
31ste vergadering Dinsdag 30 november 1993

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 123 leden, te
weten:

Achttienribbe-Buijs, Akkerman,
Apostolou, Beijlen-Geerts, Beinema,
J.T. van den Berg, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Blaauw,
Boers-Wijnberg, Bolkestein,
Brinkman, Brouwer, M.M. van der
Burg, V.A.M. van der Burg, Buurmeij–
er, Van de Camp, Castricum, De Cloe,
Deetman, Van Dijk, Dijkstal,
Doelman-Pel, Eisma, Eisses–
Timmerman, Van Erp, Esselink,
Feenstra, Frissen, Gerritse, Van
Gijzel, De Graaf, Van Heemskerck
Pillis-Duvekot, Van Heemst, Van der
Heijden, Hermes, Hillen, Van der
Hoeven, Van Hoof, Van Houwelingen,
Janmaat, Janmaat-Abee, A. de Jong,
G. de Jong, M.D.Th.M. de Jong,
Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Koffeman, Kohnstamm, De
Kok, De Korte, Korthals, Krajenbrink,
Lankhorst, Lansink, Leerling, Leers,
Van Leijenhorst, Leijnse, Lilipaly,
Linschoten, Lonink, Mateman,
Melkert, Middel, E. van Middelkoop,
Van Mierlo, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Nuis, Van
Ojik, Van Otterloo, Paulis, De Pree,
Quint-Maagdenberg, Ramlal,
Reitsma, Remkes, Van Rey, Van
Rijn-Vellekoop, Rosenmöller,
Ruigrok-Verreijt, Scheltema-de Nie,
Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Spieker, Swildens-Rozendaal,
Tegelaar-Boonacker, E.G. Terpstra,
Tommel, Tuinstra, Van der Vaart,
Valk, Te Veldhuis, Verbugt, Ver–
meend, Versnel-Schmitz, Verspaget,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Vreugdenhil, Vriens–
Auerbach, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Willemse-van der Ploeg,

Witteveen-Hevinga, Wolters,
Wöltgens, Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en de heren Kok, vice-minister–
president, minister van Financiën,
Ter Beek, minister van Defensie,
mevrouw Maij-Weggen, minister van
Verkeer en Waterstaat, de heer De
Vries, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mevrouw
d'Ancona, minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur,
mevrouw De Graaff-Nauta, staatsse–
cretaris van Binnenlandse Zaken, de
heren Dankert, staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, Van Amelsvoort,
staatssecretaris van Financiën,
Frinking, staatssecretaris van
Defensie, en Wallage, staatssecreta–
ris van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

D

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

Van Traa, wegens verblijf buitens–
lands;

Soutendijk-van Appeldoorn,
Rempt-Halmmans de Jongh, Van
Gelder en Vos, wegens verblijf
buitenslands, ook morgen;

Dees, De Hoop Scheffer, Van der
Ploeg-Posthumus, G.H. Terpstra, J.H.
van den Berg, Huys en Stoffelen,
wegens verblijf buitenslands, de
gehele week;

Van der Linden, wegens bezigheden
elders;

M.M. van der Burg en Van Otterloo,
wegens bezigheden elders, alleen
voor de middagvergadering;

Feenstra, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middag– en avond–
vergadering;

Buurmeijer, Middel, Niessen en
Verspaget, wegens bezigheden
elders, alleen voor de avond–
vergadering;

Groenman, Huibers en Stemerdink,
wegens ziekte.

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: Ik stel voor, te
behandelen donderdag 2 december
bij het begin van de vergadering:
- de brief van de vaste Commissies
voor justitie en voor de politie inzake
uitdrukkelijke instemming met
ontwerp-besluiten Unie-Verdrag
(23490, nr. 4).

Ik stel op verzoek van een aantal
woordvoerders voor, het wetsvoor–
stel Privatisering Rijksmunt (23413)
van de agenda af te voeren, hetgeen
betekent dat dit punt pas weer op de
agenda kan komen na het kerstreces.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.
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voorzitter

De voorzitter Het woord is aan de
heer Eisma.

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Ik
verzoek u, de stemming over
hoofdstuk V, Buitenlandse Zaken, uit
te stellen totdat de minister, zoals
ook door hem is toegezegd tijdens
het debat, zelf met een voorstel is
gekomen om middelen te vinden om
het beroepsconsulaat-generaal in de
huidige vorm in Frankfurt te
continueren. We hadden gedacht dat
het tegenvoorstel van de minister op
mijn amendement op stuk nr. 34 er
vandaag voor de stemming zou zijn.
Mag ik de minister via u vragen om
zo snel mogelijk met zijn eigen
voorstel te komen, opdat volgende
week de stemming zal kunnen
plaatsvinden?

De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Ik zou de heer Eisma willen vragen
of zijn verzoek zich ook uitstrekt tot
de moties. Wat mij betreft zouden
we wel over de moties kunnen
stemmen.

De voorzitter: Ik stel de Kamer voor,
de stemmingen in verband met
wetsvoorstel uit te stellen tot
volgende week dinsdag. Uiteraard
weten wij nog niet of de minister
dan de gevraagde reactie heeft
gegeven. Ik maak derhalve van mijn
kant de volgende aantekening. Ik
vind dat wij wel voor het kerstreces
over dit begrotingshoofdstuk moeten
stemmen en dat de Kamer, indien de
reactie uitblijft, van haar eigen
rechten gebruik moet maken.

Ik stel ook voor, thans over de
moties te stemmen en deze
stemmingen niet uit te stellen tot
volgende week.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: In verband met het
laatste punt heeft de heer Eisma nog
een andere vraag.

De heer Eisma (D66): Voorzitter! Wij
vragen in de motie op stuk nr. 37,
diplomatieke betrekkingen met
Macedonië onder die naam aan te
gaan. Na het debat van vorige week
bleek echter dat de weerstand van
Griekenland tegen het aangaan van
diplomatieke betrekkingen onder de
voorlopige naam FYROM zeer groot
bleek. Het lijkt ons nu zinvoller om zo
snel mogelijk, in ieder geval voor 1
januari, als Europese Unie minus één

over te gaan tot het aangaan van
diplomatieke betrekkingen met
Macedonië, onder de vooiïopige
naam FYROM. Aangezien ik
aanneem dat dit ook de intentie van
de minister van Buitenlandse Zaken
is, trek ik mijn motie op stuk nr. 37
in.

De voorzitter: Aangezien de
motie-Eisma (23400-V, nr. 37) is
ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van behandeling meer
uit.

Het woord is aan de heer Van Zijl.

De heer Van Zijl (PvdA): Voorzitter!
Op 1 januari 1994 zal/zou het kabinet
de ouderenrichtlijn intrekken. Nu
bereiken ons via de media geruchten
dat het kabinet - ook onder druk van
werkgevers en werknemers -
mogelijkerwijs van die intrekking wil
terugkomen. Wij vragen het kabinet,
ons in de vorm van een brief de
actuele stand van zaken te doen
toekomen.

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

Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

Aan de orde is de beantwoording
van vragen, gesteld overeenkomstig
artikel 122 van het Reglement van
orde door het lid De Korte aan de
ministers van Financiën en van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
over het door VVVC verkopen van
twaalf MIBO-terreinen (zonder of
met medeweten van de Dienst
Domeinen).

D

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Ik zal mijn tijd geheel gebruiken voor
het stellen van de vragen, want deze
zijn nogal omvangrijk in aantal.

1. Is het rijksrecherche-onderzoek
naar onregelmatigheden bij de
verkoop van zogenoemde MIBO–
complexen gestart op verzoek van
het ministerie van Financiën of op
verzoek van het ministerie van WVC?
Zo neen, op wiens verzoek is het dan
gestart?

2. Mag uit de beantwoording van
vragen van het lid Van Rey op 20 juli
jl. afgeleid worden dat de verkoop
van een deel van de 23 MIBO–

complexen aanvankelijk zonder
inschakeling en instemming van het
ministerie van Financien is geschied
en dat deze transacties vervolgens
op last van Financiën zijn stopgezet?

3. Hoe kon het ministerie van WVC
in strijd met de bestaande regelge–
ving op eigen initiatief zulke
transacties entameren?

4. Is het bericht juist dat bij de
verkoop slechts één makelaar is
geconsulteerd om de waarde van de
percelen vast te stellen, waarna een
aantal van deze percelen binnen
korte tijd voor soms een veelvoud
van de koopsom werd doorverkocht?

5. Adviseerde oud-burgemeester
Smallenbroek het ministerie van
WVC bij één of meer van die
transacties? Zo ja, op welke titel is
op zijn advies afgegaan?

6. Wanneer speelde deze
transactie zich af? Welke bedragen
waren ermee gemoeid en welk
departement komt de opbrengst toe?

7. Is er sinds de stopzetting door
Financiën van de eigenmachtige
WVC-transacties intern onderzoek
naar de gang van zaken gestart door
WVC of Financiën? Zo ja, wat heeft
dit onderzoek opgeleverd en kan de
Kamer nader kennis nemen van de
onderzoeksresultaten?

8. Kunnen de bewindslieden zich
voorstellen dat door de publiciteit
over deze transacties op zijn zachtst
gezegd een rommelige indruk is
ontstaan? Zo ja, hoe kan die indruk
worden weggenomen?

9. Wat is er gebeurd met de
MIBO-percelen waarvan de contrac–
ten na de interventie van het
ministerie van Financiën nog niet
getekend waren?

De voorzitter: Ik wijs erop dat de
twee bewindslieden gezamenlijk vijf
minuten hebben voor het antwoord.

D

Minister Kok: Voorzitter! De vragen
die de heer Van Rey deze zomer
heeft gesteld, zijn beantwoord. Uit
dat antwoord kan inderdaad niet
alleen worden afgeleid maar ook
worden gelezen dat door het
ministerie van Financiën een einde is
gebracht aan enkele transacties
waartoe WVC het initiatief had
genomen. Het ministerie van WVC
was tot dit initiatief gekomen omdat
men de indruk had daartoe de
mogelijkheden te bezitten, hetgeen
door Financiën is bestreden.
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Kok

Voor het overige laat ik graag de
beantwoording aan de collega's over.

D

Minister d'Ancona: Voorzitter! 1. Er
is geen onderzoek gestart door de
rijksrecherche. Er is alleen sprake
van een oriënterend vooronderzoek.
4. Er zijn meerdere beëdigd
makelaars ingeschakeld. 5. De heer
Smallenbroek heeft een marginale
toetsing op de cijfers verricht. 6. De
bedragen en de departementen die
ermee waren gemoeid, zijn nog
onderwerp van beraad tussen WVC
en Financiën. 7. In juli is een intern
onderzoek verricht door de
accountantsdienst van het ministerie
van WVC. Wij hebben inmiddels
besloten ook een externe dienst
opdracht te geven voor een
onderzoek.

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Voorzitter! De vraag was wat er
gebeurd is met de percelen,
waarvoor de contracten na de
interventie van het ministerie van
Financiën nog niet getekend waren.
Deze zijn op de correcte, reguliere
wijze afgewerkt. Dat kan geleid
hebben tot verkoop. Dat is niet in
alle gevallen zo geweest.

D

De heer De Korte (WD): Voorzitter!
Er is een oriënterend vooronderzoek
gestart. Wat is dat? Op wiens
initiatief is dat onderzoek gestart?

Waarom heeft het ministerie van
WVC in strijd met de bestaande
regelgeving op eigen initiatief zulke
transacties geëntameerd? Op deze
vraag heb ik geen antwoord
gekregen. Ik zou dat antwoord graag
alsnog krijgen.

Het lijkt mij goed, te weten dat
meer dan één makelaar is ingescha–
keld. In de berichtgeving tot nu toe
werd gemeld dat er slechts één
makelaar was. Wij begrijpen nog
steeds niet wat oud-burgemeester
Smallenbroek aan dat gehee! moest
bijdragen. Hij schijnt een bijdrage te
hebben geleverd.

Onderwerp van beraad is nog
steeds welke bedragen ermee
gemoeid zijn. Ik wil weten welk
departement deze bedragen behoort
te ontvangen. Het ministerie van
Financiën behoort deze bedragen
toch te ontvangen via de Dienst der

domeinen? Op deze vraag kan toch
een duidelijk antwoord gegeven
worden?

Er blijkt inderdaad een intern
onderzoek gestart te zijn. Zou het
mogelijk zijn, de resultaten van dat
onderzoek, desnoods vertrouwelijk,
van de minister te ontvangen?

Ik moet zeggen dat mijn opmer–
king van zoëven, dat een rommelige
indruk is ontstaan rond deze gang
van zaken, wordt bevestigd door
hetgeen de bewindslieden hierover
zeggen. Met name het ministerie van
WVC maakt op dit punt een povere
indruk. Wat moet er van dat
ministerie worden als straks
staatssecretaris Simons in januari is
vertrokken en deze minister aan twee
verkiezingscampagnes deelneemt? Er
is dan helemaai geen leiding meer
aanwezig. Dit ministerie zal dan door
de povere indruk die het maakt in
een nog slechter daglicht komen te
staan. Dat is geen goede zaak.

D

Minister d'Ancona: Voorzitter! Ik
mag hopen dat veel bewindslieden
betrokken zullen zijn bij verkiezings–
campagnes het komende jaar. Ik ben
daar gelukkig mee. Dat geidt
eveneens voor de meeste van mijn
collega's. De heer De Korte behoeft
zich daarover dus niet extreem
ongerust te maken.

De resultaten van het interne
onderzoek door de eigen
accountantsdienst zullen wij
vertrouwelijk aan de Tweede Kamer
laten weten. De uitkomsten van het
onderzoek zijn naar onze mening
bevredigend.

Het oriënterend vooronderzoek
van de rijksrecherche is gestart op
basis van de geruchten die rondgin–
gen. Zoals de heer De Korte weet,
gebeurt dat wel meer.

De heer Smallenbroek is adviseur
en ambtenaar van het ministerie van
WVC. Op die manier was hij bij deze
zaak betrokken.

Het ministerie van Financiën krijgt
uiteindelijk alle opbrengsten.

Nadat wij in de ministerraad
besloten hadden, wijziging aan te
brengen in de civiele verdediging,
waarvan het afstoten van de
MIBO-magazijnen onderdeel
uitmaakte, heeft er ambtelijk overleg
plaatsgevonden. Op een gegeven
ogenblik is er een gesprek geweest
met de minister van Financiën
waarbij wij inderdaad gezamenlijk
hebben besloten dat wij, aangezien

er veel mensen bij betrokken waren -
de heer De Korte doet net alsof het
alleen om magazijnen gaat, maar
daar werken ook mensen in -
niet-bureaucratisch en snel te werk
zouden moeten gaan. Dat heeft er
inderdaad toe geleid dat men kan
spreken van een werkwijze die niet
geheel conform de regels was. Maar
vanaf het voorjaar is die vormfout
hersteld. Wij hebben vervolgens alles
gedaan in overleg met Financiën en
met de Dienst der domeinen, zoals
de regels dat voorschrijven.

D

De heer Van Rey <VVD): Voorzitter!
Er zijn hierover ook vragen in juli
gesteld. Heeft de VVD-fractie uit de
antwoorden op die vragen en op die
van vandaag goed begrepen dat
WVC, in strijd met de richtlijnen en
de afspraken met het ministerie van
Financiën op dit punt, de eerste
aanzetten heeft gegeven?

D

Minister Kok: Voorzitter! Ik mag de
heer Van Rey verwijzen naar de
antwoorden die, dacht ik, helder zijn.
Hij heeft die bijna een halfjaar in
huis. Hij heeft die dus intussen
grondig kunnen bestuderen. Uit het
antwoord op vraag 2 blijkt dat WVC
in eerste instantie het initiatief heeft
genomen en dat er tevens overleg
gaande was tussen Financiën en
WVC over de vraag, hoe het totaal
van de transacties moest worden
afgerond. Dat is volgens mij een
helder antwoord.

D

De heer Ybema (D66): Voorzitter! De
Dienst der domeinen is verantwoor–
delijk voor de verkoop van rijks–
eigendommen. Zo helder is dat en zo
helder hoort dat ook in de praktijk te
zijn. Deze kwestie staat bol van
onhelderheden. Daarom wil ik de
bewindslieden nog een paar vragen
stellen. Ten eerste, is er sprake van
een praktijk dat de verkoop in andere
gevallen soms ook door departemen–
ten gebeurt? Hoe is dan de proce–
dure tussen dat departement en de
Dienst der domeinen?

Ten tweede, is de staatssecretaris
van Financiën van mening dat de
desbetreffende loodsen voor
medische en militaire noodvoorraden
inderdaad te laag zijn getaxeerd en
dus te goedkoop zijn verkocht?
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Ybema

Ten derde, volgens persberichten
zou de Dienst der domeinen in het
begin van dit jaar opnieuw een
aantal loodsen hebben laten taxeren.
Kan de staatssecretaris dat bevesti–
gen en wat zijn de resultaten van die
taxatie?

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort
Voorzitter! Het komt inderdaad ook
bij andere departementen soms voor
dat men door gebrek aan kennis van
de procedures overgaat tot verkoop
van overtollige zaken zonder
inschakeling van de Dienst der
domeinen. In de regei worden die
gevallen dan later geformaliseerd. Er
is mij geen uitzondering op deze
regel bekend. Het antwoord op de
vraag of de thans verkochte
overtollige zaken te laag getaxeerd
zijn, vergt een heel nieuwe taxatie
van de Dienst der domeinen. Ik
vermoed echter dat dit wel het geval
is, gezien de bedragen die gereali–
seerd zijn bij doorverkoop. Over de
uitkomsten van hertaxatie moet ik
mij laten informeren.

D

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
De staatssecretaris heeft gezegd dat
hij nu geen antwoord kan geven op
de vraag van de heer Ybema. Kan de
Kamer onverwijld worden ingelicht,
zodra hij dat antwoord wèl heeft?

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
Dat zal gebeuren.

D

Mevrouw Kamp (VVD): Mijnheer de
voorzitter! Kan de minister van WVC
ons de taakopdracht van de heer
Smallenbroek geven? Voor zover ons
bekend is, was de heer Smallenbroek
alleen maar door WVC aangetrokken
als bijzonder adviseur op het gebied
van de sanering van het ziekenhuis–
wezen.

D

Minister d'Ancona: Voorzitter! Dat
kan ik doen. Ik heb die nu niet bij
mij, maar mevrouw Kamp kan op
haar wenken bediend worden.

D

Mevrouw Versnel Schmitz (D66):
Voorzitter! Kan de minister van WVC
aangeven waarom zij dat
accountantsrapport vertrouwelijk ter
inzage legt? Als het zou gaan om de
bedragen die betaald zijn voor de
diverse gronden en opstallen, dan is
daar geen enkele reden toe. Dat staat
immers gewoon in het kadaster.

D

Minister d'Ancona: Aangezien het in
dit soort zaken wel vaker voorkomt,
heb ik dat woord gebruikt. Ik zal het
eens even bekijken. Als het niet
nodig is, doen wij dat dus niet.

D

De heer Van Erp (VVD): Kan de
staatssecretaris van Financiën
toezeggen dat het in de toekomst
niet meer zal voorkomen?

D

Staatssecretaris Van Amelsvoort:
De Dienst der domeinen doet
natuurlijk de uiterste best om te
voorkomen dat zulke dingen
gebeuren. In dit geval heeft het
ministerie van Financiën ook
onmiddellijk actie ondernomen nadat
ons gebleken was dat er transacties
plaatsvonden die niet geschiedden
conform de voorschriften van de
Comptabiliteitswet. Ik neem aan dat
dit debat ertoe heeft bijgedragen dat
zulke gebeurtenissen zich in de
toekomst niet zullen voordoen.

D

De voorzïtter: Wij gaan thans over
tot de stemmingen. Ik verzoek de
leden, hun plaatsen in te nemen.
Terwijl dat geschiedt, deel ik de
Kamer mee dat op het gereserveerde
deel van de tribune een delegatie
van het parlement uit de Oekraïne
aanwezig is om kennis te nemen van
het Nederlandse parlementaire
bestel. Ik hoop voor hen en voor ons
dat deze week zeer informatief en
vruchtbaar zal zijn. Ik heet de
delegatie hartelijk welkom.

