpn
gezonden. In april kan het dan naar
de Raad van State worden gezonden.

Ik ben blij met de opmerking van
de heer Melkert dat de belasting–
dienst efficiënter is gaan werken en
de fraude krachtiger bestrijdt, zodat
dit wel moet leiden tot hogere
opbrengsten. Dat is inderdaad het
geval. Wij kunnen dit, bij wijze van
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Van Amelsvoort

spreken, dageiijks constateren. Ik
wijs er wel op dat dit deels een
tijdelijke opbrengst is, namelijk voor
zover het een versnelling van de
behandeling van de aangiften betreft.
Dat is één keer een sprong omhoog
die wordt niet herhaald. De
opbrengst blijft daarna op hetzelfde
niveau. De fraudebestrijding die
steviger wordt aangepakt, is een
bhjvende bron van nieuwe opbreng–
sten.

Ik heb met genoegen kennis
genomen van het standpunt van de
heer Terpstra namens zijn fractie. Hij
kenschetst de voornemens van het
kabinet in verband met lasten–
verlichting voor verschillende
groepen ondernemingen als
evenwichtig. Ik heb mijn voelhorens
uitgestoken naar het bedrijfsleven
om erachter te komen waar de
prioriteiten liggen. Ik ben ervan
overtuigd, dat het voorgenomen
pakket aan maatregelen de prioritei–
ten van het bedrijfsleven inderdaad
weerspiegelt.

Hij pleit voor een verdere
verlaging per 1 januari 1995. Ik heb
hier nota van genomen. Wij zullen
hierover verder onze gedachten laten
gaan. Over de restbrandstoffen heeft
de minister al een antwoord
gegeven. Ik voeg daar graag aan toe
dat ik al het mogelijke zal onderzoe–
ken om het nultarief op rest–
brandstoffen al in 1994 te doen
ingaan. Daarmee bedoel ik, zoals de
heer Terpstra begrijpt, budgettaire
mogelijkheden.

Ik kom ten slotte bij de motie van
de heer De Korte over het afstapje in
de vennootschapsbelasting. Het is
procedureel een beetje merkwaardig
dat hierover een motie wordt
ingediend. Het wetsvoorstel is
immers de ministerraad al gepas–
seerd. Het kan niet meer veranderd
worden. Het is althans zeer
ongebruikelijk om dat te doen als het
advies van de Raad van State
daartoe geen aanleiding geeft.
Eigenlijk is de daad nu aan de Kamer
zelf. Als de Kamer vindt dat het
wetsvoorstel niet ver genoeg gaat, is
de voor de hand liggende procedure
de indiening van een amendement.
Het wetsvoorstel dat op komst is,
werkt ten bate van het midden– en
kleinbedrijf in de betekenis die wij in
den regel aan die termijn geven. Een
blijvend beperkt afstapje heeft ook
een blijvende functie. Dat heeft de
functie om een zekere rem te leggen
op wat wel genoemd wordt de vlucht
in de BV. Afschaffing zou die functie

wegnemen en zou in het bijzonder
voordeel brengen aan beoefenaars
van vrije beroepen, dus juist niet de
groep die de indiener op het oog
heeft. Ik moet dus aanneming van de
motie ontraden.

De heer De Korte (VVD): De
staatssecretaris zei dat ik die motie
niet kon indienen, omdat het
wetsvoorstel al van de Raad van
State terug is. Dat kan natuurlijk
nooit de overweging zijn. Wij kennen
het wetsvoorstel niet, wij kennen
alleen de voornemens. Wij maken nu
de afweging. Het gaat nu om de
middelen ter dekking. Ik kan het
alleen maar nu aan de Kamer
voorleggen. Die logica moet de
staatssecretaris toch inzien.

Staatssecretaris Van Amelsvoort Ik
heb niet gezegd dat het onmogelijk
is, ik heb het alleen merkwaardig
genoemd. Wij zijn in een fase
aangeland waarin de ministerraad
zijn beslissing genomen heeft en die
beslissing niet meer zal veranderen.
Vervolgens kan de Kamer door
gebruikmaking van het recht van
amendement precies dat bereiken
wat nu in de motie staat. De motie is
tenslotte gericht aan de regering. Ik
krijg de indruk dat de heer De Korte
zijn motie niet aan de regering richt,
maar aan de Kamer.

De heer De Korte (VVD): Nee,
natuurlijk is zij aan de regering
gericht. Ik vraag aan de regering of
zij kan meegaan met die gedachten–
gang, met die herschikking. In feite is
nu geld beschikbaar gesteld voor die
sector. Er zou eventueel meer
kunnen komen. Dat is een kwestie
van afwegen. Dat heb ik de regering
gevraagd. Daartoe is zij dus niet
bereid. Ik leg het toch voor aan de
Kamer. Zo werken moties. En dan is
het weer een opdracht aan de
regering. Zo werken wij nu eenmaal
met elkaar. Dat weet de heer Van
Amelsvoort ook.

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik
heb bedoeld dat de motie iets aan de
regering vraagt, terwijl de regering al
besloten heeft om dat niet te doen.
Dat vind ik de merkwaardigheid. Het
is dus nu aan de Kamer om met
gebruikmaking van haar recht van
amendement die beslissing van de
regering te veranderen. Maar goed,
naar de inhoud ontraad ik aanvaar–
ding van de motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, aan–
staande donderdag over de moties te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

D

De voorzitter: Alvorens over te
gaan tot het volgende agendapunt,
zal ik u informeren over de orde van
de vergadering van vandaag,
morgen en overmorgen. Gelet op het
tijdstip en de duur van het antwoord
in tweede termijn zoëven, lijkt het
mij dat wij niet meer kunnen
toekomen aan de eerste termijn van
het initiatiefvoorstel van de leden De
Korte en Van Rey inzake de
basisaftrek (23231). Ik stel voor, dit
punt van de agenda van vandaag af
te voeren. Ik zal er straks in verband
met morgen op terugkomen.

Lettend op alle wensen en
verlangens, stel ik voor, morgenoch–
tend om 10.15 uur te beginnen met
de behandeling van het Verdrag met
de Bondsrepubliek Duitsland inzake
sociale verzekering (23302) en rond
11.00 uur, als het desbetreffende
mondeling overleg is voltooid, te
beginnen met de afronding van het
debat over de Wet stimulering
zeescheepvaart (23307). Wij zullen
dan een zogenoemde vroege
lunchpauze hebben.

Ik stel voor, na de lunchpauze te
beginnen met de behandeling van
het initiatiefvoorstel van de heer Van
Otterloo (23090), en wel de eerste
termijn van de Kamer. Ik stel voor,
aansluitend daarop te beginnen met
de eerste termijn van de Kamer bij
de behandeling van het initiatiefvoor–
stel van de leden De Korte en Van
Rey (23231). Vervolgens, voor of na
de dinerpauze, onder het voorbe–
houd dat iedereen hier aanwezig is,
houden wij het korte debatje naar
aanleiding van het mondeling
overleg over de werkgelegenheid in
Kerkrade. Na de dinerpauze volgen
in ieder geval het antwoord in eerste
termijn en de gehele tweede termijn
van de behandeling van het
initiatiefvoorstel van de leden De
Korte en Van Rey.