(Applaus)

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk V (Ministerie van
Buitenlandse Zaken) voor het
jaar 1992 (Slotwet/rekening)
(23275).

(Zie vergadering van 25 november
1993.)

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu–
ring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over vier moties, mgediend bij de
behandeling van de begroting voor
Ontwikkelingssamenwerking, te
weten:
- de motie-G. de Jong/E.G. Terpstra
over de katoensector in Tanzania
(23400-V, nr. 23);
- de motie-Verspaget c.s. over het
richten van hulp op de minst
ontwikkelde landen (23400-V, nr. 24);
- de motie-Leerling c.s. over het
voorkomen en bestrijden van
corruptie (23400-V, nr. 25);
- de motie-E.G. Terpstra over de
financiële bijdrage aan Pakistan
(23400-V, nr. 26).

(Zie vergadering van 11 november
1993.)

De voorzitter: Mij is meegedeeld
dat de leden G. de Jong en E.G.
Terpstra hun motie op stuk nr. 23
wensen aan te houden. De motie is
tot nader order van de agenda
afgevoerd.

Mevrouw Terpstra heeft gemeld
dat zij haar motie op stuk nr. 26
wenst aan te houden, zodat ook deze
motie tot nader order van de agenda
is afgevoerd.

In stemming komt de motie–
Verspaget c.s. (23400-V, nr. 24).

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

In stemming komt de motie-Leerling
c.s. (23400-V, nr. 25).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
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voorzitter

aanwezige leden van de fracties van
de RPF, de VVD, het CDA, de
Centrumdemocraten, de SGP, het
GPV en Groen Links voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Buitenlandse Zaken, te weten:
- de motie-Van Traa c.s. over
democratische controle door de
Staten-Generaal van de inter–
gouvernementele pijlers van
Maastricht (23400-V, nr. 38);
- de motie-Van Traa c.s. over
steunverlening aan politieke partijen
in de landen van de voormalige
Sovjet-Unie en het voormalige
Joegoslavië (23400-V, nr. 39);
- de motie-E. van Middelkoop c.s.
over volledige gelijkberechting van
alle officiële talen van de EG
(23400-V, nr. 40).

(Zie vergadering van 25 november
1993.)

In stemming komt de motie-Van Traa
c.s. (23400-V, nr. 38).

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

In stemming komt de motie-Van Traa
c.s. (23400-V, nr. 39).

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

In stemming komt de motie-E. Van
Middelkoop c.s. (23400-V, nr. 40).

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

Het woord is aan de heer Willems.

De heer Willems (Groen Links): Ik
meen dat u ten onrechte consta–
teerde dat ook Groen Links voor de
motie op stuk nr. 26 heeft gestemd
en dat was niet het geval.

De voorzitter: De motie op stuk nr.
26 is niet in stemming gekomen. Ik
weet dus niet welke conclusie u nu
voor ogen heeft.

De heer Willems (Groen Links): Dat

ik waarschijnlijk een moment was
afgeleid.

De voorzitter: Dat gebeurt mij ook
wel eens.

Het woord is aan de heer Tommel.

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Wij hebben voor de motie op stuk nr.
25 gestemd, maar ik vrees dat u
vergeten hebt ons op te noemen.

De voorzitter: Wat u nu meldt
wordt in de Handelingen opgeno–
men.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van bepalingen van de
Mediawet in verband met de
verlenging van de experimentele
reclameregeling voor de lokale
en regionale omroep en enkele
andere wijzigingen (23426).

(Zie vergadering van 25 november
1993.)

Het begin van artikel I en de
onderdelen A en B worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Middel (stuk nr. 6, I) tot het invoegen
van nieuwe onderdelen Ba en Bb.

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

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 6 voorkomende amende–
menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

De onderdelen C t/m G, de artikelen I
en II en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming kornt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over vier moties, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Binnenlandse Zaken te weten:
- de motie-Verbugt c.s. over het
bestuursakkoord met de VNG
(23400-VII, nr. 13);
- de motie-Van der Hoeven/De Cloe
over een plan van aanpak met
betrekking tot het financiële en
bestuurlijke vlak (23400-VII, nr. 14);
- de motie-Van der Hoeven over de
alternatieve investeringsimpuls voor
knooppuntgemeenten (23400-VII, nr.
15);
- de motie-De Cloe/Van der Hoeven
over de werkgelegenheidsimpuls
voor knooppuntgebieden (23400-VII,
nr. 16).

(Zie vergadering van 4 november
1993.)

In stemming komt de motie-Verbugt
c.s. (23400-VII, nr. 13).

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

In stemming komt de motie-Van der
Hoeven/De Cloe (23400-VII, nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de VVD, de SGP, het GPV,
de RPF, D66, de PvdA 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 der
Hoeven (23400-VII, nr. 15).

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

In stemming komt de motie-De
CloeA/an der Hoeven (23400-VII, nr.
16).

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

die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Financiële compensatie voor
langdurige militaire dienst
(Uitkeringswet KNIL–
dienstplichttijd) (23091), en over:
- de motie-Zijlstra/Schutte over een
pensioenvervangende uitkermg voor
ex-beroepsmilitairen van het KNIL
(23091, nr. 11).

(Zie vergadering van 23 november
1993.)

De voorzitter De heren Zijlstra en
Schutte wensen hun motie op stuk
nr. 11 in te trekken. Derhalve maakt
zij geen onderwerp van behandeling
meer uit.

Artikel 1 wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Zijlstra c.s. (stuk nr. 9).

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

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Zijlstra c.s. (stuk nr. 9), wordt zonder
stemming aangenomen.

De artikelen 3 t/m 8 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 Wet
brutering overhevelingstoeslag
lonen (23269).

(Zie mondeling overleg van 25
november 1993.)

De artikelen 1 en 2 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Beijlen-Geerts c.s. (stuk nr. 10).

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

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Beijlen-Geerts c.s. (stuk nr. 10), wordt
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 4 en 5 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Beijlen-Geerts/Tuinstra
(stuk nr. 11).

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

Artike! 6, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Beijlen-Geerts/Tuinstra
(stuk nr. 11), wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen 7 t/m 10 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
Regels tot aanwijzing van een
rechtspersoon die tegen een
maximum-premie aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverze–
keringen aanbiedt aan werkne–
mers met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico
(Wet medefinanciering aanvul–
lende arbeidsongeschiktheidsver–
zekeringen) (23427), en over:
- de motie-Groenman/Brouwer over
een aanvaardbare maximale
verzekeringspremie (23427, nr. 12).

(Zie vergadering van 23 november
1993.)

De onderdelen a t/m c van artikel 1
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het amendement–
Groenman/Linschoten (stuk nr. 10, II).

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

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 10 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

Onderdeel d wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Leijnse (stuk nr. 14, I).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, Groen Links, D66, de VVD,
het CDA en de Centrumdemocraten
voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanne–
ming van dit amendement het
andere op stuk nr. 14 voorkomende
amendement als aangenomen kan
worden beschouwd.

Onderdeel e, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Leijnse (stuk
nr. 14, I), wordt zonder stemming
aangenomen.

De onderdelen f en g worden zonder
stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 1 wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Leijnse (stuk nr. 14, II),
wordt zonder stemming aangeno–
men.

De artikelen 3 t/m 14 en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
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voorzitter

wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie–
Groenman/Brouwer (23427, nr. 12).

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.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-
1945 (sluiten Wuv voor de
na-oorlogse generatie) (23O57),
en over:
- de motie-Middel over het opschor–
ten van de inwerkingtreding van de
wet (23057, nr. 9).

(Zie vergadering van 23 november
1993.)

De voorzitter: Mij is gevraagd om
heropening van de beraadslaging. Ik
stel voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

D

De heer Middel (PvdA): Voorzitter!
Na de plenaire behandeling van de
voorgestelde sluiting van de WUV is
een nota van wijziging verschenen.
Met de inhoud daarvan wordt
voldaan aan hetgeen ik in mijn motie
op stuk nr. 9 heb gevraagd. Daarmee
is deze motie overbodig geworden,
zodat ik haar kan intrekken.

D

De voorzitter: Aangezien de
motie-Middel (23057, nr. 9) is
ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

In stemming komt het amendement–
Versnel-Schmitz c.s. (stuk nr. 8, II).

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

Ik stel vast, dat door de verwer–
ping van dit amendement het andere
op stuk nr. 8 voorkomende amende–
ment als verworpen kan worden
beschouwd

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 de
aanwezige leden van de fracties van
het CDA, de Centrumdemocraten,
D66, de SGP, het GPV, de RPF en de
PvdA voor het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk X (Ministerie
van Defensie) voor het jaar 1994
(23400-X)

(Zie vergadering van 25 november
1993.)

De voorzitter: De minister van
Defensie heeft gevraagd om
heropening van de beraadslaging om
een korte mededeling te kunnen
doen alvorens de stemmingen
plaatsvinden. Ik stel voor, hem dat
toe te staan.

Daartoe wordt besloten.

D

Minister Ter Beek: Voorzitter! Vorige
week heb ik bij de behandeling van
de begroting van Defensie voor 1994
toegezegd nader overleg te zullen
voeren met collega Kooijmans over
de wijze waarop de regering
uitvoering denkt te geven aan de bij
de behandeling van de Prioriteiten–
nota aanvaarde motie-Van Vlijmen/
Koffeman. Daarbij gaat het met
name om de tweejaarlijkse evaluatie
van de internationale veiligheids–
situatie.

Wij zijn tot de conclusie gekomen
dat het doen hiervan via een
uitgebreidere memorie van
toelichtmg wat aan de magere kant
zou zijn. Het uitbrengen van een

aparte nota, die de koppelmg loslaat
met het proces van de verkleining en
herstructurering van de krijgsmacht,
lijkt ons ook niet zo geslaagd.
Vandaar, dat wij de Kamer voorstel–
len, het te doen via een twee–
jaarlijkse bijlage bij de memorie van
toelichting op de dan in te dienen
begroting.

De voorzitter: Ik constateer, dat
deze mededeling geen aanleiding
geeft tot een derde termijn.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

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

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Vorige week heb ik bij de
behandeling van de begroting van
Defensie gesteld, dat het
herstructureringsproces van de
krijgsmacht "langzaam, naar de
mening van de fractie van Groen
Links te langzaam, maar in ieder
geval langzaam maar zeker
doorgaat". Ik heb daarnaast gepleit
voor duidelijke keuzes ten aanzien
van materieel, namelijk minder
investeringen in prestigeprojecten
zoals de gevechtshelikopters en
afzien van kernwapens. En ik heb
een pleidooi gehouden om overtollig
materieel ter beschikking te stellen
voor VN-operaties. Tegelijkertijd heb
ik onze waardering uitgesproken
over de inzet van Nederlandse
militairen in het voormalige
Joegoslavië en bij andere
VN-operaties, waardering die binnen
onze partij breed gedragen wordt en
die ook uit het dit weekend
vastgestelde verkiezingsprogramma
blijkt. Militair optreden ter voorko–
ming van grove schendingen van
mensenrechten of genocide blijft als
uiterste middel helaas noodzakelijk.
De Nederlandse krijgsmacht moet
zich daarvoor inzetten en gereed
maken.

Velen van ons vinden dat dit
proces te traag verloopt, een mening
die onze fractie deelt. Maar
tegelijkertijd zien wij de voortgang
en zien wij de inspanningen nu in
het voormalige Joegoslavie, zagen
wij die in Cambodja en in Koerdis–
tan.

De fractie heeft de verschillende
zaken zorgvuldig tegen elkaar
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Sipkes

afgewogen. Wij wijzen uiteraard
kernwapens, investeringen in een
aantal groot-materieelprojecten,
waaronder gevechtshelikopters en de
geheime uitgaven, af. Behoudens
deze artikelen die wij u hebben
gemeld, hebben wij echter besloten
om ook dit jaar voor de defensie–
begroting te stemmen.

De artikelen 1 t/m 5, de begrotings–
staat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, de
begrotingsstaat, onderdeel baten,
lasten, kapitaalontvangsten en
kapitaaluitgaven, en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno–
men.

D

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van Groen Links wordt
aantekenmg verleend, dat zij geacht
wensen te worden tegen de artikelen
01.08, 01.15, 03.07, 03.09, 04.07,
05.06, 05.08 van de begrotingsstaat,
onderdeel uitgaven en verplichtin–
gen, te hebben gestemd.

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 begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk X (Ministerie van
Defensie) voor het jaar 1992
(Slotwet/rekening) (23281).

(Zie vergadering van 25 november
1993.)

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu–
ring van de onderdelen, zonder
stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Defensie, te weten:
- de motie-Sipkes over additionele
reducties van het aantal operationele
F-16's (23400-X, nr. 15);
- de motie-Sipkes over de verkoop
van verontreinigde terreinen
(23400-X, nr. 16).

(Zie vergadering van 24 november
1993.)

In stemming komt de motie-Sipkes
(23400-X, nr. 15).

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

In stemming komt de motie-Sipkes
(23400-X, nr. 16).

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over zes moties, ingediend bij het
debat over het Rapport van de
Enquêtecommissie uitvoerings–
organen sociale verzekeringen
(22730, nrs. 7 t/m 1O), te weten:
- de motie-Brouwer over verdeling
van taken van de SVR (22730, nr. 18);
- de motie-Brouwer/Willems over de
consequenties van het volumebeleid
voor andere uitkeringen (22730, nr.
19);
- de motie-Van Mierlo c.s. over de
verantwoordelijkheid voor keuring en
vaststelling van de mate van
arbeidsongeschiktheid (22730, nr.
20);
- de motie-Bolkestein over vaststel–
ling van de premiehoogte (22730, nr.
21);
- de gewijzigde motie-Wöltgens c.s.
over een gefaseerde realisatie van de
gevraagde veranderingen (22730, nr.
24);
- de motie-Wöltgens over de
informatie van het parlement over
het proces dat met de nieuwe
wetgeving is beoogd (22730, nr. 23).

(Zie vergadering van 25 november
1993.)

De voorzitter: Mevrouw Brouwer
heeft om een korte heropening van
de beraadslaging gevraagd. Ik stel
voor, aan dit verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

D

Mevrouw Brouwer (Groen Links):

Voorzitter! Ik heb om heropening
gevraagd in verband met mijn
moties op de stukken nrs. 18 en 19
(22730). Ik verzoek de motie op stuk
nr. 18 aan te houden totdat het debat
over de nieuwe Organisatiewet
sociale verzekeringen wordt
gehouden. Wat ik in die motie vraag,
komt dan aan de orde.

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Brouwer stel ik voor, haar
motie (22730, nr. 18) van de agenda
af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Wat ik in mijn motie op
stuk nr. 19 (22730) aan de regering
verzoek, is door de staatssecretaris
toegezegd, zodat zij kan worden
ingetrokken.

De voorzitter: Aangezien de
motie-Brouwer/Willems (22730, nr.
19) is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van behandeling meer
uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

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

D

De heer Van Mierlo (D66): Voorzit–
ter! Ik wil een stemverklaring
afleggen over de motie van de heer
Bolkestein op stuk nr. 21. Uit het
rapport van de commissie–
Buurmeijer is gebleken dat de
afgelopen tien jaar het regel is
geweest dat het kabinet vooral om
inkomenspolitieke redenen bij de
premievaststelling is afgeweken van
de voorstellen van de fonds–
beheerders. Die praktijk wijst D66 af
en wij wensen op het punt van de
premievaststelling een veel
afstandelijker opstelling van de
regering. Wij willen ook, dat zakelijke
overwegingen over de vaststelling
van de premiehoogte met het oog op
de stand van de fondsen op zichzelf
bepalend moeten zijn. Ik heb de
vorige week ook gezegd, dat wij ons
toch kunnen voorstellen dat bij de
vaststelling van de premiehoogte
niet zozeer om inkomenspolitieke als
wel om economische, conjuncturele
redenen door de regering moet
kunnen worden afgeweken van het
premievoorstel. Deze mogelijkheid
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Van Mierlo

wordt ook in de formulering van de
motie dusdanig categorisch
afgewezen, dat wij ons door deze
formulering tegen de motie zullen
uitspreken.

In stemming komt de motie-Van
Mierlo c.s. (22730, nr. 20).

D

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

In stemming komt de motie–
Bolkestein (22730, nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
leden Willems, Vermeend, Buurmeij–
er, Ybema en Van Heemst en de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA, de RPF en de
Centrumdemocraten voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Wöltgens (22730, nr. 24).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, het CDA, behalve de heer
Van der Burg, de Centrum–
democraten, de VVD, 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–
Wöltgens (22730, nr. 23).

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

Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen over de
onderwerpen, waarover zojuist is
gestemd.

Aanvullende arbeidsongeschikt–
heidsverzekeringen

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter! Ik
wil een stemverklaring afleggen over

de motie van mevrouw Groenman
c.s. over de MAAV. Ik heb geen steun
verleend aan de betreffende motie
op stuk nr. 12. De intentie van de
motie vind ik sympathiek: ook voor
mensen met een sterk verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico, die na
1 december van dit jaar opnieuw
intreden op de arbeidsmarkt of van
baan veranderen, moeten de
verzekeringspremies aan een
aanvaardbaar minimum gebonden
zijn en moet tevens de toegankelijk–
heid zijn gewaarborgd. Ik heb
hiervoor in het debat ook nadrukke–
lijk de aandacht gevraagd. De
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft mij er echter
van overtuigd, dat het niet verstan–
dig is om er bij voorbaat van uit te
gaan dat de moeilijk verzekerbare
risico's een overheidsvraagstuk
blijven. Een dergelijke stellingname
kan inspanningen die op de markt
worden verricht om tot een
bevredigende oplossing te komen,
verkeerd beïnvloeden. Zo wordt het
tegendeel van het beoogde bereikt.
Laten wij eerst maar eens bekijken of
de markt zelf tot een goede
oplossing kan komen. Als onver–
hoopt mensen tussen de wal en het
schip dreigen te vallen, kan de
overheid alsnog ingrijpen. Om die
reden heb ik de betreffende motie
niet gesteund.

Sluiting WUV

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Voorzitter! De fractie van Groen Links
heeft gestemd tegen het wetsvoor–
stel met betrekking tot de wijziging
van de Wet uitkerlngen vervolgings–
slachtoffers 1940-1945 die ertoe
strekte deze wet te sluiten voor de
naoorlogse generatie. Dat deden wij
omdat wij vinden dat in ieder geval
op de een of andere manier in het
wetsvoorstel tot uitdrukking gebracht
zou moeten worden dat een
vergoeding van de noodzakelijke
extra kosten van immateriële
hulpverlening zou moeten blijven
bestaan. Dat stond in het amende–
ment van mevrouw Versnel en
anderen. Dat amendement is helaas
verworpen en op grond daarvan
heeft de fractie van Groen Links
tegen het wetsvoorstel moeten
stemmen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Machtigingswet PTT
Nederland NV, de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen,
de Postwet en de Wet op de
omzetbelasting 1968 in verband
met de beursgang van Konink–
lijke PTT Nederland NV (Wet
beursgang KPN) (23222).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Koetje (CDA): Voorzitter! Bij
de verzelfstandiging van het
Staatsbedrijf der PTT kon niet
worden voorzien, althans niet door
ons, dat reeds in 1993 de beursgang
zelf aan de orde zou zijn. Discussie–
punt bij dat onderdeel van het pakket
wetgeving was toen, in 1988, vooral
de vraag of de toen door ons
gewenste meerderheidspositie van
de Staat in de wet moest worden
vastgelegd. Ook is toen uitvoerig
gesproken over de relatie met het
parlement. De feitelijke beursgang
leek ver weg, hoewel de toenmalige
minister sprak over een dochter die
het huis uitging. Ook de huidige
minister sprak bij haar aantreden en
ook daarna nog graag over de
moeder-dochterrelatie als het ging
over de verhouding tussen inmiddels
de Koninklijke PTT Nederland NV en
de Staat. Vandaag (hoe moet je het
nu typeren?) gaat de dochter
misschien nog verder weg. Maar zij
komt af en toe nog eens terug.

De ontwikkelingen in de
telecommunicatiemarkt zijn door de
toegenomen liberalisering en
internationalisering sneller gegaan
dan indertijd werd verwacht, niet
alleen door EG-regelgeving, maar
ook door de ontwikkeling van de
techniek zelf. Digitalisering van
netwerken en apparatuur zorgden
voor een onstuimige ontwikkeling.
Het concessiegebied wordt steeds
kleiner. Op grond van recente
EG-richtlijnen moet worden verwacht
dat in 1998 het laatste monopolie,
spraaktelefonie, ook in concurrentie
moet worden uitgevoerd.

De publieke regelgeving ten
aanzien van telecommunicatie en in
mindere mate post zal de komende
tijd nog uitgebreid voorwerp van
verdere discussie zijn. De
hoofdlijnennotitie die het kabinet
onlangs heeft uitgebracht, schetst de
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toekomstige lijnen. Mijn fractie zal er
bij gelegenheid uitvoerig op
terugkomen. Maar de noodzaak van
het vertalen van liberalisering en het
verdwijnen van monopolies vereist
ook een zorgvuldige wetgeving die
rekening houdt met de publieke taak
die een concessiehouder ook in de
toekomst zal moeten blijven
vervullen. Daarnaast zal ook in
concurrentie met anderen de
dienstverlening aan particulieren en
ondernemingen van kwalitatief hoog
niveau moeten zijn. De richting die in
de hoofdlijnennotitie wordt
aangegeven en de doelstellingen zijn
goed en de maatvoerïng zal de
komende tijd verder ingevuld
moeten worden. Mijn fractie meent
dat het in het belang van de
introductie op de beurs van KPN is
als over niet al te lange tijd met de
minister over de notitie gesproken
kan worden. Potentiële beleggers en
anderen weten dan waar zij met de
overheid en de KPN aan toe zijn:
toekomst gericht, geen korte–
baanwerk als het gaat om de
Koninklijke PTT Nederland NV. Dit
wetsvoorstel zien wij dan ook als een
volgende fase in het proces dat in
1988 is ingezet.

Mijn fractie ziet dat een op
Nederland teruggetrokken KPN zich
kwalitatief en kwantitatief moeilijk
staande zal weten te houden in de
turbulente telecommunicatiemarkt.
Internationale ontplooiing is

noodzaak. In de voorbije jaren heeft
mijn fractie gezien dat de leiding en
het personeel van KPN daaraan
werken. Als grootste particuliere
werkgever in Nederland is het van
belang dat het bedrijf zich ook goed
kan blijven ontplooien, niet voor de
salarissen van de leiding, maar in het
belang van Nederland als distributie–
land en ook heel gewoon voor de
dienstverlening aan de weduwe te
Appelscha. Met beide is niets mis.
Zoals ik al zei, is de beursgang een
volgende stap in het proces dat
eerder is ingezet.

Het wetsvoorstel is niet nodig om
de eerste tranche van de beursgang
te doen. De Machtigingswet maakte
dat op zichzelf al mogelijk. Mijn
fractie heeft zich echter door de
ontwikkelingen laten gezeggen. Die
zijn sneller gegaan dan verwacht.
Ook is het gewenst duidelijkheid te
verschaffen over de toekomstige
positie van de Staat als aandeelhou–
der. In het belang van het bedrijf en
in zekere zin ook in het financiële
belang van de Staat stemt de
CDA-fractie ermee in dat er wordt
toegewerkt naar een minderheids–
positie van de Staat als aandeelhou–
der. Het kabinet is er terecht
enigszins onduidelijk over in welk
tempo dat zal gaan. De omstandighe–
den die van elke tranche, ook de
eerste, al of niet een succes maken,
kunnen niet met precisie worden
voorspeld. De CDA-fractie roept

beide bewindslieden op zorgvuldig–
heid te blijven betrachten.

De CDA-fractie heeft in het verslag
aangegeven nog niet overtuigd te
zijn van de noodzaak, de verdere
betrokkenheid van de Staten–
Generaal ook uit de Machtigingswet
te schrappen. De oorspronkelijke
Machtigingswet ging ervan uit dat
het vastleggen van de meerderheids–
positie van de Staat niet nodig en
ook ongewenst was, juist omdat in
de wet was opgenomen dat beide
Kamers van elke aandelenher–
plaatsing op de hoogte zouden
worden gesteld. In de nota naar
aanleiding van het verslag gaan de
bewindslieden niet in op de
argumenten van toen. Wel wordt ter
bestrijding van de wenselijkheid en
noodzaak gewezen op de behande–
ling van de vierde wijziging van de
Comptabiliteitswet 1976. De
CDA-fractie bestrijdt niet dat
flexibiliteit nodig is om op het juiste
moment tot herplaatsing te kunnen
overgaan. In de discussie bij de
vierde wijziging ging het echter om
de vraag of een algemene regel
moest worden opgenomen voor
toestemming van de wetgever. Ook
was de vraag of voor 100%-
deelnemingen een wettelijke
machtiging vereist zou zijn. Terecht
wees het kabinet dat af. De nota gaat
als volgt verder: "Bij de verzelfstan–
diging van de SDU, de PTT en het
RCC is daarentegen volstaan met een
wettelijk geregelde meldings–
procedure aan de Staten-Generaal.
Gelet op deze praktijk, zijn wij er
daarom geen voorstander van in het
onderhavige wetsvoorstel - dat was
toen de Comptabiliteitswet - een
algemene regeling op te nemen die
een verplichte machtiging vooraf bij
het afstoten van aandelen zou
moeten inhouden." De verwijzing bij
dit wetsvoorstel is dan ook niet
geheel correct.

Mijn fractie ziet niet in welke
gegronde bezwaren het kabinet heeft
tegen de procedure die op zichzelf in
de Machtigingswet staat, althans wat
naar mijn smaak de essentie daarvan
is. Het gaat om een periode van
veertien dagen tot het daadwerkelijk
vervreemden van een deel. In die tijd
moet een deel van de Staten–
Generaal desgewenst inlichtingen
kunnen krijgen. Zolang is er even
pauze. De toevoeging in het derde lid
van artikel 4, dat desgewenst om een
wet kan worden gevraagd, is
inderdaad in het licht van de vierde
wijziging in een ander daglicht
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komen te staan en ook zonder dat
wetsvoorstel overigens voor de
huidige situatie rond KPN onge–
wenst. Mijn fractie ziet al met al
weinig reden om de procedure in
artikel 4, de leden 1 en 2, zonder
meer overboord te gooien. Mijn
fractie ziet niet in dat van zo'n lichte
meldingsprocedure een koers–
drukkend effect zal moeten uitgaan.
Problemen kunnen wij ons in zekere
zin voorstellen bij de opschortende
werking, zoals die nu in artikel 4, lid
2, staat. Maar al met al meent de
CDA-fractie dat het vanwege de
positie en de rol van de Staat in de
nabije toekomst nog steeds wenselijk
is dat de Staten-Generaal een
melding krijgen voordat tot
vervreemding wordt overgegaan.

Mevrouw Jorritsma Lebhink (VVD):
Ik neem aan dat de heer Koetje het
met mij eens is dat het absoluut van
het grootste belang is dat bij een
dergelijke voorbereiding geheimhou–
ding wordt betracht. Bovendien
vraag ik hem, welk belang ermee
gediend is om die informatie vooraf
te krijgen als dat niet kan leiden tot
een opschortende werking. Kan de
Kamer het kabinet niet altijd na de
emissie ter verantwoording roepen,
bijvoorbeeld als zij vindt dat het
kabinet daarvoor een verkeerd
tijdstip heeft gekozen? Wij kunnen
die emissie via het amendement van
de heer Koetje niet tegenhouden,
want daarin is geen sprake van een
opschortende werking.

De heer Koetje (CDA): De normale
regel, ook in de Comptabiliteitswet,
is dat na voltrekking van dat feit
melding moet worden gedaan aan
de Kamer. Ik heb twee redenen
aangegeven waarom dit punt voor
ons een rol speelt. In de eerste plaats
gaat het dan om de ontstaansge–
schiedenis van het complex van
artikel 4, terwijl de rol van de Staat
vooralsnog natuurlijk vrij dominant
is. In de tweede plaats heeft KPN een
belangrijke publieke taak. Dat maakt
de verhouding tussen KPN en de
Staat als aandeelhouder een andere
dan bijvoorbeeld indertijd in het
geval van DSM.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
Is dat niet de reden waarom wij
vandaag dit debat voeren en dit
wetsvoorstel behandelen? Denkt de
heer Koetje dat wij met zijn
amendement ook maar een schijn
van kans hebben om te kunnen

voldoen aan volstrekte geheimhou–
ding?

De heer Koetje (CDA): Dat lijkt mij
bij de Kamer volstrekt geen
probleem. Als het om redenen van
het staatsbelang, zoals dat dan heet,
nodig is dat de Kamer geheimhou–
ding betracht, is dat ook met de
formulering van ons amendement
mogelijk. Ik vind het vooralsnog een
kwestie van goed fatsoen tussen de
Staat als grootaandeelhouder en de
Kamer. Dat past in de afstandelijke
rol die de Kamer vanaf 1989 heeft
ingenomen. Dat is geen rol die
geheel vrij is.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
In feite meen ik dat u het verkeerd
om doet. De regering regeert en wij
controleren achteraf of zij het goed
of slecht heeft gedaan. Natuurlijk
kunnen wij dan bijvoorbeeld
concluderen dat de regering voor de
emissie een ongelooflijk stom tijdstip
heeft gekozen, maar dan is het al
gebeurd. Met uw amendement kun
je dat niet voorkomen, want u wilt
geen opschortende werking. Wat wilt
u dan? Naar mijn gevoel loop je met
dat amendement alleen een groter
risico op uitlekken, terwijl je niet
datgene bereikt wat je zou willen
bereiken.

De heer Koetje (CDA): Onze taxatie
op dat punt is een andere. De
CDA-fractie vindt dat de Kamer
behoorlijk op de hoogte moet
worden gesteld.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
Ja, na die tijd.

De heer Koetje (CDA): Ja, dat kan
ook na die tijd. Wij kiezen voorals–
nog, gezien de aard van het bedrijf
en de Staat als meerderheids–
aandeelhouder, voor deze positie. Ik
heb nu begrepen hoe de VVD
daarover denkt, maar ik verneem ook
graag het standpunt van de overige
collega's en van het kabinet.

De GPV-fractie heeft in de
schriftelijke voorbereiding een vraag
gesteld over toekomstige wijziging
van de statuten. Mijn fractie vond het
antwoord op die vraag vreemd,
namelijk dat het niet zonder meer
voor de hand ligt dat de Staten–
Generaal daarvan mededeling
krijgen. Waarom kan die beleefdheid
door de meerderheidsaandeelhouder
niet meer worden opgebracht? Je
zou bijna vragen: steekt daar iets

achter en, zo ja, wat is dat dan? Ik
vond het nogal een hard antwoord.
Ik krijg daarvan graag een nadere
verduidelijking.

Een ander element waar wij raar
van opkeken, betrof de hoogte van
de administratieve boete die aan
KPN kan worden opgelegd...

Minister Maij-Weggen: Mag ik de
heer Koetje vragen of hij zijn iets
eerder gestelde vraag wil toelichten?
Want die is mij niet duidelijk.

De heer Koetje (CDA): Ik neem aan
dat collega Schutte er ook nog op
terugkomt. Hij heeft de schriftelijke
vraag gesteld of de Staten-Generaal
nog mededeling krijgen van
toekomstige wijzigingen in de
statuten. De vernieuwde statuten zijn
bij het wetsvoorstel gevoegd, dus die
kennen wij al. Ik doelde vooral op
toekomstige wijzigingen in de
statuten, zeker als het de hoofd–
aandachtspunten van de overheid
betreft. Krijgen wij daar nog
mededeling van? Het antwoord is
neen. En dat is een beetje vreemd.
Waarom is dat het antwoord? Ik
hoop dat het de minister nu duidelijk
is. Je zou bijna zeggen dat dit de
beleefdheidsvraag is ten aanzien van
de Staten-Generaal. Wij moeten
namelijk niet vergeten dat een aantal
elementen indertijd behoorlijk
bediscussieerd is bij de behandeling
van de Machtigingswet. Als ik het
mij goed herinner, was het beeld
toen niet dat wij een wetgeving
gingen maken die voor 100% tot in
de eeuwigheid des overheids zou
zijn. Er zouden echter wel elementen
in zitten die het verkeer tussen de
concessieverlener en het uitvoerende
bedrijf enigszins zouden stipuleren
en regelen. Dat was toen een
leidende gedachtengang. Ik zie dat
deze nu op een aantal punten
verlaten wordt. De hoofdvraag ten
aanzien van beide thema's is dus
eigenlijk waarom die gedachtengang
zo gemakkelijk wordt verlaten.

Voorzitter! Ik was bezig met de
administratieve boete. Deze zou
gegeven kunnen worden bij het niet
voldoen aan wettelijke verplichtingen
met maatschappelijke impiicaties die
minder vergaand zijn. Wij moeten
dan denken aan het structureel niet
voldoen aan de vereiste kwaliteit van
de dienstverlening. Maar
ƒ 100.000 voor een bedrijf dat met
miljarden werkt, is, dunkt ons, toch
een lachertje. Wie neemt dat nou
serieus? Vanwege de duidelijke
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signaalfunctie die de bewindslieden
aan de boete toedichten, wordt de
hoogte niet van zeer groot belang
geacht. In aanmerking nemend dat er
andere methodes van sanctionering
zijn, zoals een dwangsom of
intrekking van de concessie, is mijn
fractie er niet van overtuigd dat op
deze manier een geloofwaardig en
effectief maximum gesteld wordt aan
de administratieve boete. Om die
reden hebben wij het amendement
van collega De Jong dan ook
medeondertekend.

De vormgeving van de positie van
de Staat via het bijzondere aandeel
wijkt blijkens de stukken niet af van
de situatie bij andere bedrijven. Wij
achten de vragen die hieromtrent
gesteld zijn, bevredigend beant–
woord. De vormgeving van het
toezicht op KPN en andere telecom–
bedrijven die op de markt toegelaten
zullen worden, zal mijn fractie verder
aan de orde stellen bij de behande–
ling van de hoofdlijnennotitie en
eventueel die van het wetsvoorstel
voor de tweede concessie mobiele
communicatie. Onze benadering zal
zijn: regelgeving bij de overheid en
toezicht op afstand.

Mijn fractie vindt de beantwoor–
ding van vragen over de publieks– en
werknemersparticipatie niet
uitblinken door helderheid. Het gaat
dan om het uitgeven van de
aandelen. Het belang van spreiding
over particuliere beleggers wordt
onderschreven. In de nota staat in dit
verband de merkwaardige zin:
ondergetekenden lezen daarin echter
geen specifiek actief beleid ten
aanzien van de kleine belegger of de
werknemer bij KPN. De enige wijze
van tegemoetkoming die uit de
geschiedenis van DSM en de
Postbank gehaald wordt, lijkt te zijn
een gunstige toewijzing ten opzichte
van de inschrijving voor bijvoorbeeld
de eerste 20 aandelen. Voor het
overige lijkt er slechts sprake van
bestudering in overleg met het
bankensyndicaat. De CDA-fractie wil
meer zekerheid dat het kabinet de
aandeelhouder en dus zichzelf
aanspoort om met KPN en de
banken aan het Nederlandse publiek
ook ruim de mogelijkheid te bieden
om een aandeel te bemachtigen.
Gelet op de grote hoeveelheid, waar
het om kan gaan, en de nauwe
relatie tussen KPN en de Neder–
landse bevolking, moet naar onze
mening ook de kleine spaarder of
belegger feitelijk in de gelegenheid
zijn om één of meer aandelen te

kopen. Hetzelfde geldt overigens
voor de werknemers van KPN zelf.

Voorzitter! De eerste tranche van
de beursgang zal, als het goed is,
gaan om een aanzienlijk bedrag.
Sommigen spreken zelfs van de
grootste emissie, ooit in dit land
gepleegd. Mijn fractie vraagt naar de
laatste stand van zaken bij de
voorbereiding van de eerste gang.
Het gaat dan om de structuur en de
invulling van het bankensyndicaat,
de waardebepaling en de
PR-campagne. Wellicht is het na
recente publikaties ook nuttig om in
deze Kamer helderheid te geven over
de vraag wat er nu eigenlijk met
welke beurs aan de hand is, hetzij in
Amsterdam, hetzij aan de overzijde
van de oceaan op Wall Street. Is het
tijdstip van het voorjaar 1994 nog
steeds indicatief? Hoe beoordeelt de
minister de markt en het beurskli–
maat op dit moment?

Ook wil mijn fractie graag
opheldering over de positie van ABN
Amro in relatie tot de tweede
concessie voor mobiele communica–
tie. Mijn fractie acht het van het
grootste belang dat het kabinet
toeziet op een zuivere behandeling
door ABN Amro van gegevens die zij
uit hoofde van het zijn van "global
co-ordinator" kent en die mede van
belang zijn voor de mogelijke
positionering als deelnemer in een
consortium voor de tweede
GSM-concessie. Eerlijke competitie
moet mogelijk blijven.

Mijn fractie vindt dat de opbreng–
sten van delen van de beursgang
niet ondergeschikt moeten worden
gemaakt aan de actuele nood van
begrotingen. Zij heeft ingestemd met
de bestemming van de voor de
eerste tranche verwachte opbrengst,
maar zij acht het benutten van de
opbrengsten voor duurzame
investeringen die er mede op gericht
zijn het vermogen van de Neder–
landse samenleving verder te
versterken, als lijn voor komende
tranches noodzakelijk. Hierbij geldt
dat het tijdstip voor de volgende
tranches niet ingegeven moet zijn
door wensen van de overheid, maar
dat markt en beursklimaat als
zodanig de volgende tranche
voldoende dienen te rechtvaardigen.

Voorzitter! Ik wil nog een enkel
punt naar voren brengen naar
aanleiding van de schriftelijke
behandeling. Mijn fractie vraagt of
het overleg binnen de overlegorga–
nen over de beperkingen ten aanzien
van koersgevoelige informatie

inmiddels is afgerond. Mede naar
aanleidmg van opmerkmgen van de
Organisatie transport en logistiek
Nederland en de Consumentenbond
inzake de informatieverstrekking,
gaat mijn fractie ervan uit dat de
minister alert blijft en zo nodig de
algemene richtlijnen aanpast
teneinde te waarborgen dat alle
relevante bedrijfsonderdelen ook de
benodigde informatie verstrekken.

Voorzitter! ik wil ook nog ingaan
op de introductie van de BTW–
verplichting voor telecomdiensten bij
dit wetsvoorstel. Mijn fractie trekt uit
de beantwoording de conclusie dat
invoering van BTW voor de
telefoonrekening onontkoombaar is
als gevolg van EG-richtlijnen. Mijn
fractie heeft er begrip voor, dat daar
dan ook nu helderheid over geboden
wordt. Maar aangezien bijvoorbeeld
de functie van de telefoon niet meer
weg is te denken uit het maatschap–
pelijk leven en aangezien de telefoon
niet alleen een aan economisch
gewin dienstbare voorziening is, is
het merkwaardig dat de bewindslie–
den niet ingaan op de vraag waarom
voor het hoge tarief gekozen wordt.
Dat dit op zich misschien weer een
richtlijn is die misschien voor het
bedrijfsleven leuk is of niets
uitmaakt, is tot daar aan toe, maar
het gevolg dat de telefoontatïeven
voor de normale consument met
maximaal 10% zullen stijgen in 1996,
is wat wrang. Hoezo Europa van de
burger, denk je dan? Er wordt een
extra BTW-opbrengst van 400 mln.
geraamd. Dat is mooi voor de
overheid, maar mijn fractie hecht er
zeer aan nu al uit te spreken dat de
burger die 400 mln. in de vorm van
lastenverlichting terug dient te
krijgen. Dan bedoelen wij ook echt
de burger en de vrijgestelde
ondernemers die vooral de lastenver–
zwaring zullen ondervinden. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen door het lage
BTW-tarief enigszins te verlagen. Ik
heb uit voorlopige berekeningen
begrepen dat het ongeveer om 0,5
procentpunt zou kunnen gaan.