Verder stel ik voor, donderdag–
ochtend bij de aanvang te beginnen
met het antwoord in eerste termijn
inzake het initiatiefvoorstel van de
heer Van Otterloo. Afhankelijk van dit
antwoord, zullen wij daarna met de
tweede termijn beginnen en die
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voorzitter

tweede termijn voltooien. Aanslui–
tend beginnen wij met het debat
over de brief over de asielzoekers,
met aansluitend daarop de behande–
ling van het desbetreffende
wetsvoorstel. In ieder geval
morgenavond, maar niet eerder dan
morgenavond zullen wij het korte
debat over de Europese Unie
houden, in verband met het feit dat
donderdag aan het einde van de
middag een belangrijk mondeling
overleg plaatsvindt met de minister
van Buitenlandse Zaken. Het kan zijn
dat ik donderdag ga zwaluwstaarten,
maar dat hangt een beetje af van de
manier waarop het antwoord in
eerste termijn inzake het initiatief–
voorstel van de heer Van Otterloo
verloopt. Ik heb de indruk dat ik
hiermee alle puzzelstukjes in elkaar
gepast heb. Kan de Kamer zich met
mijn voorstellen verenigen? Ik zie dat
de staatssecretaris iets wil zeggen. Ik
wijs erop, dat het kabinet de Kamer
in grote problemen heeft gebracht,
zodat de staatssecretaris nu wel een
sterk argument moet hebben. Dat zal
ik dadelijk wel uitleggen!

Staatssecretaris Van Amelsvoort: Ik
heb geen argument! Ik zal mij zonder
meer voegen naar uw voorstellen.
Voor een goed begrip vraag ik of het
uw bedoeling is, het wetsvoorstel
Stimulering zeescheepvaart morgen
omstreeks 11.00 uur aan de orde te
stellen. Als dat zo is, moet ik
voorrang geven aan de plenaire
vergadering, zoals u daarstraks
gestipuleerd hebt. Ik zal dan het
mondeling overleg waar ik op dat
moment aanwezig ben, moeten
verlaten.

De voorzitter: Ik dank u voor deze
mededeling. Dat betekent dat dit
punt morgenavond aan de agenda
wordt toegevoegd. Ik stel daarom
voor, na 23.00 uur 's avonds door te
gaan. Dan schorsen wij morgen
pakweg rond 11.00 uur de vergade–
ring, waarna wij om 12.45 uur de
vergadering hervatten.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief over de SER–

adviesaanvrage inzake de
Organisatiewet sociale verzeke–
ringen (23141, nr. 17).

De beraadslagmg wordt geopend.

D

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Op 2 februari 1994 zegt de
staatssecretans bij de behandeling
van een wijziging van de
Organisatiewet sociale verzekeringen
het volgende: "Als door de Kamer
wordt gevraagd of ik wil bevorderen
dat het antwoord van de SER snel
komt, dan begint het er natuurlijk
mee dat ik snel met mijn vraag kom.
Voorlopig tikt de tijd door, dus maak
ik mij eerst even zenuwachtig over
het feit dat ik mijn adviesaanvrage
op tijd de deur uit heb. Dat is nu
mijn eerste zorg. Ik zal in die
adviesaanvrage duidelijk laten
doorklinken dat de Kamer en het
kabinet het zeer op prijs zouden
stellen als men voor 3 mei reageert.
Ik zal nagaan welke juridische
mogelijkheden er zijn om die termijn
aan ta scherpen. Belangrijker is
evenwel, dat de effectiviteit van het
SER-advies afneemt naarmate het
verder in de tijd na 3 mei wordt
ingeleverd. Dat praktische gegeven
zal de partners er wel toe brengen
om snel de pen ter hand te nemen.
Als het halverwege de formatie of
daarna hier binnenkomt, weet ik
zeker, dat het tij al is gekeerd. Ik zal
met klem aandringen op een snelle
reactie. Men zal daar ook wel weten
dat men bij de les moeten blijven."

De eerste vraag die ik de
staatssecretaris wil stellen, is: wie
moet er bij de les blijven? Alle
woordvoerders in de Tweede Kamer
hebben in februari aangedrongen op
een snelle adviesaanvrage. Sterker
nog, vele woordvoerders dachten dat
die al de deur uit zou zijn naar
aanleiding van het debat over de
resultaten van de commissie–
Buurmeijer op 23 november in deze
Kamer.

Wat is er eigenlijk aan de hand?
Als ik de brief van de staatssecretaris
moet geloven, zit het toch in de
uitwerking van principiële kwesties.
Maar die principes zijn toch al lang
bekend? Ik verwijs naar de resultaten
van de commissie-Buurmeijer, de
motie-Wöltgens en de motie-Van
Mierlo. Het gaat toch over de vraag
hoe de overstap naar een regionale
van een sectorale organisatie
gemaakt wordt en niet meer om de
vraag of dat zal gebeuren? Of gaat
het soms om een andere strekking
van het advies, bijvoorbeeld een
advies waarin wel of niet het stelsel
ter discussie staat? De lijn is dan:
geen advies over de uitvoering als

niet tegelijkertijd geadviseerd mag
worden over de inhoud van de
regelingen. Is dat soms het verschil
van mening tussen de staatssecreta–
ris en de minister?

Er kan nog een andere mogelijk–
heid zijn. Gaat het principe bijvoor–
beeld over tripartisering van het
bestuur van de toekomstige
regionale uitvoeringsorganisatie of
over de voorkeur van de staatssecre–
taris, namelijk meer pubheke
verantwoordelijkheid voor de
overheid?

Had de staatssecretaris de Tweede
Kamer overigens niet eerder van de
vertraging op de hoogte kunnen
stellen? ledereen zat al lang te
wachten op de adviesaanvrage en
het is nu bijna twee maanden later.
Het was misschien de moeite waard
geweest om de Kamer eens op de
hoogte te stellen.

De laatste zin van de brief stoort
ons bijzonder: "Het is aan de SER
om te bezien of het ondanks het nu
zeer krappe tijdschema nog mogelijk
is om voor de kamerverkiezingen een
advies uit te brengen." De staatsse–
cretaris heeft intussen ook wel
begrepen, dat het kabinet zichzelf de
mogelijkheid heeft ontnomen om
tijdig een advies te ontvangen. De
voorzitter van de SER heeft
afgelopen vrijdag gezegd, dat de SER
niet als alibi kan worden gebruikt om
de vertraging te verklaren. Hij zegt,
dat de pot stroop elders staat. Wij
vinden, dat die laatste zin dan ook
helemaal niet kan. Het wordt een
zwartepietenspel. Ik zou graag
antwoord krijgen op deze vragen.

D

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Voorzitter! Het belangrijkste
antwoord dat de staatssecretaris
vanavond kan geven, is inderdaad of
hij de reden van de vertraging
duidelijk kan maken. Mevrouw
Schimmel heeft er volstrekt gelijk in,
dat zij een debat daarover aanvraagt.