Mijn fractie wil er ook in dit
verband op aandringen, de nodige
zorgvuldigheid en geleidelijkheid te
betrachten bij de herbalancering van
de tarieven. De binnenlandse
tarieven zullen ook hierdoor nog
stijgen. Hoewel de stijging binnen
het tariefbeheersingssysteem moet
plaatsvinden - en terecht - is dit een
macro-doelstelling waar de kleine
consument niet veel aan zal hebben.
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Voorzitter! Vanochtend vond ik in
mijn post ook nog een aantal brieven
die betrekking hadden op nadere
discussie over de passages over de
BTW-verplichtingen ten aanzien van
het postonderdeel. Ik had de nota
naar aanleiding van het verslag in
die zin begrepen, dat de vnjstellmg
op grond van de EG-richtlijnen een
normale zaak is, die zich in andere
landen ook voordoet. Ik zou toch
beide bewindslieden nog eens willen
uitnodigen om op die kritiek in te
gaan. Wat is nu werkelijk de positie
van de BTW in relatie tot het
postdeei?

Ten slotte, voorzitter, hoop ik dat
de behandeling vanmiddag voor het
kabinet een middagje van aardige
inkomsten zal worden.

D

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Wij
staan aan de vooravond van een
grootscheepse privatiseringsoperatie
in Europa. Indien alle huidige
plannen voor privatisering doorgaan,
zal er de komende vijf jaar in Europa
voor ongeveer 200 mld. aan
staatsbedrijven worden geprivati–
seerd. Vooral Frankrijk, Italië en de
Midden– en Oosteuropese landen
stoten staatsbelangen in de
economische infrastructuur af. Er
wordt al gesproken over de grootste
uitverkoop aller tijden. De vraag is
dan ook hoe de financiële markten al
deze staatsverkopen zullen verwer–
ken. Bestaat niet de kans dat de
financiële markten in de komende
jaren wel eens ontwricht zouden
kunnen raken vanwege deze
grootschalige uitverkoop?

Privatisering van
telecommunicatiebedrijven in
omringende landen wordt momen–
teel door de Franse en Duitse
regering overwogen. British Telecom
is al geprivatiseerd en in Denemar–
ken zal dit zeer spoedig gebeuren.
Alleen in België bestaan geen
concrete voornemens om te gaan
privatiseren. De Deense PTT,
Teledanmark, vettoont in efficiency
en rendementsverwachtingen
overeenkomsten met onze Konink–
lijke PTT Nederland. Kunnen de
bewindslieden in dit kader aangeven
in welke mate het van belang is dat
de eerste tranche van de grootste
privatiseringsoperatie aller tijden in
Nederland - de beursgang van de
KPN - plaatsvindt voordat de Deense
PTT wordt geprivatiseerd?

De fractie van D66 is van mening
dat de beursgang van KPN een
logisch gevolg is van de verzelfstan–
diging van de PTT in 1989 en van de
snelle ontwikkelingen op verschil–
lende terreinen die te maken hebben
met de telecommunicatiesector. Het
gaat hierbij vooral om liberalisering
van de telecommunicatiemarkten en
technologische ontwikkelingen die er
mede voor zullen zorgen dat de
telecommunicatie in de komende
jaren een belangrijke motor zal zijn
voor de economische groei. In de
stukken wordt daarbij uitdrukkelijk
gewezen op het belang van goede
toegang tot risicodragend kapitaal en
de mogelijkheid om via aandelenka–
pitaal over te gaan tot strategische
samenwerkingsverbanden.

Voorzitter! Een andere belangrijke
reden om over te gaan tot vervreem–
ding van aandelen KPN is natuurlijk
de opbrengst die deze verkoop voor
de Staat met zich brengt. Gezien de
belangrijke nutsfunctie die de KPN
vervult en die KPN een bijzonder
karakter geeft, kan niet zonder meer
worden gestreefd naar een maxime–
ring van de opbrengst van de
vervreemding van KPN-aandelen. Er
moeten echter geen overbodige
randvoorwaarden worden gesteld die
een lagere opbrengst tot gevolg
kunnen hebben. De vraag is dan ook
of een juiste balans is gevonden
tussen aan de ene kant de belangen
van de Staat zoals de opbrengst van
de aandelen voor de KPN, meer
mogelijkheden voor samenwerking
en het aantrekken van risicodragend
vermogen, en aan de andere kant het
belang van de Staat om greep te
houden op een strategisch van groot
belang zijnde sector als de telecom–
municatie. In dit kader is het in elk
geval goed dat de Staat in de
komende tien jaar een belang in KPN
van minimaal een derde blijft
houden.

De fractie van D66 kan zich op
zichzelf vinden in het door de
ministers vastgestelde structuur–
regime en het behouden van
bijzondere statutaire rechten via de
constructie van het bijzondere
aandeel. Het is echter de vraag of
vanwege de constructie van het
bijzondere aandeel de opbrengst van
de herplaatsing van aandelen KPN
lager zal zijn dan zonder deze
constructie. Mijn fractie is van
mening dat een eventuele gederfde
opbrengst kan opwegen tegen
voordelen voor de Staat van deze
constructie. Hierbij neem ik aan dat

deze constructie van het bijzondere
aandeel niet op korte termijn zal
moeten worden afgeschaft op basis
van nieuwe EG-regels. Misschien kan
de minister van Financiën hier nog
iets over zeggen.

Voorzitter! De mogelijkheid bestaat
dat de Staat belangen moet
behartigen die in potentie tegenstrij–
dig zijn. De kans bestaat namelijk dat
de Staat als aandeelhouder andere
belangen heeft dan de Staat als
toezichthouder op de concessie. Ik
verneem graag van de bewindslie–
den op welke wijze zij denken een
min of meer onafhankelijk toezicht te
kunnen waarborgen en aan welke
ijkpunten zij denken als zij spreken
over de mogelijkheden om toezicht–
instrumenten, marktsituaties en
betrokken belangen onderling af te
stemmen.

Ten aanzien van de administra–
tieve boetes die bijvoorbeeld
opgelegd kunnen worden indien
blijkt dat KPN de vereiste kwaliteit
van dienstverlening structureel niet
volledig levert, vraag ik de minister
waarom zij niet voor zichzelf een
grotere ruimte creëert voor de
hoogte van de administratieve boete,
zodat de signaalfunctie daarvan nog
effectiever wordt. Op deze wijze zou
de administratieve boete een beter
alternatief kunnen zijn voor het
paardemiddel van het opleggen van
een last onder dwangsom.

In grote lijnen kan de fractie van
D66 zich vinden in de besteding van
de opbrengsten uit de verkoop van
de KPN. In principe had het geld
beter aan versterking van de
economische structuur besteed
kunnen worden. Gezien de grote
budgettaire problemen in 1994 en
1995 kan mijn fractie instemmen met
de voorgestelde besteding van de
middelen voortvloeiende uit de
beursgang van de PTT en van de
common-area-baten.

Er ontstaan naar mijn mening wel
problemen indien de tweede tranche
van de verkoop en van de common–
area-baten lang op zich laten
wachten. Het bedrag van 5 mld.
bestemd voor vervroegde aflossing
van woningwetleningen zou weleens
heel lang als alternatieve financiering
moeten dienen. Bovendien zou
kunnen blijken dat 5 mld. niet
voldoende is. Misschien kan de
minister van Financiën hierover iets
zeggen.

Bij de behandeling van het Fonds
economische structuurversterking zal
mijn fractie terugkomen op de
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specifieke besteding van de
middelen die worden verkregen door
de beursgang van de KPNi. Is het
mogelijk een globale raming te
geven van de opbrengst van de
vervreemding van de KPN indien
wordt uitgegaan van twee derde
verkoop en van het huidige
beursklimaat? Welke opbrengst
wordt verwacht bij het huidige
beursklimaat voor de eerste tranche?
Daarnaast zou ik de bewindslieden
willen vragen wat wordt bedoeld met
de opmerking in de nota naar
aanleiding van het verslag: "In het
totaalbeeld van de opbrengsten zal
rekening worden gehouden met
lagere dividendontvangsten KPN"?

Voorzitter! Mijn fractie kan
instemmen met het verkopen van de
KPN als houdstermaatschappij.
Gezien de geschiedenis en de
identiteit van het bedrijf is het niet
wenselijk dat PTT Post en PTT
Telecom als aparte bedrijven worden
verkocht. Ten aanzien van de
mogelijkheid van emissies heb ik uit
de stukken de indruk gekregen dat
de Staat op zeer gunstige voorwaar–
den kan deelnemen aan een emissie
van de KPN op het moment dat de
Staat op zijn 1/3-positie is beland. De
vraag is of deze mogelijkheid ook
geldt indien geen sprake is van de
1/3-positie. Als dat niet het geval is,
heeft de Staat naar mijn mening een
grote prikkel om te streven naar deze
1/3-positie.

In de nota naar aanleiding van het
verslag wordt gesproken over het
niet al te snel achter elkaar herplaat–
sen van de verschillende tranches
met het oog op emissies. Betekent
dit dat de mogelijkheid bestaat dat
tussen de eerste en de tweede
tranche een emissie komt om nieuw
risicodragend kapitaal aan te
trekken?

Voorzitter! Uit recente krantebe–
richten blijkt dat verschil van mening
bestaat tussen de ABN Amro en de
Staat aan de ene kant en de KPN aan
de andere kant over een beursnote–
ring op Wall Street. Het lijkt voor de
opbrengst van de herplaatsing van
de aandelen gunstig, indien er een
Amerikaanse beursnotering komt.
Kunnen de bewindslieden nadere
informatie verschaffen over de
eventuele notering op Wall Street en
over de bank die de verkoop van de
Nederlandse PTT in het buitenland
zal leiden?

Voorzitter! Ik heb nog een paar
vragen en opmerkingen. Het is
opvallend dat de minister van
Verkeer en Waterstaat zich op het
standpunt stelt dat niet volgens
EG-aanbestedingsrichtlijnen behoeft
te worden aanbesteed, maar dat zij
dit standpunt toch even meldt bij de
Europese Commissie. Kan de
minister aangeven waarom zij dat
heeft gedaan?

Voorzitter! De voorgestelde
privatisering van de KPN is volgens

mijn fractie een goede aanleiding om
de BTW-vrijstelling voor de
zogenaamde opgedragen postdien–
sten te herzien. Om concurrentiever–
valsing tegen te gaan, lijkt het
wenselijk om over de zogenaamde
opgedragen diensten BTW te heffen.
Het betreft met name de opgedragen
diensten van meer dan 500 gram en
beneden de 10 kilogram. Overweegt
de minister binnen afzienbare tijd
over deze diensten daadwerkelijk
BTW te heffen?

In het algemeen zouden de
regelingen moeten worden herover–
wogen die concurrenten en
potentiële concurrenten van de PTT
in een achterstandspositie plaatsen.
Op dit punt zou er sprake moeten
zijn van een level playing field.

Een laatste punt is de controle op
de zogenaamde kruissubsidiëring.
Kan de minister van Verkeer en
Waterstaat aangeven op welke wijze
zij kan controleren of er geen sprake
is van subsidiëring van geliberali–
seerde werkterreinen van de KPN
door niet-geliberaliseerde werkterrei–
nen?

D

De heer De Jong (PvdA): Voorzitter!
Dit moet wel een van de vrolijkste
debatten zijn die er dit jaar wordt
gehouden, want er zijn alleen maar
voordelen te behalen. Als het
tenminste volgend jaar allemaal
goed gaat! Het is goed voor de
Koninklijke PTT Nederland, want dat
wordt nu eindelijk een echt bedrijf.
De heer Koetje deed zijn uiterste best
om het in familieverbanden te
typeren, maar ik denk dat wij nu te
maken hebben met een huwbare
dochter. Ook in de stukken wordt
voortdurend uitgelegd dat er nu
helemaal niets op tegen hoeft te zijn
als op een termijn van vijf a tien jaar
partners worden gezocht en er
sprake is van een verbintenis.

Het is fantastisch voor de
beleggers, zowel in binnen– als
buitenland en zowel kleinere als
grotere beleggers. Zij zien kans om
eindelijk van hun geld af te komen in
een gezond en goed bedrijf, dat
groeit en in een groeimarkt zit. Het is
ook nog fantastisch voor de
Nederlandse Staat. De minister van
Financiën kan in zijn handen wrijven
omdat er miljarden binnenkomen, de
minister van Verkeer en Waterstaat
heeft al eerder aangekondigd dat zij
haar best wil doen om dat geld ook
op te maken, althans daaraan een
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bijdrage te leveren, en de volksverte–
genwoordiging heeft daar tot nu toe
ook heel positief bij geknikt.

Wat kan er dus nog misgaan? Dit
is een fantastisch onderwerp en je
moet zo snel mogelijk "ja" zeggen.
Voor de zekerheid wil ik echter toch
een paar opmerkingen maken. Het is
sowieso mijn stelling dat de
beursgang, die met al deze "win-win–
win-situaties" wordt bemanteld,
geen beursdwang mag worden Dat
blijkt af en toe ook wel uit de
stukken, maar ja, een en ander is al
ingeboekt. Het zou toch een
behoorlijke teleurstelling zijn als de
beurs volgend jaar in elkaar zakt en
de minister van Financiën, misschien
zelfs demissionair, hier moet
meedelen dat het misschien pas in
een volgend jaar mogeiijk is. Hij zal
dan immers het een en ander
moeten gaan schuiven met zijn
balansen en begrotingen. Die
beursgang mag echter geen
beursdwang worden. Niet tot elke
prijs en in elk beursklimaat moet
men naar de beurs gaan. Het is alles
bij elkaar misschien zelfs jammer dat
de verkoop verleden week niet heeft
plaatsgevonden.

Ik wil een tweede opmerking in
dezelfde sfeer maken. Wanneer dat
beursklimaat goed is, mag het
percentage dat je in de eerste
tranche inzet, best nog wat stijgen.
Waarom heb ik die mening? De heer
Ybema sprak er zojuist ook al over.
Het schijnt in de mode te zijn, want
allerlei landen doen hun uiterste best
om het kapitaal dat in staats–
ondernemingen zit, via de beurs te
verzilveren. Er komt nogal wat aan
uit Duitsland, uit Denemarken en uit
Frankrijk. Het is een programma van
jewelste. Het is mogelijk dat onze
tweede tranche als het ware wordt
ondergraven, omdat inmiddels al
meer dan 100 mld. elders uit de
markt is gehaald. Als je een beetje
vooraan zit, is er nog een hoop geld
voorhanden. Als het beursklimaat
goed is, zal ik er dus niet over vallen
als de minister opeens 35% of 40%
van de aandelen blijkt te willen
vervreemden. Immers, binnen is
binnen.

Het aannemen van deze wet is,
hoewel je kunt spreken van een
glijdend proces, een markeringspunt
waarbij je definitief niet meer terug
kunt naar de situatie van vroeger. Als
je nu de stap zet om aandelen te
gaan verkopen, dan geef je daarmee
een boel expliciete en impliciete
signalen af over de manier waarop je

tegen de KPN en tegen de post– en
telecommunicatiemarkt aankijkt. Het
is natuurlijk niet voor niets dat wij
waarschijnlijk binnen een paar
maanden tijd hier de volgende
discussies voeren. Wij hebben hier
nu een discussie over de beursgang
Binnen een paar maanden spreken
wij over de zogenaamde GSM-wet.
Binnen een paar maanden hebben
wij een discussie op hoofdlijnen over
een ingrijpende herziening van de
Wet op de telecommunicatie–
voorzieningen. Voor mij is het een
optelsom, waarbij vandaag het
duidelijkste markeringspunt aan de
orde is: wij zijn nu aan het organise–
ren dat er over een aantal jaren op
post– en telecommunicatiegebied in
essentie een markt bestaat en dat
KPN een echte marktpartij is die in
Nederland geen monopolist meer
kan en zal zijn, al zal het bedrijf
vooralsnog wel zoveel van de markt
in handen houden, dat het een reden
is om eens goed te kijken hoe wij
een en ander organiseren ten
aanzien van die markt.

Zodoende wil ik een paar
opmerkingen maken over de
organisatie van die markt. Ik wil
beginnen bij de consument. Zeker in
de situatie waarin een staatsbedrijf
met een staatsmonopolie verkeert,
bestaat op z'n minst de fictie dat de
overheid via een omweg de
belangen van de consument
behartigt en dat het dan wel goed
komt. Die fictie kan in de toekomst in
ieder geval niet meer bestaan. Ik
denk dat dit volstrekt reden geeft om
goed te doordenken - het een en
ander is natuurlijk al in regelgeving
neergelegd - hoe het zit met de
positie van de consument ten
opzichte van een bedrijf dat
voorlopig toch monopoliediensten
verricht en daar, zelfs als je er een
markt van maakt, nog zeer afhanke–
lijk van zal zijn. Anno nu is en blijft
het natuurlijk nog voorlopig zo dat
als iemand ruzie heeft met de PTT
over zijn telefoonvoorziening, hij vrij
moeilijk kan zeggen dat hij dan een
ander neemt. Hij kan wel een ander
apparaat kopen, maar geen ander
bedrijf om aan verbonden te zijn. Dat
betekent dat zo'n steeds terugke–
rende discussie over hoge telefoon–
rekeningen die in de sfeer van fraude
worden getrokken, eigenlijk een
verkeerde basis heeft. Als dat
immers je ingang moet zijn om dat
soort ruzies te beslechten, blijkt
daaruit dat wij er vanzelfsprekend
van uitgaan dat de PTT altijd gelijk

heeft en dat er, bij het bestaan van
een probleem, op de een of andere
wijze sprake moet zijn van fraude: de
PTT heeft gelijk; misschien heeft de
consument gelijk, maar dan is er
toch iets anders aan de hand. Wij
hebben te maken met een groot,
dominerend bedrijf dat in alle
opzichten ten opzichte van de
consument de baas is. Het bedrijf
levert de dienst en de consument
kan nergens anders heen; het bedrijf
levert de gegevens om een geschil te
beslechten, want de consument kan
die gegevens zelf niet leveren; het
bedrijf is zelfs grotendeels verant–
woordelijk voor het slechten van het
geschil.

Ik denk dat het wijs zou zijn als de
minister voor de over een paar
maanden te voeren discussie op
hoofdlijnen over de zogenaamde
WTV-notitie een bespreekstuk op
tafel legt en ons daarin haar
gedachten voorlegt over de positie
van de consument in de
telecommunicatiemarkt, waarbij wij
te maken hebben met monopolisten
of "duopolisten", in ieder geval met
grote bedrijven die in allerlei
opzichten natuurlijk verre de macht
hebben ten opzichte van de
consument. Ik nodig de minister
daartoe uit, want ik zie er niets in om
een heleboel ingewikkelde, moeilijke
en gedetailleerde vragen te stellen
over de stukken. Wij moeten daar
gewoon behoorlijk over praten. Wij
mogen er niet meer van uitgaan dat
via de omweg van de Staat de
belangen van de consument zullen
worden geregeld.

Ik wil een ander aspect noemen
van het organiseren van een
gezonde markt, hoewel ik er geen
oplossingen voor heb. Dat betreft het
feit dat de Nederlandse markt geen
eilandje op de internationale markt
is. Het is alleen al een ingewikkeld
probleem om in de pas te lopen met
de andere Europese landen, laat
staan met de rest van de wereld–
markt. Als wij onze markt wat meer
opengooien, betekent dit dat
bedrijven uit landen waar zij al
jarenlang hebben geoefend in het
opereren op de markt, zich gemakke–
lijk op onze markt kunnen begeven.
Ik zie dat de KPN de uiterste best
doet; ik wens de KPN alle sterkte en
ik denk dat de KPN het voorlopig
behoorlijk goed doet, maar ik zie het
bedrijf nog niet op zo'n zelfde manier
kunnen opereren op de Amerikaanse
markt. Sterker nog: als je ziet dat
onze eigen markt een soort eilandje
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is waarvan je je afvraagt of het wel
groot genoeg is om daarop te
kunnen overleven - ik denk daarbij
aan de parallel met alles wat de KLM
de afgeiopen jaren is overkomen en
nog zal overkomen - loop je er in
zo'n markt op een gegeven moment
natuurlijk tegenaan dat de KPN
tussen tafellaken en servet hangt.
Hoe goed en gezond het bedrijf ook
is en ook al wordt er een goed
rendement gehaald, men zal, als
men nog verder vooruitkijkt, merken
dat de KPN net te groot is om zo'n
"niche" te doen en te klein om de
internationale markt in voldoende
mate te kunnen instappen. De KPN
zal dus, ook al worden initiatieven
ontplooid zoals bij Unisource,
genoodzaakt zijn om stappen te doen
om deel uit te maken van een
onderneming die dat wel kan. Wij
gaan er maar van uit dat de
beursgang ook een stap in die
richting betekent.

Hoewel ik hier natuurlijk verder
over wil praten bij de behandeling
van de hoofdlijnennotitie over WTV,
denk ik toch dat wij ons op één punt
niet moeten verkijken. Dat betreft de
gedachte dat het organiseren van de
concurrentie op onze Nederlandse
markt in alle opzichten zo makkelijk
zal gaan. Ik heb gelezen dat men dit
ook in Nieuw-Zeeland heeft
geprobeerd. Toen puntje bij paaltje
kwam, lukte het daar niet om uit de
monopolistische situatie te komen.
Dan kom je natuurlijk tot de vraag of
je als het ware de concurrentie moet
dwingen. Ik kom daar graag met de
minister over te spreken. Ik heb dan
ook het gevoel dat in haar WTV–
notitie elementen van zulke
concurrentiedwang aanwezig zijn.

Wij zullen nog in belangrijke mate
over toezicht en controle komen te
spreken bij de genoemde WTV–
notitie. De rol van de overheid heeft
een hoop gezichten. Ik zal niet
zeggen dat het een draak is met
meer koppen, maar misschien dat
anderen er wel zo tegenaan kijken.
Je doet aan regelgeving, je doet aan
toezicht, je bent aandeelhouder en je
zult die rollen goed uit elkaar moeten
halen en goed uit elkaar moeten
houden. Ik ben er niet aan toe om
daar opeens een hoop organisatie–
vormen voor te gaan ontwikkelen,
maar wij moeten heel goed met
elkaar onder ogen zien hoe wij dat
doen.

Een ander punt in dit kader is het
volgende. Het toezicht geldt nu op
KPN, maar zal ook gaan gelden voor

andere ondernemingen die op de
Nederlandse markt gaan opereren en
met een soort van concessiever–
gunning, of anderszins, op die markt
een positie gaan innemen. Dan moet
men in staat zijn om in te grijpen.
Dat moet nooit met paardemiddelen
gebeuren. Het is prettig om een stok
achter de deur te hebben, "carry a
big stick", maar het is niet een goed
middel in de dagelijks gang van
zaken om te kunnen roepen dat men
de vergunning in gaat trekken of de
concessie de nek om gaat draaien.
Dat is immers zo vergaand dat men
dat meestai niet doet. Ik denk dat
aan de regel dat men een admini–
stratieve boete op moet kunnen
leggen iets meer inhoud gegeven
moet kunnen worden. Ook de heer
Koetje gaf dat al aan. Hij is immers
medeondertekenaar van het
amendement met de strekking dat de
grens van ƒ 100.000 erg aan de
krappe kant is, gelet op de honder–
den miljoenen die omgaan op dit
soort markten en de rendementen
die verre uitgaan boven een
dergelijke administratieve boete. Je
moet niet te makkelljk een bedrijf
uitlokken om het risico te nemen dat
ze op de vingers worden getikt, maar
in elk geval al wel winst hebben
binnengehaald. Vandaar het
amendement om een "0" achter het
genoemde bedrag te zetten.

Ik kom te spreken over de
beursgang zelf. Wie gaan de
aandelen kopen? Ik denk dat het
geen zin heeft om mij af te vragen in
welke steden of beurzen de emissie
geplaatst zou moeten worden. Ik heb
er ook geen verstand van. Alhoewel,
als ik de kranten van de afgelopen
week lees, denk ik dat het maar even
niet in Hongkong of Tokio zou
moeten gebeuren. Daar schijnt het
momenteel nogal te kelderen. Voor
mij is dat momenteel geen zaak om
te vragen of het waar is van New
York of wat wij precies in Londen
doen. Ik neem aan dat in ieder geval
Amsterdam wel in beeld is. Ik denk
dat het ook niet zinvol is om in de
Kamer mee te gaan doen met de
vraag over wie en welke banken er
precies ingeschakeld worden.

Ik vind wel dat in de afgeiopen
maand is gebleken dat rollen goed
uit elkaar gehouden moeten worden.
Wie een rol speelt op een deel van
de markt moet niet tegelijkertijd een
rol spelen op een ander deel van de
markt. Dat hebben de berichten over
die ene bank wel geleerd.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
Zegt u daarmee dat u eigenlijk van
mening bent dat de bank, die de
emissie voorbereidt, niet mee zou
mogen doen met een tender voor
GSM?

De heer De Jong (PvdA): Ik heb er
grote moeite mee dat het voortouw
in sommige van de consortia die aan
de tender mee willen doen, ligt bij
een bank als die tegelijkertijd een rol
wil spelen bij de beursgang van de
KPN.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
Ik hoor daarop graag de reactie van
de minister. Voor zover ik weet, is
het juist uitgelokt door het ministerie
zelve dat de banken daarbij het
voortouw namen.

De heer De Jong (PvdA): Dat weet ik
niet, maar wij horen het antwoord op
deze vraag van mevrouw Jorritsma
wel. Ik heb er in elk geval moeite
mee, één bedrijf in verschillende
rollen te zien, aangezien het om
kleine markten gaat. Je moet goed
uitkijken hoe het zit. Ik denk dan niet
alleen aan kruissubsidies, waarover
wij het altijd hebben, maar ook aan
kruisinformatie.

Voorzitter! Wat wij van belang
vinden bij het wegzetten van de
aandelen is dat bij een bedrijf dat,
zeker op dit moment en waarschijn–
lijk ook in de komende jaren, sterk
geworteld is in de Nederlandse
markt, bevorderd wordt voor zover in
ons vermogen ligt - wij moeten
natuurlijk geen gekke dingen doen -
dat kleine beleggers en beleggers in
het algemeen aandelen in hun bezit
kunnen krijgen. Ik denk dat het
voorts een goede zaak is, ook
structureel, dat het personeel van de
KPN de ruimte krijgt om mede–
bezitter te worden van het eigen
bedrijf. Daarmee voelt een bedrijf
zich extra verantwoordelijk voor het
eigen personeel en heeft het
personeel een veel betere band met
het bedrijf; het verdient er ook wat
aan wanneer het goed met dat
bedrijf gaat. Mogelijk kan in dat
verband een schuin oog worden
geworpen op de wetgeving van
Vermeend en Vreugdenhil inzake
fiscale vrijstelling van winstdeling. !k
wil in ieder geval deze gelegenheid
aangrijpen om aan te kondigen dat ik
overweeg in tweede termijn samen
met de heer Koetje een motie in te
dienen, betrekking hebben op
aandelenbezit onder het personeel

Tweede Kamer Beursgang KPN
30 november 1993
TK31 31-2332



De Jong

en dat de heer Koetje met mijn hulp
overweegt een motie in te dienen
inzake het aandelenbezit onder de
gemiddelde Nederlander, zal ik maar
zeggen.

Bij dit punt wil ik ook het
amendement betrekken, mede door
mij ondertekend, dat handelt over de
zogenaamde twee-wekentermijn. Ik
meen dat de discussie van zoëven
tussen mevrouw Jorritsma en de
heer Koetje een enigszins theoretisch
karakter kreeg. In dat amendement is
sprake van het minimaal twee weken
tevoren aan de Staten-Generaal laten
weten wanneer een emissie
plaatsvindt. Over het algemeen zijn
komende emissies niet van dien aard
dat zij tot op het laatste moment
geheim worden gehouden en dat
men opeens - ik zeg maar wat - 5
mld. kwijt is. Zo gaat het natuurlijk
niet. Vaak wordt al maanden tevoren
duidelijk dat de behoefte bij de Staat
aanwezig is om weer wat geld
binnen te halen en dat het beurskli–
maat daarvoor rijp is. Ik denk dat dit
amendement misschien primair een
zaak is van beleefdheid - laat ik het
zo maar noemen - jegens de
Staten-Generaal, waar immers
medeverantwoordelijkheid ligt voor
de begroting en alles wat daaraan
vastzit. Een emissie veroorzaakt dat
in niet onaanzienlijke mate opeens
geld uit de markt wordt gehaald en
terechtkomt bij de Staat. Alleen dat
is al een reden om op tijd te weten
dat het gebeurt. Een termijn van
twee weken is een minimumtermijn.
Ik neem aan dat een en ander vaak
maanden tevoren al duidelijk wordt.
Opnieuw zal gelden: beursgang mag
geen beursdwang zijn. Het feit dat je
het meldt, betekent niet dat je op
enigerlei moment niet kunt zeggen:
ik zat ernaast ten aanzien van het
beursklimaat, ik emitteer niet.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
Wat draagt dit amendement dan bij
aan onze informatievoorziening? Het
kan zijn dat men zegt: een van de
komende maanden moet het
gebeuren. Na een maand kan er een
brief komen met de mededeling: wij
doen het voorlopig helemaal niet.
Wij kunnen vervolgens niets doen. Ik
neem niet aan dat het uw bedoeling
is, dat wij in overleg met het kabinet
treden om het over te halen, dit heel
langzaam of heel snel te doen.

De heer De Jong (PvdA): U heeft
gelijk dat het niet in mijn bedoeling
ligt en ook niet in die van de heer

Koetje om vanuit de Staten-Generaal
intensief met het kabinet te
overleggen over het fenomeen
emissie. Maar het is ook onjuist om
net te doen alsof het emitteren van
dikwijls miljarden aan aandelenbezit
iets is dat zich buiten de Staten–
Generaal om kan afspelen. Die
suggestie willen wij ook niet gewekt
hebben. U heeft gelijk dat er redenen
zijn om daarover met het kabinet te
praten. Ik neem ook aan, dat zo'n
melding een plaats zal hebben in de
Miljoenennota en u weet dat over de
Miljoenennota uitvoerig, en niet
alleen over dit onderwerp, wordt
gepraat. Ik denk dat u er op de een
of andere manier, misschien ook
vanwege het geheime element, iets
achter zoekt, terwijl de indieners niet
de bedoeling hebben om heel
moeizaam te doen over theoretische
situaties waarop ik absoluut geen
oog heb.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
Maar ik snap dan nog het amende–
ment niet, want in de eerste plaats
staat, geloof ik, over deze emissie al
drie jaar wat in de memorie van
toelichting op de begroting. En in de
tweede plaats behandelen we
vandaag een wetsvoorstel waarin
afgesproken wordt dat we het gaan
doen. Is met die mededeling in feite
aan uw amendement voldaan? Is dat
voor u voldoende?

De heer De Jong (PvdA): Nu brengt
u mij op een ander spoor. Aangezien
momenteel is voorgeschreven dat
een emissie wordt aangekondigd -
men gaat er dan van uit dat het een
zelfstandig stuk wordt - was het voor
sommige leden van de Tweede
Kamer toch even een verrassing om
te zien dat die emissie in een bijzin
bleek te zijn opgenomen in een
memorie van toelichting op een
wetsvoorstel. Maar het gaat wat ver
om dan meteen in de volgende zin te
zetten dat ze dat voortaan ook niet
meer hoeven te doen, waarmee
eigenlijk gesuggereerd wordt dat ze
het ons helemaal niet hoeven te
vertellen. U snapt dat niet alleen het
eerste al vlot door de bocht was
maar dat dit helemaal geldt voor het
tweede, waarbij het gewoon even
aan het parlement gemeld kan
worden.

Ten slotte kom ik bij de BTW–
verplichting van de telecomdiensten.
Ik denk dat het onontkoombaar is dat
wij die stap doen. Dat is duidelijk
genoeg gemaakt in de stukken. Maar

we moeten onder ogen zien dat aan
de ene kant een saldo van 400 mln.
te voorschijn komt, terwijl het aan de
andere kant werkelijkheid is dat de
telefoonrekening in dat jaar 10%
stijgt. Een telefoonrekening is
grofweg tussen de ƒ 600 en
ƒ 1000 voor een normale particulier
en die rekening stijgt dus ƒ 60 a
ƒ 100. Dat zijn bedragen waar wij
ons in het parlement, normaal
gesproken, best even druk om
maken, want dit betekent verlies aan
koopkracht waar niets tegenover
staat. Met andere woorden, wat doen
wij met het saldo van 400 mln. dat
binnenkomt? Die vraag dienen wij
ons te stellen. Ik twijfel er geen
seconde aan dat de regering reeds
rekening heeft gehouden met deze
inkomsten - ze zullen ergens in de
stukken gebleven zijn - al ben ik zelf
vergeten om in de schriftelijke
gedachtenwisseling te vragen waar
de regering dat geld laat. Ik heb wel
gevraagd om het voor mij uit te
rekenen en ik zie dan dat het een
saldo betreft van 1,1 mld. min 0,7
mld., maar waar dat geld blijft, weet
ik niet. Eén ding weet ik wel: de
telefoonrekeningen gaan 10%
duurder worden. Dat is zeer
zichtbaar. Hoewel dit volstrekt een
kwestie tussen de consument en de
KPN is, zijn wij ervoor verantwoorde–
lijk dat dit gebeurt omdat wij de
BTW-regel schrappen. Derhalve
wordt, via BTW, dat geld binnenge–
haald.

Ik denk dat het wijs is om met
elkaar af te spreken, dat zodra dit
zichtbaar wordt, het als het ware in
dezelfde sfeer gecompenseerd wordt.
Dat is mogelijk door het lage
BTW-tarief zoals de heer Koetje
weergaf en het is misschien ook
mogelijk door de wig te verkleinen
en in de laagste schijf wat te doen.
Die behoefte bestaat breed in de
Kamer. Ik weet dat je met 400 mln. in
dat geval geen potten kunt breken
maar ongetwijfeld zullen zich tegen
die tijd andere zaken voordoen die
daaraan mee kunnen helpen, zodat
wij in zo'n samenstelling bevorderen
dat het verschil tussen bruto en netto
lonen binnen de perken blijft. Ik
nodig het kabinet graag uit om dezer
dagen af te spreken dat de 400 mln.
die per saldo te voorschijn komt uit
de BTW-kwestie op dezelfde wijze
merkbaar terugkomt in de koop–
kracht bij de burgers.
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Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):
Voorzitter! Bij de behandeling van de
Machtigingswet in 1988 sprak mijn
oud-collega De Beer zich al uit voor
vervreemding van de aandelen en hij
noemde zelfs al de mogelijkheid om
ooit beneden de 50% te gaan. Ik
denk, dat hij op dat moment de
enige in dit huis was. Wie had
kunnen denken, dat wij vandaag al
een wetsvoorstel zouden behandelen
om het mogelijk te maken dat de
Staat een minderheidsaandeel - zelfs
een derde - zou overhouden? We
hadden allemaal niet gedacht, dat
die dochter zo snel volwassen zou
worden. Inderdaad, zij is klaar voor
de huwelijksmarkt, zoals de heer De
Jong net zei.

Wij hebben misschien met z'n
allen een beetje een dubbelhartig
gevoel daarover. Ik proefde
tenminste in de schriftelijke
voorbereiding, dat een aantal haar
graag nog een tijdje bij zich willen
houden. Anderen zeggen, dat zij op
zoek moet naar een goede partner.

Dat alles is natuurlijk niet alleen of
misschien wel helemaal niet aan de
rijksoverheid of aan gewijzigde
standpunten te danken. Het is ook -
gelukkig maar - niet alleen ontstaan
om wille van de wens om meer geld
te genereren voor andere goede
doelen, zoals infrastructuur. Eigenlijk
moeten we constateren, dat het

vrijwel uitsluitend aan het bedrijf zelf
- KPN - te danken is, dat wij
vandaag al zover zijn.

Was de PTT tot voor een paar jaar
een weliswaar sterk maar toch zeer
verambtelijkt bedrijf, vandaag heeft
men een geweldige cultuuromslag
gemaakt en kan inderdaad gesteld
worden dat het gereed is om
daadwerkelijk de markt op te gaan.
Met de behandeling van dit
wetsvoorstel geven wij ook aan, dat
de rijksoverheid een zodanig
vertrouwen in het bedrijf heeft dat zij
denkt, dat het ook met een
minderheidsaandeel het hoofd goed
boven water kan houden.

Het is mij overigens opgevallen,
dat het CDA, de PvdA en het GPV in
de schriftelijke voorbereiding wat
huiverig zijn om de rijks–
betrokkenheid los te laten. Eigenlijk
proef ik dat ook een beetje uit het
ene amendement, dat vandaag is
gepresenteerd. Laat ik namens de
VVD-fractie dan ook volstrekt helder
zijn. Wij hebben het volste vertrou–
wen in de kracht van het bedrijf en
wij gaan er ook mede dankzij de
toezegging in de schriftelijke
voorbereiding van uit, dat het
kabinet wijs zal omgaan met zowel
de tijdstippen als de omvang van de
te vervreemden pakketten, ook
gezien de plannen van andere landen
met privatiseringspakketten in de
komende jaren. De heer Ybema heeft
hierover ook al een opmerking

gemaakt. ledere inbreuk op de
flexibiliteit ten aanzien van de
beursgang beïnvloedt onzes inziens
de zaak negatief en is dus per saldo
slecht, voor zowel het bedrijf als de
Staat die toch graag - en terecht -
wil profiteren van de beursgang.

Voorzitter! Een paar opmerkingen
over onze toekomstige positie als
aandeelhouder. In de gekozen
verhoudingen behoudt de Staat
minimaal een derde van de aandelen
en heeft hij de mogelijkheid om via
bijzondere aandelen gedurende de
eerste tien jaren ongewenste
overvallen te voorkomen. Wij kunnen
hiermee instemmen, omdat optimale
duidelijkheid voor de markt van
belang is. Ik zou overigens wel willen
zeggen, dat dit wat ons betreft niet
tot in lengte van jaren hoeft te duren.
Als de voortekenen ons niet
bedriegen, ziet het er immers naar
uit dat het concessiedeel c.q. het
monopoliedeel van KPN de komende
jaren steeds kleiner zal worden. Zelfs
draadtelefonie zal voor het einde van
deze eeuw geliberaliseerd zijn, terwijl
onzes inziens ook de discussie over
post verder zal gaan. Misschien
willen de bewindslieden hierover
toch nog iets zeggen, omdat over dat
onderdeel niets is vastgelegd in de
toekomstnotitie.

Voorzitter! In de definitieve
hoofdlijnennotitie van de Wet
telecommunicatievoorzieningen en in
de nota naar aanleiding van het
verslag doet het kabinet naar de
mening van de VVD wel erg
afstandelijk en aarzelend over
onafhankelijk toezicht. Wij zijn van
mening, dat de beursgang toch het
moment is, waarop wij een extra
reden hebben om over te gaan op
toezicht op de uitvoering van bij wet
en concessie vastgelegde taken op
een onafhankelijke manier, omdat de
positie van de overheid binnenkort
nu eenmaal een andere wordt. Nog
meer dan nu moet straks de
overheid haar rol als aandeelhouder
kunnen vervullen, omdat zij niet
meer de enige aandeelhouder is. De
functies van regelgever, aandeelhou–
der en controleur zouden wat ons
betreft beter uit elkaar gehaald
moeten worden. Ik verzoek de
minister van Verkeer en Waterstaat
dan ook dringend om de hoofdlijnen–
notitie WTV wat dat betreft aan te
passen en niet tot 1998 te wachten
met voorstellen over onafhankelijk
toezicht, maar deze nu reeds op
korte termijn te doen. Dat is
bovendien van belang waar wij
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binnenkort het wetsvoorstel GSM
behandelen om een tweede
concessie voor het GSM-net uit te
geven. Dat alles maakt onafhanke–
lijke controle meer voor de hand
liggend. In die duopoliesituatie die
wij daar gaan creëren, heeft de Staat
bij de ene concessiehouder een
dubbelrol, namelijk die van
aandeelhouder en van controleur,
terwijl de Staat dat bij de andere
concessiehouder niet heeft. Dan
ontstaat toch een vreemde construc–
tie. Na de discussie over het toezicht
en de controle op en de uitvoering
van de WAO en de bijstand zijn wij
nog meer van mening dat wij de
verschillende taken beslist bij de
verschillende partners moeten laten
en dat wij ervoor moeten zorgen dat
er een strikte scheiding tussen komt.