Voorzitter! Het kan toch niet zo
zijn, dat de problemen bij het uitgaan
van een "gerichte" adviesaanvrage
zich over meer afspelen dan het
vastleggen van datgene wat de
Kamer in een kader heeft aangege–
ven en wat dan ook de richting van
de adviesaanvrage zou moeten zijn.
Ik herhaal: niet over öf het gaat
gebeuren, ook niet over wat er moet
gaan gebeuren maar over hoe, op
welke manier, de regionalisering van
de uitvoeringsorganisatie gestalte
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kan krijgen. Een kamermeerderheid
heeft in het debat over de OSV -
eigenlijk al eerder en wel bij de
uitkomsten van het rapport–
Buurmeijer - vastgelegd hoe zij dat
kader ziet. Dat staat in de motie–
Wöltgens en in de motie-Van Mierlo.
Misschien kan de staatssecretaris
een tipje van de sluier oplichten, wat
dan precies de moeilijkheden waren
bij de technische verwerking van die
twee moties in een gerichte
adviesaanvrage. Het gaat dus niet
over de structuur van de wetgeving,
zo mag ik toch aannemen? Misschien
kan de staatssecretaris daar ook
antwoord op geven. Het moet gaan
over de wijze waarop de uitvoerings–
organisatie gestalte moet krijgen.

Het wordt inderdaad heel moeilijk
om de SER te bewegen nog voor 3
mei te adviseren, zeker gezien de
formulering in de brief en de
uitspraken van de voorzitter van de
SER over de vraag of dat nog wel
voor 3 mei kan. Mevrouw Schimmel
wees daar al op.

In het debat over de OSV heb ik
gezegd, dat deze Kamer geen knip
voor de neus waard zou zijn als zij
niet met de uitkomsten van het
rapport-Buurmeijer datgene zou
doen wat de Kamer in meerderheid
vond en dat ook zou vastleggen
opdat het beleid werd. Ik herhaal dat
nog maar eens voor alle duideli jk–
heid, omdat de "verliezers" van het
debat over het rapport-Buurmeijer en
over de OSV uiteindelijk natuurlijk
niet kunnen uitmaken hoe de
adviesaanvrage aan de SER er dan
uit moet zien. Ik denk dat er
voortgang gemaakt moet worden en
ik hoop dat de staatssecretaris ons
vanavond kan meedelen dat er ook
werkelijk voortgang gemaakt wordt.
Ik hoop dat hij er dan een erg
aardige brief aan de SER bij wil doen
om in ieder geval toch te proberen
dit advies op tafel te krijgen voordat
er een kabinetsformatie plaatsvindt.
Ik hoop dat de rest van de Kamer dit
verzoek wil steunen.

D

De heer Biesheuvel (CDA):
Voorzitter! Zowel de Kamer als het
kabinet heeft in de diverse debatten
over de uitvoering van de sociale
zekerheid gesteld dat het van belang
is dat de SER-adviesaanvrage op tijd
de deur uitgaat. En "op tijd" houdt in
dat de SER de gelegenheid wordt
geboden om tijdig zijn advies klaar te
hebben, zodat het advies een rol kan

spelen bij de kabinetsformatie. Zo
hebben wij het geformuleerd bij het
debat in november, toen wij het
rapport van de commissie–
Buurmeijer bespraken. Ik kan mij die
vraagstellmg van mijn fractievoorzit–
ter nog heel goed herinneren, ik kan
mij het antwoord van de staatssecre–
taris ook nadrukkelijk herinneren. En
zo kan ik het mij ook zelf herinneren
als woordvoerder namens de
CDA-fractie bij het debat in februari
jongstleden over de nieuwe
Organisatiewet sociale verzekeringen
(OSV). Sterker nog, ik had eerlijk
gezegd toen verwacht, en ik meen
dat wij dat ook uitgesproken hebben,
dat de SER-adviesaanvrage er zou
liggen bij het debat van de nieuwe
OSV, opdat in ieder geval de richting
waarin het kabinet dacht duidelijk
zou zijn.

Wij moeten nu constateren dat het
tijdpad, zoals zowel door de Kamer
gewenst als nagestreefd door het
kabinet, door het kabinet onderschat
is. Ik ben benieuwd naar de uitleg
die de staatssecretaris hiervan geeft.
Maar nog belangnjker is eigenlijk het
volgende. De voorzitter van de SER
heeft gezegd: Vergeet het maar dat
wij op 3 mei een advies klaar zullen
hebben. Want tijdig een advies
willen hebben, betekent ook dat de
adviesaanvrage tijdig de deur uit
moet. Hoe ziet de staatssecretaris nu
nog de mogelijkheden dat het
SER-advies een rol gaat spelen bij de
kabinetsformatie? Ik neem aan dat
hij, net zozeer als ik, hoopt dat dat
een korte kabinetsformatie is en dat
wij uiteraard niet alleen om deze
reden een kabinetsformatie zouden
moeten verlengen. Maar sterker nog,
moeten wij er niet langzamerhand
van uitgaan dat zo'n SER-advies er
wel eens niet voor de zomer zou
kunnen zijn?

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Heeft de heer Biesheuvel zelf
misschien enig idee waarom het
nogal problematisch is geweest en
waarom het zo lang geduurd heeft
om deze SER-adviesaanvrage op te
stellen?

De heer Biesheuvel (CDA): Het
aardige is dat het kabinet is
gevraagd een SER-adviesaanvrage
op te stellen. Dat doet de Kamer
meestal niet zelf. Wij hebben in twee
debatten uitvoerig gesproken over
het tijdpad. En naar aanleiding van
een vraag van mevrouw Schimmel
op 15 maart hebben wij een brief

van twee kantjes gehad, waarin
stond dat het toch complexer is dan
men dacht. Dus tja, die nieuwsgierig–
heid heb ik net zozeer als mevrouw
Van Nieuwenhoven, tenzij zij meer
informatie heeft dan ik.

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Maar ik ben juist nieuwsgie–
rig te horen of u zelf enig idee hebt
waarom het lang geduurd heeft.

De heer Biesheuvel (CDA): Het is
blijkbaar toch complexer dan de
staatssecretaris aanvankelijk dacht.
Blijkbaar heeft de staatssecretaris
een aantal complexe factoren ter
harte genomen die ik ook in het
debat zelf genoemd heb toen het om
de nieuwe OSV ging. Want laten wij
wel wezen, de staatssecretaris heeft
het in zijn brief over de voortgang
van de SER-adviesaanvrage inzake
de overgang van een sectorale naar
een regionale uitvoeringsorganisatie
van de werknemersverzekeringen. In
feite gaat het om meer dan alleen
die overgang. Als je praat over de
toekomstige structuur van de
uitvoeringsorganisatie van de
werknemersverzekering, gaat het
duidelijk om meer dan alleen het
GAK ombouwen tot een regionale
organisatie. Ik heb ook heel
nadrukkelijk al in eerdere debatten
aangegeven dat het niet verstandig
is daarbij van bovenaf een blauw–
druk op te leggen. Wij hebben
leergeld betaald met het van bovenaf
opleggen van blauwdrukken.

Het tweede punt dat ik in het
debat over de nieuwe OSV heb
genoemd betreft het volgende. De
meerderheid van de Kamer wilde
een grote tijdsdruk aanbrengen bij
het maken van de omslag. Sterker
nog, in drie jaar zou de verandering
tot stand moeten zijn gebracht.
Misschien komt de staatssecretaris
bij het opstellen van de SER–
adviesaanvraag wel tot de conclusie,
dat drie jaar wel een zeer korte
tijdspanne is. Er is echter in dit
verband nog een aspect van belang.

Hier is ettelijke malen het rapport
van de commissie-Buurmeijer
genoemd. Dat rapport is zowel door
het kabinet als door de Kamer om
diverse redenen geprezen. Wij
moeten echter goed voor ogen
houden, dat in het rapport van de
commissie-Buurmeijer heel
nadrukkelijk een verband is
aangebracht tussen de veranderin–
gen in het stelsel en de toekomst van
de uitvoeringsorganisatie. Dit aspect
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heeft mijn fractie zowel in november
als bij de bespreking van de nieuwe
OSV steeds voor ogen gehouden. Als
je praat over een toekomstige
uitvoering van de sociale zekerheid,
ontkom je er ook niet aan aan te
geven wat de structuur van het
stelsel zelf zou moeten zijn.

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Ook in het rapport van de
commissie-Buurmeijer werd
geconcludeerd, dat het bedrijfstak–
eigene in het geheel niet is bewezen.
Dat staat los van de structuur van de
uitvoeringsorganisatie. De conclusie
was dus: er is niet iets bedrijfstak–
eigen te vinden in de huidige
opstelling.

De heer Biesheuvel (CDA): Ik
constateer dat in het debat over de
nieuwe OSV de staatssecretaris in
antwoord op vragen van mijn kant
heeft gezegd, dat mijn stelling in
dezen juist was. Wat was mijn
stelling? Als je praat over een
overgang van sectorale naar
regionale uitvoeringsorganisatie,
ontkom je niet aan het stellen van
een aantal vragen over elementen
van een bedrijfstakgewijze aanpak,
waaronder de indeling in beroeps–
en bedrijfsleven. Met andere
woorden: men kan elementen van
een bedrijfstakgewijze aanpak
gewoon niet buiten beschouwing
laten. Ik ga ervan uit, dat de
staatssecretaris met deze kwestie ook
te maken heeft gekregen bij het
opstellen van de SER–
adviesaanvraag. Daarom zal ik met
nog meer belangstelling lezen wat er
op dit onderdeel zal worden gezegd.
Naar mijn idee ontkomt de staatsse–
cretaris ook niet aan het opstellen
van een passage over de rol van de
sociale partners bij de toekomstige
uitvoering van de sociale verzeke–
ring. Dat zijn allemaal elementen die
een rol spelen in de discussie over
de toekomst van de uitvoering van
de sociale zekerheid. Met andere
woorden: ik kan mij iets voorstellen
bij de complexiteit waarover hij
sprak. Ik betreur uiteraard dat het
tijdpad dat ons voor ogen stond, niet
is gehaald. Ik vraag de staatssecreta–
ris op welke manier het SER-advies
toch nog een rol zou kunnen spelen
bij de kabinetsformatie.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Deze discussie is
natuurlijk een eindeloze herhaling
van zetten.

De heer Biesheuvel (CDA): Ligt dat
aan mij?

Mevrouw Brouwer (Groen Links): De
kamer heeft allang een conclusie
getrokken. U was het daar niet mee
eens. De Kamer heeft echter allang
gezegd in welke richting de nieuwe
organisatie zich zou moeten
ontwikkelen. Er zou sprake moeten
zijn van regionalisering. Nu brengt u
het element van de bedrijfstakken ter
sprake en de vraag hoe die in het
geheel ingepast moeten worden,
maar daarbij gaat het om een nadere
uitwerking. Na de debatten over het
rapport van de commissie–
Buurmeijer heeft de Kamer echter de
hoofdrichting aangegeven. Dus: dit
kan nooit een argument zijn om een
SER-adviesaanvraag niet uit te laten
gaan of die te compliceren of wat
dan ook. Nooit! Ik zal dat ook in mijn
eigen bijdrage heel hard zeggen.
Alles is complex, maar op een
bepaald moment moet de richting
worden aangegeven. Na het
aanhoren van uw bijdrage meen ik
echter weten waarom de materie
voor het kabinet zo complex is
geworden.

De heer Biesheuvel (CDA): Het is
interessant dat u die conclusie trekt.
Ik wijs er alleen op, dat je bij het
bespreken van de toekomst van de
uitvoeringsorganisatie niet ontkomt
aan het ter sprake brengen van een
aantal vragen. Ik heb die vragen
zojuist aangegeven. Ik waarschuw
voor het leggen van druk op de
discussie. Mevrouw Brouwer denkt
blijkbaar in drie jaar een omslag tot
stand te kunnen brengen, terwijl die
de veerkracht van de reorganisatie
wel eens zou kunnen verminderen,
waardoor weer vervulling van haar
eigen wensen belemmerd wordt.
Daarom wil ik haar nog wel eens
over drie jaar over deze kwestie
spreken. Ik reageerde echter op een
vraag van mevrouw Van Nieuwen–
hoven over het gevaar van de
complexiteit. Ik heb juist gewaar–
schuwd voor de complexiteit. En ik
wil erop wijzen, dat ik in mijn betoog
op dit punt consequent ben geweest.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Niemand zal ontkennen
dat de materie complex is, maar
langzamerhand zal aan de reorgani–
satie richting gegeven moeten
worden. Van de uitvoerings–
organisatie hoor ik echter niet dat de
reorganisatie complex is. Dat weet

namelijk iedereen al. Ik hoor wel dat
er door de politiek geen richting
wordt aangegeven. De heer
Biesheuvel weet ook dat dit wordt
gezegd. En iedereen is het zo
langzamerhand zat dat er geen
richting aangegeven wordt.

De heer Biesheuvel (CDA): En het
aangeven van richting is alleen
mogelijk als een relatie wordt gelegd
tussen de structuur van het stelsel en
de uitvoering. Dat is mijn stelling en
daar blijf ik bij.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ik kan meteen doorgaan.
Het is goed dat mevrouw Schimmel
het debat heeft aangevraagd om de
puntjes op de i te zetten. De huidige
gang van zaken is onverantwoord. Ik
hoor dagelijks, ook deze week nog,
uit de uitvoeringsorganisatie dat er
grote onzekerheid heerst over de
richting en over de manier waarop
het personeel zich moet instellen.
Voortdurend klinkt de roep dat de
politiek nu eens leiding gaat geven.
Na de debatten in de Kamer over de
grote lijnen kan de adviesaanvraag
aan de SER wat mij betreft worden
verstuurd. Ik vind dat een kamer–
breed politiek signaal moet uitgaan,
dat de SER zich over de hoofdlijnen
moet buigen en daar heel snel een
advies over moet geven. Ook in de
SER hebben partijen al jarenlang
gediscussieerd over de uitvoerings–
organisatie. Wij kunnen dit gewoon
niet nog eens een paar maanden
opschuiven. Dat is absoluut geen
verantwoorde lijn.

De Kamer heeft gekozen voor
regionalisering en het één–
loketsysteem. Dat zijn de hoofdlijnen.
Natuurlijk moet er iets gebeuren in
de overgang van de huidige
uitvoeringsorganisatie naar de
toekomstige, inclusief de betekenis
van de verschillende bedrijfstakken.
Maar het gaat eerst om de hoofdlijn
en dan om de invulling daarvan en
de eventuele functie van de
bedrijfstakken. Het lijkt mij niet
moeilijk om een aantal alternatieven
aan de SER voor te leggen, inclusief
de positie van sociale partners.