Ik sluit mij graag aan bij de
opmerkingen van de heer De Jong
over de plek van de consument. In
verband met de koersgevoelige
informatie is er blijkbaar sprake van
enige terughoudendheid bij de
overlegorganen. Ook mis ik in alle
toekomstvisies de positie van de
consument zolang nog wordt
gesproken over een niet normale
marktsituatie. Duopolie is immers
geen normale marktsituatie.

Wij betreuren het nog steeds dat
een deel van de eerste tranche
gebruikt zal worden om de gaten in
de begroting voor 1994 te dichten.
Wij hadden liever gezien dat het
gebruikt zou worden zoals het
behoort, te weten vermogen inruilen
tegen vermogen. Dat betekent dat de
eerste tranche niet slechts gedeelte–
lijk, maar in zijn geheel gebruikt had
moeten worden voor investeringen
in de produktieve infrastructuur. Ik
ben blij dat de regering het met mijn
fractie eens is dat slechts een goed
beursklimaat bepalend is voor de
datum van de beursgang - er is geen
beursdwang, dat heb ik toe goed uit
de schriftelijke voorbereiding
begrepen - en niet het tijdstip
waarop het de Staat goed uitkomt.
Uiteindelijk is ook voor de Staat het
gunstigste beursklimaat van het
grootste financiële belang. Een
optimale opbrengst is nodig, want
wij verliezen uiteindelijk voor een
flink deel ook de huidige dividenduit–
kering.

Het kabinet heeft de vorige week
de definitieve hoofdlijnennotitie WTV
naar de Kamer gezonden. Nog voor
de eerste tranche beursgang, zo
vermoed ik en hoop ik, zal het
GSM-wetsvoorstel in elk geval deze

Kamer gepasseerd zijn. Toch blijft er
mijns inziens op dit moment wel
enige onduidelijkheid bestaan ten
aanzien van de toekomstige positie
van de Koninklijke PTT Nederland
NV. Hoe snel zal de liberalisering
verder gaan? Hoe snel zal de
technologische ontwikkeling de
ingenomen standpunten en
aanvaarde wetgeving wederom
inhalen? Ik denk nog maar eens even
terug aan de discussie rond Zegveld
in de afgelopen jaren, waarbij wij tot
nu toe de wetgeving geheel anders
ingevuld hebben dan wij nu zouden
doen. Maar wat wij vandaag weten,
wisten wij toen nog niet. Ik hoop dat
het kabinet erin zal slagen zowel in
de prospectus als ook bij de
werkelijke vormgeving van de
toekomstige wetgeving zodanig
duidelijkheid en zekerheid te
verschaffen dat wij met de wetge–
ving en ook met de prospectus een
beetje een reëel beeld krijgen van de
toekomst en ook van de mogelijkhe–
den hoe wij daar de wetgeving op
aanpassen.

Een paar opmerkingen over de
beursgang zelf. In de nota naar
aanleiding van het verslag wordt wel
heel erg terughoudend ingegaan op
het bevorderen van de verkoop van
aandelen aan particulieren en aan
medewerkers van Koninklijke PTT
Nederland NV. Hoewel de regering
zegt het belang van spreiding onder
particuliere beleggers te onderschrij–
ven, wordt er vervolgens bijna niets
over gezegd. Kan daar nu enige
duidelijkheid over komen? Is het
kabinet van plan om in overleg met
KPN te bevorderen dat het instru–
ment van gunstige toewijzing aan
kleine beleggers, zoals bij DSM en
NMB eveneens is gebeurd, ook nu
werkelijk te gaan hanteren. Het staat
wat wazig in de nota. Maar ook ter
zake van de aandelen voor werkne–
mers moet naar de mening van de
VVD-fractie niet alleen het bedrijf,
maar ook de Staat actief zijn.
Concreet is mijn vraag of de minister
het met mij van belang vindt om bij
de eerste tranche de circa 100.000
medewerkers van KPN een echte
voorkeursbehandeling te geven,
zodat werknemersparticipatie weer
een impuls krijgt en ook als
voorbeeld kan fungeren voor andere
Nederlandse bedrijven. Wij hebben
dat in het verleden ook een aantal
malen gedaan. Is de minister daarom
bereid om samen met KPN te bezien
of de verwerving van aandelen door
deze medewerkers optimaal kan

plaatsvinden? Dat wil zeggen: met
toepassing bijvoorbeeld van de per 1
januari a.s. van kracht wordende
nieuwe wetgeving op het spaarloon
en de premiespaarregeling en met
toepassing van de mogelijkheden tot
gespreide betaling. Ik vond het heel
boeiend dat de heer De Jong net
aankondigde dat hij een motie,
medeondertekend door de heer
Koetje, al klaar had liggen. Ik vmd
het zo jammer dat het al in de eerste
termijn wordt aangekondigd met
handtekeningen en al, maar ik ben
graag bereid daar ook mijn
handtekening onder te zetten, zo dat
nodig mocht zijn en het kabinet niet
zelf al beide zaken toezegt.

Ik wil mij graag aansluiten bij een
vraag die de heer Ybema heeft
gesteld. Ik vind het een beetje een
raar verhaal. In een paar kranten
wordt het gerucht vermeld dat de
Staat en het bankconsortium KPN
graag op Wall Street willen noteren,
maar dat zij daar zeif, gezien de extra
administratieve verplichtingen, niet
voor voelt. Ik zou daar graag iets
meer over horen van de minister van
Financiën.

Alle sprekers voor mij hebben ook
iets gezegd over het probleem dat
wij vanaf 1 januari 1996 ook op de
telecommunicatie en vooral op de
telefoon BTW zullen moeten heffen.
Er ligt een richtlijn ter zake, dus wij
komen er niet meer onderuit. Dat
betekent toch een behoorlijk forse
lastenverzwaring, vooral voor de
consument, want degenen die BTW
kunnen aftrekken, hebben niet zo
verschrikkelijk veel problemen. Per
saldo gaat het om een lastenverzwa–
ring van zo'n 400 mln. Ik ben er niet
meer zo in geïnteresseerd wat dit
kabinet ermee gaat doen. De
VVD-fractie gaat ervan uit dat het in
elk geval voor lastenverlichting
wordt gebruikt en dat er bij een
volgend regeerakkoord afspraken
over gemaakt moeten worden. Ik heb
in de nota naar aanleiding van het
verslag wel een beetje gemist of hier
ook marktgevolgen uit te verwachten
zijn. Het gaat om een verhoging met
10% en wellicht ook wat verhoging
door stijging van de eigen kosten,
want er kan sprake zijn van
cumulatie. Mag je verwachten dat
het op de markt enige gevolgen zal
hebben? Met andere woorden, zijn
de elasticiteiten zodanig dat er
helemaal geen marktgevolgen uit te
verwachten zijn of zijn die er wel?
Misschien kan daar toch iets over
gezegd worden.
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In de nota staat dat door het
kabinet wordt overwogen om de
BTW-vrijstelling op postdiensten te
beperken tot de opgedragen
diensten. Wat betekent dat "wordt
overwogen"? Wanneer wordt
daartoe besloten, wanneer horen wij
daar iets over? Belangrijker is - wij
hebben daar een aantal brieven over
gekregen - dat voor postzendingen
tussen 500 gram en 10 kilogram de
PTT Post geen monopoliepositie
meer heeft, maar wel een
vrijstellingsvoordeel. Dit is overigens
geen nieuwe discussie; die was al
aan de orde in 1988. Mijns inziens
zijn er twee mogelijkheden. Ofwel de
PTT raakt het vrijstellingsvoordeel op
dit marktsegment ook kwijt, ofwel
andere aanbieders wordt hetzelfde
voordeel gegund. Wil de minister
daarover duidelijkheid verschaffen?

Voorzitter! De VVD-fractie is
voorstander van een goede
beursgang, niet van een beurs–
dwang. Dat heb ik in de schriftelijke
voorbereiding en in deze termijn al
gezegd. Wij wensen KPN als bedrijf
dat op zowel de nationale als de
internationale markt moet opereren
het allerbeste toe. Van ons als
rijksoverheid mag verwacht worden
dat wij onze wetgeving zodanig
inrichten dat zo flexibel mogelijk
gereageerd kan worden op technolo–
gische ontwikkelingen en markt–
ontwikkelingen. Van het bedrijf
verwachten wij dat het tijdig op die
ontwikkelingen weet in te springen
en de zogeheten "niche" weet te
pakken.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Op 18 mei 1988 stemde
de Kamer in met de verzelfstandiging
van de PTT. Dat was toentertijd een
gerechtvaardigde beslissing. De
voordelen hiervan spitsten zich
vooral toe op het ruimere tarieven–
beleid van de PTT, een eigen
investeringsbeleid, een slagvaardig
arbeidsvoorwaardenbeleid en de
toegang tot de kapitaalmarkt. Nu,
ruim vijf jaar later, komen wij
opnieuw te spreken over de toegang
van de Koninklijke PTT Nederland tot
de kapitaalmarkt. In een aantal
tranches zal het aandelenkapitaal
worden vervreemd. De wetgeving
wordt hiervoor gewijzigd. Blijkbaar is
de wetgeving dus verouderd.

Toch is dit niet zonder meer
duidelijk. Tijdens het debat in 1988
kwam immers eveneens nadrukkelijk

de aandelenpositie van de PTT aan
de orde. In eerste instantie weigerde
de toenmalige minister in de wet een
minimumpercentage vast te leggen
van het aandelenkapitaal dat door de
Staat in bezit gehouden diende te
worden. Maar tijdens het debat
kwam zij hierop terug en nam zij de
suggestie van de Kamer over dat het
staatsaandeel niet onder de 51%
mag komen te liggen. Bovendien
legde zij daar nog een extra bodem
in door te zeggen dat uiteindelijk de
overheid de meerderheid van het
aantal stemmen in de vergadering
moet hebben. Duidelijk werd gesteld
dat "de overheid er niet alleen als
concessieverlener, maar er ook
vanuit andere optieken belang bij
heeft om de meerderheid van de
stemmen te hebben". Nu kan het
natuurlijk zijn dat al binnen vijf jaar
de situatie drastisch is veranderd of
dat deze minister andere opvattingen
heeft dan de toenmalige wetgever.
Maar dan rust op haar wel een sterke
bewijslast.

In 1988 werd nadrukkelijk een
bepaling in de wettekst opgenomen,
terwijl de situatie van aandelen–
vervreemding niet eens aan de orde
was. Gezien de ontwikkelingen van
de laatste tijd, was dat een sterk
staaltje van anticiperende wetgeving.
In de schriftelijke voorbereiding
kwam geen reactie op mijn vraag of
en hoe de bestaande wetgeving is
geëvalueerd. De regering geeft zelf
ook toe dat ook bij handhaving van
de huidige wettelijke voorschriften
samenwerkingsverbanden door KPN
kunnen worden aangegaan. Waarom
worden dan niet eerst de bestaande
mogelijkheden in de wetgeving
benut om de positie van KPN op de
kapitaalmarkt te versterken?

In de internationale concurrentie–
verhoudingen is sinds de verzelfstan–
diging van de PTT veel veranderd.
Technologische ontwikkelingen en de
liberalisering van de
telecommunicatie– en postmarkten
vragen om een sterkere KPN die een
hoogwaardige dienstverlening kan
blijven verzorgen. Een beursgang
kan dan voor meer financiële
armslag en flexibiliteit zorgen
vanwege de mogelijkheden tot
strategische samenwerkingsverban–
den en de betere toegang tot
risicodragend kapitaal. Maar is daar
nieuwe regelgeving voor nodig? Kan
op basis van de huidige wetgeving
niet reeds worden overgegaan tot
verkoop van de eerste tranche
aandelen? Is het daarvoor nodig dat

de Staat zijn meerderheidsbelang en
mogelijk ook de meerderheid van
stemmen in de vergadering
kwijtraakt? Dit laatste wordt nu wel
via de statuten voorkomen, maar als
de Staat ervoor zou kiezen dit te
wijzigen, is dat mogelijk.

De publleke betekenis van de post–
en telecommunicatiedienstverlening
is, dunkt mij, evident. De overheid
heeft immers een eind–
verantwoordelijkheid voor de
infrastructuur en dient erop toe te
zien dat die infrastructuur ook
metterdaad in stand wordt gehou–
den. Mijns inziens kan de KPN
daarom niet volledig geprivatiseerd
worden. De argumentatie om het
meerderheidsbelang los te laten,
vind ik niet zo sterk. Er zou een
positieve signaalwerking van uitgaan
als de belegger er zeker van kan zijn
dat de KPN niet meer zal terugkeren
naar een overheidsbedrïjf. Waar is
deze veronderstelling op gebaseerd?
Het tegendeel kan ook worden
beweerd, gezien het feit dat de
minister zelf schrijft dat beleggers bij
KLM en DSM aan de groot–
aandeelhouderspositie van de Staat
geen enkele negatieve invloed
toekennen. Is er een wezenlijk
verschil als de Staat zijn meerder–
heidsbelang in de KPN blijft
behouden? Bovendien: kan dat een
argument zijn om de Staat zijn
meerderheidsbelang te doen
opgeven? Natuurlijk is een optimale
prijs per aandeel een belangrijke
doelstelling, maar dat doel staat niet
op zichzelf. Het meerderheidsbelang
van de Staat is er in 1988 niet voor
niets in gebracht; het is vooral een
erkenning van de publieke betekenis
van de post– en telecommunicatie–
infrastructuur. Om dit vanwege
bedrijfseconomische redenen los te
laten, kan als een verkeerd signaal
werken.

Een ander verkeerd signaal vind ik
in dit verband het voorstel, de
betrokkenheid van de Kamer te
minimaliseren. Het argument van de
regering dat juist bij grote kapitaal–
transacties duidelijkheid, flexibiliteit
en snelheid van handelen dringend
nodig zijn en dat de benodigde
toestemming van de Kamer een
koersdrukkend effect kan hebben,
mag waar zijn. Maar het suggereert
mij wel te veel dat de Kamer alleen
maar een lastige sta-in-de-weg is.
Het gaat echter om transacties die
ingrijpende consequenties kunnen
hebben voor de post– en
telecommunicatie-infrastructuur in
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Nederland. Ik wil er opnieuw op
wijzen dat in de huidige wetgeving
de betrokkenheid van de Kamer toch
niet voor niets is geregeld.

Het argument van de regering dat
door het wetsvoorstel en de statuten
voor de komende jaren het raam–
werk is vastgelegd, vind ik eveneens
niet overtuigend, omdat de Staat
zonder toestemming van de Kamer
de statuten kan wijzigen en tot
vervreemding van aandelen kan
overgaan. Dat houdt dan ook in dat
er geen garantie is, dat de Staat een
minimumbelang van 30% zal blijven
houden. Mijns inziens zal de Kamer
daarom een controlerende functie
moeten behouden. De regering wijst
dit in feite af met het argument dat
garanties voor een juiste uitvoering
van de concessies niet in de statuten
maar publiekrechtelijk via wetgeving
verkregen kunnen worden. Nog
afgezien van het feit dat dit
argument in 1988 niet de doorslag
gaf, wil ik de minister vragen een
heldere uiteenzetting te geven van
de garanties welke regering en
Staten-Generaal aan de WTV en de
Postwet kunnen ontlenen. Voors–
hands ben ik echter voorstander van
het handhaven in enigerlei vorm van
het huidige artikel 4. Het amende–
ment op stuk nr. 7 heeft dan ook
mijn sympathie.

Voor het huidige artikel 3 liggen
de zaken wat gecompliceerder. Ik kan
mij wel voorstellen dat de Kamer

niet elke statutenwijziging onder
ogen behoeft te zien, maar ook na de
beursgang zullen beperkingen ter
waarborging van de goede
concessie-uitoefening behouden
moeten blijven. De minister erkent
dit ook. De Staat zal als bijzonder
aandeelhouder een belangrijke
positie kunnen blijven vervullen en in
bepaalde gevallen zelfs overvallers
kunnen tegenhouden. Dat bijzondere
aandeel zal als noodrem moeten
gaan fungeren, maar die noodrem
moet dan wel gebruikt kunnen
worden, als dat nodig is. De statuten
houden echter de mogelijkheid open
dat het bijzondere aandeel met de
daaraan verbonden bevoegdheden in
andere handen overgaat. Heeft de
Staat dan helemaal niets meer in te
brengen? Wordt hiermee niet de
deur opengezet voor vergaande
privatisering van KPN? Is het juist
dat de Kamer over een dergelijke
beslissing geen oordeel zal uitspre–
ken? Het lijkt bijvoorbeeld mogelijk
dat een fusie wordt aangegaan, dat
de Staat de handen van KPN aftrekt
en het bijzondere aandeel intrekt en
dat de Kamer vervolgens achter het
net vist. Dat vind ik niet juist. De
Kamer zal hieraan, dunkt mij, op
enigerlei wijze goedkeuring moeten
geven. Ik hoop dat de minister op dit
punt een overtuigend antwoord zal
geven, zodat de amendering die ik
op dit punt overweeg, niet nodig zal
zijn.

Er bestaat geen garantie dat de
Staat een minderheidsbelang van
een derde zal blijven behouden. In
beginsel staat het de Staat immers
vrij, alle aandelen op één na te
vervreemden, zodra de statuten
hiertoe worden gewijzigd. Daarmee
zal het bijzondere aandeel nog maar
een zeer beperkt financieel belang
vertegenwoordigen, terwijl er wel
grote voorrechten aan zijn verbon–
den. Is het dan nog wel redelijk en
billijk dat de Staat van deze
bijzondere bevoegdheden gebruik
maakt? Zal het bijzondere aandeel
dan alsnog niet als beschermings–
constructie gaan functioneren?

Ik heb begrepen dat er eveneens
preferente aandelen aan een
onafhankelijke stichting kunnen
worden uitgegeven. Wat is de functie
van deze stichting? Kan deze
stichting in de algemene vergadering
in het voordeel van een overvaller
stemmen, zodat de Staat alsnog de
meerderheid van stemmen verliest?

!n de schriftelijke voorbereiding
heb ook ik gevraagd naar de hoogte
van de administratieve boete die kan
worden opgelegd. Het lijkt mij
gewenst om deze sanctie aan te
scherpen tot bijvoorbeeld 1 mln.
Daar kan toch meer afschrikwekkend
effect van uitgaan dan van
ƒ 100.000. Het zal duidelijk zijn dat ik
het amendement op stuk nr. 6 dan
ook graag steun.

De centrale ondernemingsraad
pleitte ervoor om voorafgaand aan
de beursintroductie tot overeenstem–
ming te komen over de mogelijkhe–
den tot verkrijging van aandelen
door het personeel van KPN. Met
andere sprekers wil ook ik vragen of
de Staat dit als mede-aandeelhouder
wil bevorderen.

Voorzitter! Het belang van een
geslaagde beursgang van KPN wordt
onderkend. Ik vraag mij echter af of
de mogelijkheden van de huidige
wetgeving wel voldoende zijn benut
om de kapitaalmarktpositie van KPN
te verstevigen. Zeker nu de Staat zijn
meerderheidsbelang kwijtraakt en de
statuten zonder toestemming van de
Kamer ingrijpend kunnen worden
gewijzigd, lijkt de deur opengezet te
worden voor een verdergaande
privatisering in de toekomst.
Daarmee zou de publieke betekenis
van deze vorm van infrastructuur
onvoldoende worden erkend. Ik
verneem graag van de minister dat
zij deze weg in ieder geval niet op
wil in de komende jaren.
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De heer Rosenmöller (Groen Links):
Voorzitter! Voor de fractie van Groen
Links is het wetsvoorstel dat de
beursgang van Koninklijke PTT
Nederland mogelijk maakt, niet
alleen, neen zelfs niet in de eerste
plaats een financiële operatie, maar
een beleidsmatige. Over de
besteding van de opbrengst hebben
wij het nog in een ander verband,
alhoewel ik daar straks toch een
enkele opmerking over wil maken. Ik
wil ook een paar opmerkingen
maken over de beursintroductie zelf.
Ik concentreer mij echter op de
beleidsmatige veranderingen die met
dit wetsvoorstel samenhangen.