Het is mij kortom absoluut
onduidelijk waarom na alle debatten
en duidelijke uitspraken in de Kamer
er nog geen adviesaanvraag aan de
SER ligt. Ook de brief van de
staatssecretaris is wat mij betreft
onduidelijk. Ik begrijp die niet. Ik
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begrijp wel de complexiteit. Ik
begrijp niet dat na een parlementaire
enquête, na uitgebreide debatten in
de Kamer, na duidelijke conclusies,
na duidelijke uitspraken van de
staatssecretaris zeif over de
versterking van de onafhankelijke
poot in het bestuur, er niet heel snel,
voor de verkiezingen, een advies–
aanvraag op hoofdlijnen kan zijn. De
politiek is het echt aan zichzelf
verplicht om ieidmg te geven.

D

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Eigenlijk vind ik dat de
staatssecretaris hier vanavond aan
ons moet melden dat het kabinet
eruit is en dat wij morgen nog weten
wat de inhoud is van de advies–
aanvraag aan de SER. Laten wij wel
wezen! In het debat over de nieuwe
Organisatiewet is de Kamer bijna
unaniem duidelijk geweest over de
richting die moet worden ingeslagen:
afstappen van een bedrijfstakgewijze
organisatie en toegroeien naar een
regionaal uitvoeringsmodel. In de
SER-adviesaanvraag moet niet meer
aan de orde komen of dat moet
gebeuren. Slechts de vraag hoe een
en ander zo snel mogelijk te
realiseren is, moet worden gesteld.
De staatssecretaris is heel duidelijk
geweest over het tijdpad dat nodig
was om tot een dergelijke advies–
aanvraag te komen.

Je vraagt je af hoe het zo heeft
kunnen gaan. Met de brief van de
staatssecretaris is mij niet duidelijk
geworden wat er nu eigenlijk
allemaal fout is gegaan. Alle
complicaties hebben wij ook in het
debat rond de OSV heel duidelijk aan
de orde gehad. Collega Biesheuvel
heeft daar volstrekt gelijk in. Dat
wisten wij dus al op het moment dat
het tijdpad werd afgesproken. Veel
helderder dan de brief van de
staatssecretaris is de bijdrage van
collega Biesheuvel geweest. Binnen
de coalitie, binnen het kabinet is
gewoon ruzie ontstaan. Het CDA
heeft zich blijkbaar niet kunnen
neerleggen bij het feit dat het het
debat in de Kamer verloren heeft.
Het feit dat mevrouw Van Nieuwen–
hoven van verliezers spreekt, spreekt
boekdelen. Men heeft gewoon
geprobeerd om binnen het kabinet
alsnog het gelijk te krijgen door
wederom de vraag ter discussie te
stellen of wij die kant wel op moeten
gaan. Dat is het eerste wat heel

duidelijk blijkt uit het betoog van
collega Biesheuvel.

Verder blijkt daaruit dat het debat
in het kabinet kennelijk verbreed is.
Het gaat niet alleen om de vraag wat
wij in de toekomst gaan doen met de
uitvoerïngsorganisatie, maar er
wordt ook een koppeling gelegd met
het stelsel zelf. Collega Biesheuvel
heeft dat hier herhaald. Ik snap best
dat de staatssecretaris daar met de
verkiezingen in aantocht geen zin in
heeft, omdat zijn politieke groepering
dat hele debat over het nieuwe
stelsel van sociale zekerheid op dit
moment niet wil aangaan. Zie daar
ruzie en zie daar de reden waarom
wij zo lang hebben moeten wachten
op deze adviesaanvrage. Ik zeg het
mevrouw Brouwer na: de beide
coalitiepartijen nemen daarbij een
grote verantwoordelijkheid op hun
schouders. Er is op dit moment
sprake van een grote mate van
onzekerheid in de uitvoerings–
organisatie. Daar is niet de indruk
aanwezig dat er in voldoende mate
politiek leiding wordt gegeven aan
een buitengewoon belangnjk proces
voor die uitvoeringsorganisatie. En
dat is een situatie die, als het aan de
VVD-fractie ligt, niet veel langer mag
voortbestaan. Daar maak je een
organisatie mee kapot; daardoor
maak je het een organisatie
onmogelijk om zo te functioneren als
wij dat graag zouden zien. Met
andere woorden: ik vind dat de
staatssecretaris ons hier vandaag
moet melden dat de adviesaanvrage
morgen nog de deur uitgaat.

Vervolgens is het de vraag of het
dan nog lukt om voor de kabinetsfor–
matie, met andere woorden voor de
verkiezingen, hier een SER-advies te
krijgen. Ik ga ervan uit dat men in
kringen van de SER niet wacht met
nadenken over deze problematiek tot
het moment, waarop er een brief
binnenkomt met een concreet
gerichte adviesaanvrage. Men heeft
natuurlijk ook het debat hier over de
Organisatiewet sociale verzekeringen
gevolgd. Laten wij wel wezen: als de
SER maar een klein beetje daad–
krachtiger is dan het kabinet ten
aanzien van dit dossier, dan zal het
waarachtig nog wel kunnen lukken
dat wij een advies binnen hebben,
voordat de kabinetsformatie van start
gaat.

De heer Biesheuvel (CDA):
Voorzitter! Ik wil de heer Linschoten
vragen wat zijn eigen mening is over
de relatie tussen de structuur van het

stelsel en de uitvoering van de
sociale zekerheid. Daar loopt hij
namelijk iets te gemakkelijk van weg.

De heer Linschoten (VVD): Ik loop
helemaal nergens van weg. Laat ik
daar een paar dingen over zeggen.
Ook naar het oordeel van mijn fractie
is er sprake van een relatie tussen de
uitvoering van het stelsel van sociale
zekerheid en de inhoud van het
stelsel. En dat debat zouden wij
dolgraag aangaan. Ik merk daar
echter wel bij op dat wij het debat
over de Organisatiewet met elkaar
afgerond hebben met een belangrijke
conclusie. In dat debat was het
stelsel buiten haken geplaatst. Die
conclusie was dat er in deze Kamer
een buitengewoon breed draagvlak
voor was om in ieder geval, los van
de vraag welke conclusies er met
betrekking tot de verdere inhoud van
het stelsel zelf zouden worden
getrokken, zo snel mogelijk een
gerichte adviesaanvrage naar de SER
te doen uitgaan, waarin het element
van het overstappen van de
bedrijfstakgewijze naar de regionale
organisatie handen en voeten had
gekregen. Daar was niet meer de
vraag ten principale aan de orde,
maar alleen de vraag hoe dat
vervolgens zou moeten gebeuren. Ik
ben met de heer Biesheuvel van
mening dat parallel aan die discussie
en ook tijdens de kabinetsformatie
beide dossiers aan de orde kunnen
komen, dus niet alleen de uitvoering
van het stelsel, maar ook de inhoud
van het stelsel van sociale zekerheid
als zodanig. Het moet toch ook de
CDA-fractie opgevallen zijn dat wi] in
ons verkiezingsprogramma een heel
duidelijke positie hebben betrokken
met betrekking tot beide elementen.
Kortom, er is een relatie, maar ik heb
geen zin om met de invulling van de
nieuwe uitvoeringsorganisatie te
wachten tot beide coalitiepartijen
met elkaar uitgevochten zijn over het
stelsel zelf. Als wij daarop zouden
moeten wachten, zou het wel eens
tot sintjuttemis kunnen duren,
voordat er zekerheid over ontstaat
hoe het er de komende jaren aan toe
zal gaan in de uitvoeringsorganisatie.

D

Staatssecretaris Wallage: Voorzitter!
Ik dank de leden. Laat ik begmnen
met het goede nieuws beginnen en
daarna ingaan op de kritiek op het
slechte nieuws. Op zeer korte termijn
- dat zou wel eens het tijdsbeslag
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kunnen zijn dat de heer Linschoten
aangaf - zal een gerichte adviesaan–
vrage naar de SER uitgaan. Ik betreur
het zeer dat de tijd die wij daarvoor
nodig hadden, zo lang was. Dat heeft
in de allereerste plaats te maken met
het feit dat in deze Kamer aanvanke–
lijk grote aarzeling bestond over de
vraag of er überhaupt wel een
SER-advies moest komen. Toen wij
dat met elkaar bespraken, was
uiteindelijk de conclusie dat het dan
wel een advies moest zijn dat heel
nadrukkelijk gericht zou zijn op de
conclusies, zoals die in deze Kamer
zijn getrokken rond de parlementaire
enquête. Met andere woorden: na
alle discussies over de positie van de
sociale partners kan het niet zo zijn
dat de herinrichting van de
uitvoeringsorganisatie als het ware
als een open vraagstuk bij de sociale
partners wordt neergelegd. Dat was
een van de politieke kernpunten van
onze gedachtenwisseling. Ik heb mij
de afgelopen maanden ervoor
ingezet om een gerichte adviesaan–
vrage tot stand te brengen. De
conclusies van de Kamer moesten
zodanig door de regering worden
uitgewerkt dat op elk onderdeel niet
alleen de hoofdlijn duidelijk was -
dat was al het geval - maar ook dat
de vertaling in de adviesaanvrage
van de SER concreet zou worden
aangegeven. Daarbij zijn wij gestuit
op een behoorlijk aantal uitwerkings–
vragen. De Kamer heeft bij het
hoofddebat terecht gezegd dat zij
zich daar bij die gelegenheid niet
over uit hoeft te laten. De regering
heeft er echter wel mee te maken
gehad.

De heer Linschoten (VVD): De
staatssecretaris zegt dat hij zich heeft
ingespannen om inderdaad een
gerichte adviesaanvrage te formule–
ren. Dat lijkt mij ook logisch gezien
de conclusies van het kamerdebat.
Wie heeft zich eigenlijk verzet tegen
het formuleren van een zeer gerichte
adviesaanvrage?

Staatssecretaris Wallage Dat ik mij
inspan, wil niet zeggen dat iemand
anders zich verzet.

De heer Linschoten (VVD): Als u
geen enkele weerstand had ontmoet,
had het onmogelijk zo lang kunnen
duren. Blijkbaar heeft u op het punt
van het formuleren van een gerichte
adviesaanvraag binnen het kabinet
weerstand ondervonden.

Staatssecretaris Wallage: Ik wil best
wat zeggen over de politieke vragen
die zijn gesteld. Ik heb de eenheid
van het regeringsbeleid te verdedi–
gen, maar tegelijkertijd moet ik
antwoord geven op vragen uit de
Kamer.

Ik was bezig met de technische
toelichting. De Kamer heeft op
hoofdlijnen en met een zekere
abstractie over deze vragen
gesproken. Als wij de vragen op dat
niveau hadden doorgeleid naar de
SER, was de adviesaanvraag
aanzienlijk sneller de deur uit
gegaan. Dan zouden echter enkele
zeer principiële elementen in de
uitspraken van de Kamer vervolgens
betrekkelijk open bij de sociale
partners terecht zijn gekomen. In het
formuleren van de aanvraag is veel
tijd gaan zitten en in mijn brief heb ik
de hoofdoorzaak daarvan aangege–
ven. Op een vijftal kernvraagstukken
zijn wij al schrijvend tot de conclusie
gekomen dat er een invulling aan
hoofdlijnen gegeven moest worden.
Mevrouw Brouwer heeft terecht
opgemerkt dat de politiek richting
moet geven. Het ging in dit geval
dan ook bijna steeds om richtingge–
vende vragen. De kern van de
adviesaanvrage is de decentrale
uitvoering, zoals ook de bedoeling
van de Kamer was. Daarmee is nog
niet de vraag beantwoord inzake de
rolverdeling tussen het nationale
niveau en het decentrale niveau in
de nieuwe situatie. Je kunt dat
vraagstuk buiten beschouwing laten.
Dan is er echter een forse kans dat er
op dit onderdeel sprake is van een
open adviesaanvrage ten aanzien
van de vraag op welke wijze de
landelijko organen omgaan met de
decentrale verantwoordelijkheid. Ik
meende dat dit niet de bedoeling kon
zijn van het debat. Ik ben dus op
zoek gegaan naar een inzet waarbij
de verhouding tussen het nationale
en het decentrale in de adviesaan–
vrage wordt beschreven.

Als wordt uitgegaan van een
decentrale opzet in de regio in
samenhang met de
arbeidsvoorzieningsorganisatie, moet
de vraag beantwoord worden op
welke wijze wordt omgegaan met
mensen die in een andere plaats
werken. Dat is een lastig vraagstuk,
dat ook in de parlementaire enquête
aan de orde is geweest. Als daar
niets over gezegd wordt, kan dat als
argument worden gehanteerd om
het decentrale of het sectorale
element in een ander licht te

plaatsen. Eerlijk gezegd, nam de
rijstebrijberg van dit soort vragen toe
naarmate wij langer met deze
materie bezig waren. Hoe ga je om
met het feit dat het GAK er is en dat
er zelfadministreerders zijn? Hoe ga
je om met de bestuurlijke verant–
woordelijkheid op dit punt? Al die
vragen zijn weliswaar op hoofdlijnen
beantwoord in de moties van de
heren Wöltgens en Van Mierlo. Het
feit dat het om een gerichte
adviesaanvraag moest gaan, heb ik
echter serieus genomen. Daarbij heb
ik mij al die vragen gesteld en ze
vertaald in een op onderdelen
gerichte adviesaanvraag.

Mevrouw Schimmel (D66):
Voorzitter! Maar de eerste vraag
betrof de overgang van het
decentrale, het regionale en de
verhouding tot het nationale. Wij
wisten dit ook al op 22 november. De
staatssecretaris heeft toen de brief
geschreven over het rapport–
Buurmeijer, waarin deze keuze wordt
gedaan. De staatssecretaris had deze
vraag al vanaf 23 november kunnen
proberen te beantwoorden en zo in
te kleden dat een gerichte vraagstel–
ling naar de SER zou kunnen worden
geformuleerd. De overige twee
vragen, woon-werkverkeer...

Staatssecretaris Wallage Ik was nog
niet klaar met mijn lijst. De lijst is
nog langer.

Mevrouw Schimmel (D66): Maar dit
is niets nieuws. De overige twee
vragen...

De voorzitter: Mevrouw Schimmel,
u krijgt heus wel antwoord, maar we
hebben soms het probleem dat er
maar een vraag tegelijk kan worden
beantwoord. De staatssecretaris zal
uw punten dus nog beantwoorden.
Wilt u uw betoog vervolgen?