De beursgang is een logisch
vervolg op de ingezette verzelfstandi–
ging van KPN. Tot zover is er dus
geen enkel probleem. Het kabinet
legt de nadruk op de nuttige kanten
van de beursgang. Zo krijgt KPN
directe toegang tot de kapitaalmarkt
en ontstaat de mogelijkheid om
strategische allianties aan te gaan
met buitenlandse partners. Wat
minder oog is er voor de mogelijke
consequenties daarvan voor het
toezicht door de Staat op de
uitvoering van de nutstaak van KPN.
Voor mij bestaat er nog steeds wat
onduidelijkheid over de gevolgen
van dit wetsvoorstel voor de
uitvoering van de concessie. Welke
gevolgen heeft het veranderen van
de eigendomsverhoudingen, zo
vraag ik de minister van Verkeer en
Waterstaat. Een belangrijk verschil
tussen een private onderneming en
een onderneming in publieke handen
is toch dat de eerste eerder zal
kiezen voor een zo groot mogelijke
winst, terwijl een onderneming in
publieke handen eerder zal streven
naar een zo groot mogelijke omzet,
opdat zoveel mogelijk mensen ervan
kunnen profiteren. Bij een monopo–
list, zoals KPN dat op een groot
aantal gebieden is en misschien nog
wel even zal blijven, zal de particu–
liere aandeelhouder eerder kiezen
voor een zo groot mogelijke
verdienste, terwijl de Staat ook zal
letten op de prijs die burgers moeten
betalen. Het ligt dus voor de hand
om met het veranderen van de
eigendomsverhoudingen ook de
controle verder aan te scherpen. Is
het kabinet het met dat principe
eens?

Het Overlegorgaan post en
telecommunicatie heeft niet voor
niets geconstateerd dat een nadere

regeling noodzakelijk is voor het
onafhankelijke toezicht op de
toegang tot infrastructuur en de
kwaliteit van de dienstverlening. De
Raad voor verkeer en waterstaat
bepleit iets dergelijks en geeft de
voorkeur aan een zelfstandig
bestuursorgaan, waarbij de
ministeriële verantwoordelijkheid
inhoud krijgt via het schorsingsrecht.
Het kabinet is in de schriftelijke
voorbereiding van het wetsvcorstel
te terughoudend als het om controle
gaat. Als je, zoals het kabinet doet,
de wijze van toezicht ziet als een zich
ontwikkelend proces, dan verlies je
de greep op het geheel. Greep
houden is makkelijker dan greep
terugkrijgen als je die eenmaal bent
kwijtgeraakt.

Het kabinet heeft onvoldoende
oog voor de dubbelrol van de
overheid. Een regelgever die tegelijk
belang heeft in de PTT, zal misschien
terughoudend zijn met het opstellen
van regels. De aandeelhouder ziet
immers het liefst een hoog rende–
ment en dus uitbuiting van het
monopolie. De controleur wil dat
juist niet. In de stukken lezen we dat
de toezichthoudende taken zo
effectief mogelijk moeten worden
uitgevoerd, rekening houdend met
alle belangen, ook het belang van de
Staat. Wordt hiermee de mogelijk–
heid opengehouden dat de belangen
van burgers als consumenten
mogelijk zullen moeten wijken voor
de bijvoorbeeld financiële belangen
van de Staat?

Een ander citaat dat vragen
oproept, is het volgende uit de nota
naar aanleiding van het verslag.
"Naarmate 1998 dichterbij komt, kan
de vorm van toezicht worden
aangepast", zo stellen de bewindslie–
den. Betekent dit dat de PTT in de
periode tot 1998 alle ruimte krijgt om
te veel kosten toe te rekenen aan
bijvoorbeeld de binnenlandse
telefoontarieven? En dat de minister
pas zodra er concurrentie op
spraaktelefonie komt, iets aan dit
toezicht zou willen veranderen? Dit
lijkt mij rijkelijk laat.

Controle zou van Groen Links
vooral in het teken moeten staan van
beheersing van de tarieven.
Voorkomen moet worden dat er
misbruik wordt gemaakt van
monopolieposities. De prijs van het
totale pakket voor de consument
mag niet harder stijgen dan het
prijsindexcijfer. In Engeland heeft
British Telecom de verplichting een
vast percentage onder de prijsindex

aan te houden. Het efficiency–
voordeel wordt zo doorgegeven aan
de consument. Het lijkt mij een
goede zaak in Nederland iets
dergelijks te bepalen. Je zou
bijvoorbeeld de efficiencykorting
kunnen vastleggen op de helft van
de inflatie.

Het McKinsey-onderzoek waaraan
in de stukken wordt gerefereerd,
toont aan dat na de liberalisatie van
de telecommunicatiemarkt een
verdere verhoging van de efficiency
gerealiseerd kan worden. Zo'n
efficiencykorting zou kunnen werken
als een tegenwicht tegen de per
definitie wat ondoorzichtige
kostentoerekening. Opvallend is dat
er op zijn minst een spanning zit
tussen enerzijds de feitelijk onder–
scheiden prijsontwikkeling van het
binnenlandse en het internationale
telefoonverkeer en anderzijds de
stelling van het kabinet dat het KPN
niet is toegestaan om kosten van
niet-concessie-activiteiten ten laste
van concessie-activiteiten te laten
komen. Immers, formeel valt alle
spraaktelefonie binnen de concessie.
In feite zijn de in het internationale
telefoonverkeer veel voorkomende
huurlijnen eraan onttrokken. Als wij
dan tegelijkertijd zien dat de
binnenlandse tarieven stijgen en de
internationale dalen, kan ik mij toch
moeilijk aan de indruk onttrekken dat
de lage prijsstelling voor internatio–
naal bellen betaald wordt uit de
winsten die behaald worden in het
binnenlandse telefoonverkeer. En
intussen juicht het kabinet het toe
dat deze herbalancering van
nationale en internationale tarieven,
zoals het genoemd wordt, versneld
wordt uitgevoerd. Maar, voorzitter,
mij dunkt dat de tarieven eerder
verder uit balans raken. Ik zou graag
aan de minister van Verkeer en
Waterstaat een reactie willen vragen
op dit punt.

Het kabinet noemt het enige
oogmerk van moment en omvang
van de beursintroductie een te
behalen optimale prijs per aandeel.
De nominale opbrengst en het
percentage te vervreemden aandelen
zijn instrumenteel aan dit oogmerk,
wordt eraan toegevoegd, Dit zijn
prachtige uitgangspunten, die
moeten verzekeren dat deze
bruidsschat niet aan de eerste de
beste vrijer wordt meegegeven. Maar
wordt het straks ook waargemaakt?
Het zijn sterke benen die de weelde
kunnen dragen. De verleiding om
een slag te slaan voor de rijksbegro–
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ting, \s al gauw groter dan de
prudentie waarmee een goed
koopman te werk moet gaan. Ik kom
in dezen liever op voor de belasting–
betaler dan voor de potentiële
aandeelhouder, hoe aardig het op
zich ook kan zijn, als veel belastmg–
betalers straks KPN-aandeelhouders
zijn. Ik houd het kabinet er dus graag
aan, het moment van beurs–
introductie af te stemmen op het
beursklimaat en niet op de
financieringsbehoefte van het Rijk.
Een deel van de KPN-opbrengst was
al aangewezen als dekking van
incidentele taakstellingen, maar er is
natuurlijk een constante druk om het
hierbij niet te laten.

Het is op zich prima om KPN-geld
uit te trekken voor een duurdere
Betuwelijn, maar dit legt al gauw een
extra druk op een commerciee!
verstandig uitbaten van de beurs–
gang. De voorfinanciering van het
Fonds economische structuur–
versterking uit de vervroegde
aflossing van woningwetleningen is
met maximaal 5 mld. redelijk ruim,
maar ook weer niet zo ruim dat de
eerste en de tweede tranche van de
aandelenemissie in alle rust kan
plaatsvinden, lees: nog heel lang kan
wachten. Hoe kijkt het kabinet aan
tegen deze spanning?

Voorzitter! Mijn fractie heeft
sympathie voor het idee dat bij de
aandelenuitgifte de werknemers en
de kleine beleggers nadrukkelijk aan
bod dienen te komen. Voor de kleine
belegger kan dat op de manier zoals
dat bij DSM bijvoorbeeld ook is
gebeurd, door bij overinschrijving
alle belangstellenden een aantal
aandelen toe te wijzen, maar ook
met een oplopende korting bij
hogere inschrijving. Ik vind de
regering op dit punt te terughoudend
en vraag haar, overigens evenals de
collega's, hierover morgen nader te
spreken. Mag ik ervan uitgaan dat de
Staat bereid is, zijn medewerking te
verlenen bij de toewijzing van
aandelen aan werknemers van het
betrokken bedrijf?

De fractie van Groen Links is ten
slotte nog steeds niet overtuigd van
de juistheid van de keuze om PTT
Post en PTT Telecom gezamenlijk
aan te bieden in de vorm van
aandelen KPN. Daarover hebben wij
in de schriftelijke ronde een aantal
vragen gesteld. Het kabinet zegt
ervan overtuigd te zijn dat PTT Post
tegen een goede prijs verkocht kan
worden en dat PTT Post de waarde
van KPN in zijn geheel niet zal

drukken. Dat kllnkt nogal defensief. Ik
kan mij nog steeds heel goed
voorstellen dat een gesplitste
beursgang van PTT Post en PTT
Telecom de opbrengst juist zou
kunnen verhogen. PTT Post neemt
als bedrijf dat winst maakt, een
unieke positie in temidden van de
andere Europese postbedrijven. Niet
voor niets wordt er buiten Nederland
alleen in Engeland nagedacht over
privatisering van het postbedrijf. Die
positie wordt wellicht beter uitgebuit
door een aparte beursgang van deze
witte raaf.

Het kabinet wijst erop dat het
bedrijf zelf een gecombineerde
beursgang wenst. Dat is natuurlijk
belangrijk, maar toch niet echt
doorslaggevend. Een beoordeling is
moeilijk, omdat wij ondanks ons
verzoek nog steeds niet kunnen
beschikken over een vergelijking van
de opbrengst bij gecombineerde en
bij gesplitste beursgang. Het kabinet
zegt dat cijfermatige schattingen van
de waarde van KPN en de twee
werkmaatschappijen prematuur zijn
en dat de vergelijking dus niet te
maken is. Dat is merkwaardig. Er zijn
immers door verschillende banken
waarderingen gemaakt. Die kunnen
dan met elkaar vergeleken worden
op het punt van het verschil tussen
de waarde van KPN in zijn geheel en
die van de twee werkmaatschappijen
afzonderlijk. Als dat niet kan, waar
baseert het kabinet zijn besluit tot
gecombineerde beursgang dan nog
op, meer dan op die van de wens
van KPN zelf? Ik mag toch aannemen
dat de door mij gevraagde vergelij–
king tussen gecombineerde en
gesplitste beursgang door het
kabinet intern wel gemaakt is. En als
dat zo is, moet de Kamer die met het
oog op haar controlerende taak ook
kennen.

D

De heer Van den Berg (SGP)-
Mijnheer de voorzitter! Men kan bij
dit onderwerp kort of heel lang
spreken. Er is natuurlijk veel gaande
op het terrein van de telecommuni–
catie, ook in internationaal perspec–
tief. Evenwel kiest mijn fractie ervoor
om dit wetsvoorstel vooral op zijn
eigen merites te beoordelen en de
ontwikkelingen die zich verder
voordoen te zijner tijd in een ander
kader te bespreken.

Voorzitter! Naar de mening van de
SGP-fractie past het voornemen om
de beursgang van de Koninklijke PTT

Nederland mogelijkte maken
volledig in het kader van de
privatisering of verzelfstandiging van
de PTT, zoals die per 1 januari 1989
reeds gestalte heeft gekregen. Wij
hebben indertijd de uitgangspunten
voor deze privatisering onderschre–
ven, ook met het oog op de
argumenten van meer bedrïjfsmatig
en marktconform opereren. Dat lijkt
ons van groot belang. Ik mag in dit
verband verwijzen naar onze inbreng
bij de behandeling van het desbetref–
fende wetsvoorstel in mei 1988. Er is,
en dat blijkt ook uit het voorstel dat
nu voorligt, natuurlijk sprake
geweest van allerlei ontwikkelingen,
zoals de tendens van de verder–
gaande liberalisering van de
telecommunicatie, de postmarkten,
de technologische ontwikkelingen,
maar ook van de markt–
ontwikkelingen. In de stukken wordt
daarvan een goede analyse gegeven
waar wij het op zichzelf mee eens
zijn. Ik wijs erop dat de ontwikkelin–
gen nog lang niet zijn uitgekristalli–
seerd, noch de ontwikkelingen op de
markt, noch de ontwikkelingen inzake
de concurrentieverhoudingen. Denk
hierbij ook aan de EG-regelgeving.

Er is dus, zoals ik al zei, veel meer
aan de hand. Onlangs heeft de
minister van Verkeer en Waterstaat
het regeringsstandpunt over de
toekomst van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen naar
de Kamer gezonden. Wij vinden dat
een goede gelegenheid om over het
totale, bredere kader met elkaar van
gedachten te wisselen, in het
bijzonder wat de toekomst van de
wetgeving betreft.

Mijnheer de voorzitter! Zoals ik al
zei, is het wettelijk mogelijk maken
van een beursgang van KPN in onze
opvatting een logisch vervolg op de
eerdere, meer principiële stap. Ik heb
overïgens nog steeds moeite met de
afkorting KPN. Ik spreek nog altijd
over de PTT. Dat mag niet meer. Ik
zal proberen, mij voortaan zorgvuldig
uit te drukken en alleen spreken over
KPN.

Onze hoofdlijn was en is dat de
overheid een zekere invloed moet
behouden in het post– en
telecommunicatiewezen vanwege het
feit dat bij wettelijk geregelde
concessie aan het bedrijf publieke
diensten zijn opgedragen. Er bestaat
dus een duidelijke verantwoordelijk–
heid van de overheid. Dat behoeft
evenwel niet te betekenen dat deze
invloed concreet gestalte krijgt via
privaatrechtclijke constructies. Dat is
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van betekenis voor onze opstelling
jegens dit wetsvoorstel. Wij vinden
het juist zuiverder dat de waarbor–
ging van nutsfuncties omkleed is met
publiekrechtelijke waarborgen.

Uit deze hoofdlijn kan worden
afgeleid dat wat ons betreft de
overheidsinvloed niet primair
geregeld behoeft te worden via de
statuten. Regering en Kamer moeten
onzes inziens KPN beoordelen aan
de hand van de formele wetgeving
en de regelgeving die daarop
gebaseerd is. KPN is aanspreekbaar
op het zonder beperking uitvoeren
van de bij concessie opgedragen
diensten. Voor de bedrijfsmatige
vormgeving daarvan moeten wij
vanuit de politiek de nodige
terughoudendheid betrachten, zelfs
als het gaat om strategische
beslissingen. In onze opvatting is het
bedrijf binnen de wettelijke kaders
zelf verantwoordelijk voor het
scheppen van voldoende flexibiliteit
en financiële armslag waarvoor de
mogelijkheden nu worden verruimd,
aangezien het bestaande kader als te
beperkend werd ervaren. Gezien het
voorgaande kunnen wij dan ook
instemmen met het vervallen van
artikel 3 van de Machtigingswet.

Voorzitter! Ik wijs erop dat de
overheid ten aanzien van KPN een
meervoudige rol heeft te vervullen.
Ook andere woordvoerders hebben
daarover gesproken. In ieder geval
onderscheid ik drie functies. De
overheid is hoeder van de nuts–
functie en moet in dat kader toezien
op de wijze van uitvoering van de
verleende concessies. De overheid is
ook de wetgever die de kaders
schept waarbinnen die nutsfunctie
moet worden uitgevoerd. De
overheid was ook enig aandeelhou–
der en wordt nu een groot–
aandeelhouder met op termijn een
belang van wellicht 30%. Ik
constateer overigens dat daarvoor
geen waarborgen in het wetsvoorstel
zijn opgenomen. Verder noem ik nog
de controlefunctie.

Nu rijst de vraag op welke manier
de overheid met die onderscheiden
verantwoordelijkheden zal omgaan.
Op deze vraag krijg ik graag een
antwoord. Deze belangen kunnen
mogelijk tegenstrijdig zijn. Zorgvul–
dige besluitvorming is daarom
vereist. Wij vragen met name ten
aanzien van die controlefunctie of de
rijksoverheid deze zelf moet
uitvoeren of dat het wenselijk zou
zijn dat deze controle wordt
uitgeoefend door een van het

departement onafhankelijk orgaan.
Uit de stukken is ons niet duidelijk
geworden hoe de regering met deze
vraagstelling wil omgaan, met name
indien er sprake is van tegenstrijdige
belangen.

Er mag in ieder geval geen
impasse ontstaan die verlammend
zou kunnen werken op de voortgang
van de onderneming. Kan de
minister van Verkeer en Waterstaat
over dit complex van vragen een
beschouwing geven? Wij hebben de
neiging, te veronderstellen, zeker bij
verdere ontwikkelingen in de richting
van meer concurrentie - mevrouw
Jorritsma heeft al het tweede
mobiele telecommunicatienet
genoemd - dat het belangnjk wordt,
eens heel kritisch na te gaan of de
functie van toezicht en controle niet
gescheiden moet worden van de
andere belangen die de rijksoverheid
heeft. Naar de mening van mijn
fractie vallen op dat punt hier niet
ten principale de beslissingen. Wij
zullen zeker bij de verdere discussies
over de WTV daarop moeten letten.

Ik wil nog een ander punt kort
aanstippen, namelijk de mogelijke
opbrengsten van het vervreemden
van de aandelen. De schattingen
daarover lopen kennelijk nogal
uiteen. Als er sprake is van een
duidelijke meevaller, wat gebeurt er
dan met de opbrengsten? Er gaat het
een en ander naar het Fonds
economische structuurversterking. Er
zijn al enkele taakstellingen. Betekent
dit dat alle opbrengsten, inclusief
een hogere opbrengst dan geraamd
boven de thans aangehouden
schatting, worden besteed aan
bijvoorbeeld versterking van de
infrastructuur? Of is het denkbaar dat
een deel wordt besteed aan
verlaging van het financierings–
tekort? Ik krijg hierover graag wat
meer informatie.

Voorzitter! Recent zijn er berïchten
verschenen over de wenselijkheid
van een beursnotering van KPN op
Wall Street. Er zou sprake zijn van
een meningsverschil tussen enerzijds
de overheid en het bankconsortium
dat de beursgang begeleidt en de
KPN anderzijds. Kan de regering
hierover meer duidelijkheid geven?
Wat zijn de consequenties van deze
keuze?

Voorzitter! Er is een tweetal
amendementen ingediend. Het
amendement inzake de verhoging
van de op te leggen boete heeft onze
instemming. Het bedrag dat nu in de
wet is verankerd, is een schijntje

vergeleken bij de belangen die op
het spel staan. Dat amendement
juich ik dus toe.

Uit het betoog dat ik tot nu toe
heb gehouden, zal duidelijk zijn dat
wij minder behoefte hebben aan het
amendement met betrekking tot de
rol van de Kamer. Wij zien ook bij
verdere beurstransacties geen
primaire verantwoordelijkheid van de
Kamer. De rol die vanuit de politiek
en de rïjksoverheid ten aanzien van
met name de nutsfuncties gestalte
moet blijven krijgen, zal moeten
geschieden in het kader van de
voorwaarden op basis van de
concessiewetgeving, in het bijzonder
de WTV. Dat lijkt ons de zuivere
structuur. Wij hebben niet de
behoefte om via privaatrechtelijke of
andere constructies vanuit de politiek
de ontwikkelingen op dit punt verder
te kunnen sturen.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter: De regering zal
morgen antwoorden.