Staatssecretaris Wallage: Zeker,
voorzitter! De mate waarin je de
gedwongen winkelnering kunt
doorbreken was een belangrijk
vraagstuk bij de enquête. Ook de
implementatie, de termijnen, waren
belangrijk. Hoe ga je om met de
tijdelijkheid die in het kamerdebat en
in de wetgeving nog eens extra is
benadrukt? Hoe vertaal je dit in een
gerichte adviesaanvrage, waarbij je
dus uitgaat - zeg ik aan het adres
van de heer Biesheuvel - van de
bedoelde tijdelijkheid?
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Wallage

We kunnen beter andersom
werken. Als heel binnenkort de
adviesaanvrage beschikbaar is, zal
mevrouw Schimmel zichzelf eens
moeten afvragen of de dingen die
wij hierin beschreven, inderdaad
automatisch en eenvoudig waren af
te leiden uit de conclusies van de
Kamer of dat er inderdaad nog een
behoorlijke vertaalslag nodig was
van het abstractieniveau waarop de
Kamer dit debat heeft afgerond en
de tegelijkertijd gestelde eis - niet
eens meer een wens - aan de
regering: denk erom dat de
adviesaanvraag gericht is. Dit heb ik
serieus genomen. De heer Linscho–
ten en ook anderen hebben gezegd:
was dit puur techniek of was er ook
in de boezem van de regering nog
de nodige gedachtenwisseling? Het
is vanzelfsprekend dat, waar de
beide regeringspartijen in de Kamer
nogal een verschillende uitgangspo–
sitie hebben gekozen en deze
verschillen in het debat frank en vrij
met elkaar hebben besproken, ook in
de gedachtenwisseling binnen het
kabinet dit soort vragen aan de orde
zijn geweest. Waarom zou ik hier
mgewikkeld over doen?

De heer Linschoten (VVD): Als dit zo
is, is het natuurlijk buitengewoon
interessant om hier nu te vernemen
- want ik begrijp dat de adviesaan–
vrage er morgen of overmorgen is,
dus u bent er in het kabinet
inmiddels uit - wie deze strijd heeft
gewonnen in het kabinet.

Staatssecretaris Wallage Mag ik dit
aan de geoefende lezer overlaten? U
weet dat ik in dit soort situaties juist
probeer de digitale benadermg van
winnaars en verliezers een beetje te
vermijden. We hebben zorgvuldig
gekeken naar een adviesaanvrage die
niet het hele debat over wat anders
voert dan over het stelsel en wat
voor onderwerp ook, maar zich
concentreert op een gerichte
adviesaanvrage over de uitvoering
zoals we dat hier hadden afgespro–
ken. Tegelijkertijd hoop ik dat
iedereen, als hij straks in deze Kamer
de adviesaanvrage leest, zal zeggen
dat dit een correcte vertaling is van
het hier in deze zaal gevoerde debat
en dat hierin ook rekening wordt
gehouden met de invalshoeken zoals
deze hier aan de orde zijn geweest.

De heer Linschoten (VVD): U heeft
het dus gewonnen in het kabinet?
Laten we daar dan ook politiek

helder over zijn. Er was hier in de
Kamer een overduidelijke meerder–
heid die aangaf welke kant het
opgaat. Ik begrijp uit uw woorden
dat de inhoud van de gerichte
adviesaanvrage overeenkomt met de
uitspraak die de ruime meerderheid
van deze Kamer gedaan heeft.

Staatssecretaris Wallage Ik heb
geprobeerd, anders had ik hier ook
geen verantwoordelijkheid voor
kunnen nemen, om uitgaande van
het debat zoals dat hier in de Kamer
is gevoerd en de conclusies die naar
aanleiding van de parlementaire
enquête zijn getrokken, een gerichte
adviesaanvraag te maken. Mijn
probleem was in hoofdzaak - niet de
verschillende invalshoeken van de
beide regeringspartijen; natuurlijk
spelen die altijd een rol - dat ik,
luisterend naar de Kamer, een aantal
conclusies heb meegenomen - die ik
overigens deelde - die niet automa–
tisch te vertalen waren in een
adviesaanvrage. Dit heeft meer tijd,
energie en nadenken gekost. Als u
de zeer uitgebreide adviesaanvrage
ziet - een pagina of negentien - dan
zult u zien dat ik niet overdnjf als ik
zeg dat er nog een heleboel vragen
te beantwoorden waren. Ik heb liever
het verwijt, hoe vervelend ik het ook
vind qua termijnen, dat wij er iets te
lang over hebben gedaan dan dat we
heel snel een zo globale adviesaan–
vrage de deur uit hadden gestuurd
waardoor de Kamer mij had kunnen
verwijten dat ik hierin de conclusies
van het parlementaire debat had
laten verdampen. Dat was de
afweging. Ik heb hier inderdaad een
lastige keuze gemaakt door zoveel
tijd te gebruiken.

Mevrouw Schimmel heeft mij
gevraagd naar de vraag van de SER.
Ik heb natuurlijk kennis genomen van
de opvattingen van de voorzitter van
de SER. Ik vond het iets voorbarig,
want ik heb in geen enkel opzicht de
SER de zwartepiet toegespeeld over
de termijnen. Het is volstrekt
duidelijk - mevrouw Schimmel
citeerde mij in het kamerdebat - dat
als een adviesaanvrage laat de deur
uitgaat, dit de tijd voor de SER
beperkt en dat de regering zich dus
nooit achter de tijdsvraag kan
verschuilen. Ik verklaar de opmerkin–
gen van de voorzitter van de SER
meer uit het algemene debat over de
positie van de SER dan uit mijn
omgang met adviesaanvragen. Ik
heb in geen enkel opzicht gedaan
alsof de regering alle tijd voor de

adviesaanvraag heeft genomen en zij
vervolgens de tijdsdruk de SER mag
verwijten. Het citaat van mevrouw
Schimmel had precies de omge–
keerde strekking, namelijk dat wij
ervoor moeten zorgen dat de
adviesaanvraag snel de deur uitgaat.
Anders kunnen wij nooit in redelijk–
heid aan de SER vragen om voor 3
mei a.s. zijn advies in te dienen.

Hoe gaan wij nu verder? Ik heb in
mijn brief aan de Kamer aangegeven
dat de SER zelf moet beoordelen hoe
hij met de termijn omgaat. Dat was
niet flauw bedoeld. Ik wilde daarmee
zeggen dat ik de termijn van 3 mei
niet scherp en hard kan stellen. Ik
hoop wel dat de partners in de SER
de adviesaanvraag gebruiken om, zo
enigszins mogelijk, hun opvattingen,
desnoods op hoofdlijnen, kenbaar te
maken voordat in een kabinetsforma–
tie knopen moeten worden doorge–
hakt. Dat is in lijn met het kamerde–
bat. Het is niet de bedoeling, zo lijkt
mij, om de reorganisatie van de
uitvoering uiteindelijk over te laten
aan sociale partners. Het is de
bedoeling dat de politiek conclusies
trekt en dat moet bij de kabinetsfor–
matie gebeuren. Hoewel ik het
betreur dat de termijn heel krap is
geworden en ik er begrip voor heb
dat het advies wellicht niet meer
voor 3 mei kan worden ingediend,
doe ik toch een uiterste beroep op de
SER om zo spoedig mogelijk met een
reactie op onze adviesaanvraag te
komen.

De voorzitter: Ik constateer, dat er
geen behoefte is aan een tweede
termijn.

De beraadslaging wordt gesloten.

Sluiting 22.50 uur

D

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

1. zeven koninklijke boodschappen,
ten geleide van de volgende
voorstellen van wet:

De kwaliteit van zorginstellingen
(Kwaliteitswet zorginstellingen)
(23633);

Wijziging van onder meer de Wet
op de studiefinanciering tot onder
meer invoering van ouderinkomen–
onafhankelijk lenen, enkele andere
vereenvoudigingen alsmede tot
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verlaging van de basisbeurs (student
op eigen benen) (23634);

Wijziging van de Meststoffenwet
(23640);

Wijziging van de Algemene
pensioenwet politieke ambtsdragers
(onder andere ter zake van inhoudin–
gen op het inkomen en gelijke
franchise voor de pensioen–
berekening) (23641);

Wet explosieven voor civiel
gebruik (23643);

Wijziging van de Tijdelijke wet
arbeidsbemiddeling onderwijs in
verband met vergroting van het
aantal voor benoeming in aanmer–
king komende wachtgelders, het
doorschuiven van vacatures en
verruiming van de omstandigheden
waaronder een bevoegd gezag
zonder toepassing van de wet een
vervangende leerkracht kan
benoemen (23644);

Bepalingen inzake de arbeids– en
rusttijden (Arbeidstijdenwet) (23646).

Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
een, van de staatssecretarissen

van Buitenlandse Zaken en van
Justitie, ten geleide van de geanno–
teerde agenda Uitvoerend Comité in
het kader van het Akkoord van
Schengen (28 maart 1994 te Bonn)
(19326, nr. 84);

een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, over de
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoor–
waarden bij de overheid (23400-VII,
nr. 31);

een, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, over de impuls
bestuursakkoord Rijk-VNG voor 1994
(23615, nr. 4);

drie, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, over de onderlinge afstemming
van lopende en nieuwe
ontwikkelingsprocessen in het
voortgezet onderwijs (23085, nr. 6);
een, ten geleide van de beleids–
reactie op de enquête Proces–
management basisvorming (23085,
nr. 7);
een, ten geleide van een reactie op
het inspectierapport "Gedrag in het
verkeer" (23400-VIII, nr. 60);

een, van de minister van
Financiën, ten geleide van de
ontwerp-agenda voor de Ecofin-Raad
van 21 maart 1994 (21501-07, nr.
108);

een, van de minister van Defensie,
over het bijdragen van een verbin–
dingseenheid van Nederland aan de
VN-vredesmacht in voormalig
Joegoslavië (22181, nr. 75);

twee, van de staatssecretaris van
Defensie, te weten:
een, over de afstoting van YPR–
voertuigen (23400-X, nr. 48);
een, over werkgelegenheid in
Kerkrade (23400-X, nr. 49);

een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over de
uitvoerbaarheids– en handhaafbaar–
heidstoets milieubeleid en milieu–
regelgeving (22343, nr. 15);

zes, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, over de BTW op post (21693, nr.
17);
drie, ten geleide van gegevens over
de verbijzondering van de meteo–
gegevens in de nacht ten behoeve
van de behandeling van het
wetsvoorstel Wijziging van de
Luchtvaartwet (aanwijzing en gebruik
van luchtvaartterreinen, strafbepalin–
gen en dwangsomregeling) (22570,
nrs. 32, 36 en 37);
een, ten geleide van de adviezen van
de commissie-Brokx inzake openbaar
vervoer (23645);
een, ten geleide van de nota
Vervoersmanagement (23653);

twee, van de minister van
Economische Zaken, over de
afspraken met de energiedistributie–
sector (23561, nrs. 5 en 6);

twee, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
te weten:
een, over de motie-Kamp over het
structuurschema Groene Ruimte
(22880, nr. 37);
een, over de pachtnormen (23400-
XIV, nr. 31);

een, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
over de blaasjesziekte bij varkens
(23400-XIV, nr. 32);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over de
geleidelijke afschaffing van de
overdraagbaarheid van de basis–
aftrek in de inkomensheffing (23231,
nr. 12);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
over het loonkostensubsidie–
instrument (22187, nr. 20);

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en van de minister van Buitenlandse
Zaken, over de behandeling van de
eerste Koninkrijkrapportage door het

Verdragscomité (18950, R1281, nr.
14);

twee, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, ten geleide van de rapportage
Jeugdvoorlichting Wereldoorlog
Il-Heden (19958, nr. 9);
een, over het kwaliteitsbeleid van de
rijksoverheid (23633, nr. 4).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. de volgende brieven:
twee, van de minister van

Buitenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van het advies van
de Adviesraad Vrede en Veiligheid;
een, ten geleide van een overeen–
komst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Jemen
inzake geregelde luchtdiensten
tussen en via hun onderscheiden
grondgebieden;

een, van de staatssecretaris van
Justitie, ten geleide van het advies
van de Commissie jeugdcriminaliteit
"Met de neus op de feiten";

een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, ten geleide van
het advies "voorontwerp van Wet
bijzondere bepalingen provincie
Rotterdam" van de Raad voor het
binnenlands bestuur;

drie, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, te
weten:
een, over de problematiek in het
MBO;
een, over de universitaire lerarenop–
leidingen;
een, ten geleide van een afschrift van
de brief aan de instellingen voor
middelbaar beroepsonderwijs en
beroepsbegeleidend onderwijs inzake
het convenant;

een, van de minister van
Financiën, ten geleide van een
overzicht van de Nederlandse
betalingsbalans in het vierde
kwartaal van 1993 alsmede een
overzicht van de recente valutamarkt–
ontwikkelingen;

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over de verbetering
van het Nederlands-Duits
railgoederen– en personenvervoer;

twee, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, te weten:
een, ten geleide van een rapport
over een onderzoek naar de naleving
van de loonparagraaf uit de Wet
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen, uitgevoerd door de
Loontechnische Dienst in 1992;
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een, over de contract–
loonontwikkeling in 1994;

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van een exemplaar van
de Nieuwsbrief Sociale Zekerheid,
1993, nr. 2;

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, ten
geleide van het jaarrapport 1993 van
de International Narcotics Control
Board.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;

4. de volgende adressen:
een, van J.M. de Roodt te

Spijkenisse, met betrekking tot
kwijtschelding van een belasting–
schuld;

een, van J. Mensah Sarpong te
Amsterdam, met betrekking tot
kwijtschelding van aanslagen in de
inkomstenbelasting 1991 en 1992;

een, van mevrouw H.C. van
Oorschot en B.A.J. van Niftrik te Oss,
met betrekking tot verrekening van
huursubsidie;

een, van C. Koppen te Limmen,
met betrekking tot overdrachts–
belasting;

een, van M. Berrezzou te Breda,
met betrekking tot kwijtschelding van
een aanslag in de
inkomstenbelasting/premie volksver–
zekeringen 1992;

een, van mevrouw A.T. Jansen-de
Boer te Utrecht, met betrekking tot
een betalingsregeling voor een
belastingschuld.

Deze adressen zijn in handen gesteld
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;

5. de volgende brieven:
een, van mevrouw Van Loon, over

vreemdelingen;
een, van M.G.M. Grubben, over

persoonlijke problemen.

Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage.
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Noot

Noot 1 (zie blz. 4685)

Koopkracht 1994

soc. min. zk min. loon mk modaal mk

Miljoenennota 1994 -2,4% -2,15% -1,6%
WD-tegenbegroting 1994 -2% -1,5% -0,25%
Beleidsbrief1 -1,8% -1,35% -0,35%
1 Antwoord op vraag 20.
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