De vergadering wordt van 16.25 uur
tot 16.35 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet van 4 juli 1991,
houdende wijziging van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964
(verhoging van het huurwaarde–
forfait) (Stb. 352) teneinde de
verhoging van het huurwaarde–
forfait voor 1994 achterwege te
laten (23471);

- het wetsvoorstel Wijziging
van een aantal belastingwetten
en van de Wet Infrastructuur–
fonds in het kader van het
belastingplan 1994 (23472);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de vermogensbe–
lasting 1964, de Wet op de
loonbelasting 1964 en de Wet op
de inkomstenbelasting 1964
(verhoging van de ondernemings–
vrijstelling, wijziging van de
teruggaafregeling inzake
beperking van de gezamenlijke
druk van inkomstenbelasting en
vermogensbelasting, verhoging
van de belastingvrije sommen en
vrijstelling van natuurschoon–
wetlandgoederen in de vermo–
gensbelasting, wijziging van de
loon– en inkomstenbelasting in
verband met uitstel van loon.
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voorzitter

alsmede wijziging van de
fictief-rendementsregeling in de
inkomstenbelasting) (21882);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de inkomstenbe–
lasting 1964, de Wet op de
loonbelasting 1964 en de
Coördinatiewet Sociale Verzeke–
ring (regelingen met betrekking
tot aftrek en belastingvrije
vergoeding van kosten van
kinderopvang (23483);

- het wetsvoorstel Machtiging
tot het uitgeven en belenen van
schatkistpapier en het aangaan
van geldleningen ten laste van
de Staat der Nederlanden in
1994 (Leningwet 1994) (23418);

- het Voorstel van wet van de
leden De Korte en Van Rey tot
wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 en de
Wet op de loonbelasting 1964
met het oog op een verhoging
van het arbeidskostenforfait in
het kader van het
werkgelegenheids– en inkomens–
beleid (23138).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

De voorzitter: Het leek verreweg het
beste om tot een gecombineerde
behandeling te besluiten. Dat
betekent dat de inbrengen gecombi–
neerd zullen zijn. Morgen kan ter
zake van deze wetsvoorstellen en het
initiatiefwetsvoorstel van de leden
De Korte en Van Rey door de
regering ook gecombineerd worden
geantwoord. Met de initiatiefnemers
heb ik afgesproken dat één of beide
initiatiefnemers morgen, na het
antwoord van de regering op de
reacties van de Kamer, achter de
regeringstafel zullen plaatsnemen
om hun initiatief te verdedigen.

D

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Allereerst spreek ik mijn erkentelijk–
heid uit jegens de minister voor het
feit dat hij achter de regeringstafel
heeft willen plaatsnemen. Hij heeft
als eerste ondertekend, maar vorig
jaar moesten wij hem node missen.
Daarom hebben wij ook al vroegtij–
dig het signaal uitgezet dat wij hem
heel graag uitnodigden. Het is
immers de laatste keer dat de
minister van Financiën van het
kabinet-Lubbers/Kok hier een
belastingplan verdedigt en daardoor
ontstaat ook een zekere overzichts–

situatie. Ik denk ook dat zijn
aanwezigheid gerechtvaardigd is,
want hij heeft natuurlijk een
overwegende invloed gehad op de
vormgeving van het belastingplan. Ik
herken althans zijn hand daarin: hier
en daar een beetje inkomensnivelle–
ring. De staatssecretaris is in die zin
iets minder gepokt en gemazeld. Dan
is het eigenlijk logisch dat de
minister van Financiën nu achter de
tafel zit. Daar zijn wij hem erkentelijk
voor.

Er zijn een heleboel wetsvoorstel–
len aan de orde. Collega Van Rey en
ik hebben de zaken verdeeld. Wij
nemen allebei een deel voor onze
rekening. Ik begin met het algemene
deel van het belastingplan. Daarna
zal ik iets zeggen over het
arbeidskostenforfait, de inflatiecor–
rectie, het huurwaardeforfait en tot
slot de Leningwet 1994.

Het belastingplan 1994 is later
ingediend dan ooit. Daardoor heeft
de Kamer tussen de indiening van
het wetsvoorstel en het debat van
vandaag slechts drie weken de tijd
gekregen. Dit lijkt ons in wanverhou–
ding te staan tot de tijd die de Raad
van State voor zijn advies nodig had
en tot de desbetreffende communica–
tie, die in totaal acht weken vergde.
Dat laatste blijkt nog eens overduide–
lijk uit de voetnoot in de memorie
van antwoord. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag
schrijft de regering, naar aanleiding
van enige, door ons uitgeoefende
kritiek: "Wij willen nog eens
benadrukken dat wij steeds trachten,
het belastingplan in een zo vroeg
mogelijk stadium bij de Kamer in te
dienen, opdat een zorgvuldige
wetgevingsprocedure gewaarborgd
is." Daar is dit jaar natuurlijk wel
heel weinig van terechtgekomen. Het
advies van de Raad van State heeft
door de zeer late ontvangst echt tot
vertraging geleid en bij ons tot een
zeer grote hoop werk in zeer korte
tijd. Ik kan mij haast niet voorstellen
dat dit de zorgvuldigheid ten goede
is gekomen. Wat gaat de regering
hieraan doen? Blijkbaar verloopt de
communicatie tussen regering en
Raad van State weinig efficiënt. Het
blijkt dat ook de CDA-fractie daar
opmerkingen over heeft gemaakt
naar aanleiding van het wetsvoorstel
over de kinderopvang. Daarin is in
bijlage 1 immers een staatje
opgenomen waarin de verschillende
data nog eens zijn afgedrukt.

Zou het geen aanbeveling
verdienen om de ambtelijke staf van

de Raad van State voortaan reeds
voor de definitieve aanvaarding in de
ministerraad te informeren over de
technische vormgeving van het
belastingplan? Zoiets zou evenzeer
bij andere tijdrovende wetsvoorstel–
len kunnen worden overwogen. Wat
is daarover het oordeel van deze
bewindslieden? Deze opmerking is
zuiver in constructieve zin bedoeld.
Wellicht kan dit verlichting geven.
Ook vraag ik mij af hoe een en ander
gebeurt in ons omringende landen
waar minder vertraging in de
adviesronde optreedt.

Wij kunnen nog steeds niet vatten
waarom zulke uiteenlopende zaken
als een verhoging van het
arbeidskostenforfait, het ongedaan
maken van de inflatiecorrectie en de
verhoging van diesel– en benzine–
accijns, in één wetsvoorstel geperst
moeten worden. Dat je ze bij elkaar
behandelt, dat kan nog. Dat doen wij
nu dus ook en daar hebben wij geen
bezwaar tegen. Maar waarom
moeten ze in één wetsvoorstel
geperst worden? De logica dat hun
onderlinge samenhang daartoe
noopt, blijft ons ontgaan. Dat op
deze manier in de geest van de in de
Eerste Kamer aangenomen motie–
Boorsma gehandeld wordt, lijkt ons
stug. Het zal mij benieuwen of de
Eerste Kamer daar over twee weken
in trapt. Het laat zich raden dat de
regering, door de verpakking in één
wetsvoorstel, het tegenstemmen in
de Eerste Kamer ten aanzien van de
inflatiecorrectiebevriezing onmogelijk
wil maken. Het zal mij echter niet
verrassen als de regering met deze
onhoffelijke handelswijze jegens de
Eerste Kamer, diezelfde Eerste Kamer
extra tegen de haren in strijkt.

Heel interessant is onzes inziens
de opvatting van de CDA-fractie dat
de ingangsdatum van de accijns–
stijgingen geregeld moet worden in
een algemene maatregel van
bestuur, teneinde de koppelmg tot
uitdrukking te brengen tussen de
ombuigingsdossiers en de lasten–
stijgingen. Een dergelijke koppeling
lijkt ons, politiek gezien, zelfs beter te
onderbouwen dan het koppelen van
de accijnsstijgingen aan de bevrie–
zing van de inflatiecorrectie in één
wetsvoorstel. Wij zullen de CDA–
fractie zeker ondersteunen als zij een
voorstel in de door haar gewenste
richting indient. Wij zijn sowieso
tegen accijnsverhogingen. Dat zal
collega Van Rey nog eens bepleiten.
Elke vertraging bij de invoering is
dan meegenomen. Onze vraag aan
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De Korte

de CDA-fractie is of zij de koppeling
tussen ombuigingsdossiers en
invoering accijnsmaatregelen door
gaat zetten, ook nu de regering in de
nota naar aanleiding van het
eindverslag die koppeling uitdrukke–
lijk verwerpt.

Inmiddels heeft ons een tweede
nota van wijziging bereikt. Daarin
wordt een tweetal ombuigingen op
het terrein van de kinderbijslag
geregeld. Dat is hoogst amusant. Op
deze manier wordt immers gedeelte–
lijk uitvoering gegeven aan de
CDA-wens van koppelmg van
ombuigingsdossiers - in dit geval het
dossier kinderbijslag - en lasten–
stijgingen. Dat gebeurt nog wel in
één wetsvoorstel, zelfs zonder de
handtekening van de minister of de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Die laatste twee
zijn hier niet aanwezig. Zij staan, na
nu blijkt, volledig in hun hemd. Hun
ministerie heeft gewoon zitten pitten
en het is daardoor vergeten om deze
ombuigingsvoorstellen, 140 mln.
structureel, in te dienen. Met behulp
van een noodprocedure moeten deze
ombuigingen alsnog voor 1 januari
1994 plaatsvinden. Hoe kan herhaling
worden voorkomen? Dit lijkt mij
immers toch wel een beetje erg, erg
slordig. Dan druk ik mij nog heel
zachtjes uit.

De tweede nota van wijziging
regelt ook het uitstel van de
invoering van de milieubelasting op
grondwater en afvalstoffen. De
desbetreffende wetsvoorstellen
zullen in de Eerste Kamer niet voor 1
januari 1994 worden afgerond. De
VVD-fractie heeft zich als enige in
deze Kamer, met kracht van
argumenten, tegen deze slecht
gefundeerde belastingen gekeerd. Zij
hebben immers niets met het milieu
van doen. Wij spraken een paar
weken geleden de wens uit dat de
Eerste Kamer de voorstellen alsnog
goed tegen het licht zou houden. Die
wens gaat in vervulling. Wat ons
betreft geldt daarbij dat hoe langer
de senatoren daarover doen, des te
beter het is.

Dit nieuwste onderdeel van het
voorliggende pakket heeft dus onze
hartelijke instemming, hetgeen van
de meeste onderdelen van dit pakket
natuurlijk niet gezegd kan worden.

Ik kom te spreken over het
arbeidskostenforfait. Een jaar
geleden vroeg de VVD-fractie, bij de
indiening van het alternatieve
VVD-beleidsplan 1993, om een
verhoging van het arbeidskosten–

forfait in het kader van de werkgele–
genheid. Toen er maar geen
besluitvorming bij het kabinet
volgde, werd in het voorjaar van dit
jaar het initiatief-De KorteA/an Rey
ingediend. In dit voorstel, dat op de
agenda staat zoals wij van de
voorzitter hebben gehoord, wordt het
forfait van 5% naar 10% verhoogd
met een maximum van ƒ 500. Dit
heeft blijkbaar een aanjagend effect
op de regering en de coalitiefracties
gehad, want het uiteindelijke
resultaat is een nader gewijzigd
kabinetsvoorstel tot verhoging van
het forfait van 5% naar 8% met een
maximum van ƒ 465. Daarmee is het
kabinetsvoorstel het VVD-initiatief
dicht genaderd.

De reden dat de initiatiefnemers
hun voorstel overeind houden, is de
gunstige uitwerking van de
verhoging van 5% naar 10% voor
werknemers in deeltijdarbeid op
minimumniveau. Om de kans op
aanvaarding te vergroten, is dat
voorstel inmiddels zelfs gewijzigd in
een forfaitverhoging van 5% naar
10% met een maximum van ƒ 430 in
1994 en ƒ 500 vanaf 1995. In dat
geval zijn de kosten voor de schatkist
in 1994 even hoog als die van het
kabinetsvoorstel. Wanneer de
inkomensgevolgen in guldens per
jaar en in procenten van het
besteedbaar inkomen voor werkne–
mers op het minimumniveau worden
vergeleken, blijkt dat bij zeer kleine
deeltijdbanen een licht minder
negatief resultaat uit de bus komt,
want in het traject van de zeer kleine
deeltijdbanen prevaleert een kleine
premieverzwaring, terwijl voor
verreweg de meeste deeltijdbanen
op minimumniveau het initiatief-De
Korte/Van Rey ƒ 50 tot ƒ 100 op
jaarbasis beter scoort dan het
kabinetsvoorstel. Daarom geeft de
VVD-fractie de voorkeur aan het
initiatief-De Korte/Van Rey. De vraag
is hoe de andere fracties daarover
denken. Een en ander is in de nota
naar aanleiding van het eindverslag
terug te vinden. Daar zijn ook de
inkomensgegevens nog eens
opgesomd.

Belangrijk lijkt ons deze opmerking
in de nota naar aanleiding van het
eindverslag: "Bij een gegeven
maximumbedrag zal een verdere
verhoging van het percentage vooral
part-timers ten goede komen.
Partners zullen zich in grotere
getalen gaan aanbieden op de
arbeidsmarkt". Het doel van de
verhoging van het arbeidskosten–

forfait - dit geldt zowel voor de
regering als voor de initiatiefnemers
- is aan de ene kant de netto–
loonopbrengst bij lager betaald werk
te verhogen en aan de andere kant
de kosten voor dit type werk te
drukken, zodat een extra aanbod van
lager betaald werk wordt geschapen.
Het gaat er uiteindelijk om, zoveel
mogelijk laaggeschoolde inactieven
aan een deeltijdbaan of voltijdbaan
te helpen. Wat dit betreft, scoort het
initiatief-De KorteA/an Rey geloof ik
net iets beter dan het kabinets–
voorstel, vooral waar het om
deeltijdbanen gaat.

Het arbeidskostenforfait in de
huidige vorm kan niet voortdurend
verhoogd worden om het arbeidsin–
komen fiscaal te ontzien. De regering
wil het daarom op termijn omvor–
men. Daar hebben wij uiteraard geen
moeite mee. Wij betwijfelen echter of
dit gepaard kan gaan met een
integratie van het reiskostenforfait.
De vergoedingenkant van dat forfait
laat zich onzes inziens moeilijk op
een billijke wijze combineren met
een arbeidskostenregeling.

Onderzoek van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
wijst uit - ik verwijs naar de Sociale
nota van 1993 - dat iemand pas wil
toetreden tot de arbeidsmarkt als de
feitelijke onkosten worden vergoed
en als het welvaartsverlies dat is
verbonden aan arbeidsinspanning
door het loon wordt gecompenseerd.
Het welvaartsverlies bedraagt samen
met de feitelijke onkosten volgens
bedoeld onderzoek ten minste 9%
van de minimumuitkering voor
alleenverdieners. Om dat verschil
zonder een verlaging van het sociaal
minimum te overbruggen, moet het
percentage naar circa 20, terwijl wij
het dus nu verhogen naar 8 of 10, en
moet het maximum met nog eens
ƒ 4000 worden verhoogd. Het netto
effect daarvan op het minimumloon–
niveau is ongeveer ƒ 1550 op
jaarbasis en dan heeft in feite de
compensatie plaats die uit het
onderzoek rolt. Een dergelijke
verhoging van het arbeidskosten–
forfait lijkt echter in de nabije
toekomst niet tot de mogelijkheden
te behoren. Dan rest op basis van
dat onderzoek maar één conclusie:
het sociaal minimum zal de komende
jaren verder moeten achterblijven.
Delen de bewindslieden, waarbij ik
natuurlijk allereerst kijk naar de
minister die ook een politieke pet op
heeft, deze conclusie?
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De Korte

Het gebruik van de fiscale
carpoolregeling blijkt dik tegen te
vallen. Het voor meerijders vervallen
van de belastingvrije vergoeding of
reiskostenaftrek werkt demotiverend.
Nieuw voorlichtingsmateriaal zal
volgens de bewindslieden uitkomst
bieden. Maar als je niets aan het
systeem verandert, valt er met
voorlichting weinig aan te verbete–
ren. Ik ben daar zeer sceptisch over.
Volgens mij wordt dat niets.

Voorzitter! In 1991 werd het
passeren van de inflatiecorrectie nog
als een eenmalige operatie aange–
merkt. Wij voorspelden toen reeds
dat dit elk volgend jaar opnieuw zou
gebeuren. Het CDA kan hoog of laag
springen maar hier moet men
telkenmale diep voor de PvdA in de
coalitie buigen. We koesteren nog
een sprankje hoop dat de CDA-fractie
in de Eerste Kamer, ondanks de
verpakking van het voorstel in het
totale wetsvoorstel, roet in het eten
gaat gooien, want in de Eerste
Kamer mag dat wat makkelijker dan
in de Tweede Kamer. Onder dit
kabinet heeft zich de slechte praktijk
ontwikkeld dat een consequente
toepassing van de Wet koppeling
met afwijkingsgronden, WKA, voor
de uitkeringen gepaard gaat met een
overeenkomstige ingreep in het
mechanisme van de inflatiecorrectie
voor de belastingbetalers. Deze
gelijke behandeling van WKA–
koppeling en inflatiecorrectie, is op
inkomensgebied zo'n beetje het
handelsmerk van het kabinet–
Lubbers/Kok geworden. Het hindert
niet als het uiteindelijk slecht is voor
de werkgelegenheid; het hindert niet
als het strijdig is met bijvoorbeeld de
passage op bladzijde 21 van de
Miljoenennota van 1994 met de
handtekening van de minister van
Financiën eronder, dat werken ten
opzichte van een uitkeringssituatie
financieel aantrekkelijker moet
worden; het hindert niet als de
progressielijn daardoor steiler wordt
en de marginale wig voor de
werkenden toeneemt. Wat uiteinde–
lijk telt is de uitkomst van een zo
gelijk mogelijk inkomensplaatje. De
inkomensverdeling gaat bij dit
kabinet boven het werk!

In de artikelsgewijze toelichting
valt te lezen dat er een automatische
inflatiecorrectie per 1 januari zal zijn.
De vlag mag uit bij zo'n passage.
Mogen wij aannemen dat deze
inflatiecorrectie-onvrïendelijke
coalitie niet geacht wordt na 3 mei
1994 terug te keren? Dat is immers

de logische conclusie die je dan
moet trekken? De inflatiecorrectie
wordt voor de derde en laatste keer
onder dit kabinet gepasseerd.
Daarmee wordt de microlastendruk
met 1,4 mld. in 1994 verzwaard ten
opzichte van orwerkorte toepassing.
Voor de gehele kabinetsperiode gaat
het om een verzwaring van de
microdruk met 4,1 mld. De hiermee
samenhangende schijfinkortingen
komen materieel gezien overeen met
een stijging van elk van de drie
Oort-tarïeven met 1,4 procentpunt.
Dat is geen reden tot juichen. Door
het drie maal passeren van de 100%
inflatiecorrectie komen in deze
kabinetsperiode - dit zijn getallen
van Financiën - 433.000 belasting–
betalers meer in de tweede schijf van
het 50% tarief en 91.000 belasting–
betalers meer in de derde schijf van
het 60% tarief. In materiële zin wordt
de Oort-operatie van Lubbers-ll
ongedaan gemaakt door Lubbers-lll.
Daarmee maakt de PvdA een
verkiezingsbelofte waar, wellicht de
enige. Maar dit gaat wel ten koste
van de 1 miljoen middengroepers
tussen anderhalf en twee keer
modaal met een netto inkomen
tussen ƒ 4000 en ƒ 5000 per maand.
Dat is heus geen vetpot. Daar zit
natuurlijk wel de ruggegraat van de
werkenden en die zijn hier vooral het
slachtoffer van. De drie ingrepen
betekenen voor deze groep een
microverzwaring dankzij het
kabinet-Lubbers/Kok van ƒ 1000 op
jaarbasis. Ik heb de gevolgen voor de
inkomens nog eens op een lijstje bij
elkaar gezet maar ze staan ook in de
stukken. We hoeven daar nu niet
apart aandacht aan te besteden.
Maar die gevolgen zijn wel veront–
rustend.

Even verontrustend is de
alarmerende oploop van het tarief in
de eerste schijf van 34,8% in 1990.
Oort beoogde immers te beginnen
met om en nabij de 35% van de
laagste schijf en het daarbij te
houden. Die 34,8% van 1990 loopt
evenwel op naar 38,8% in 1994. Deze
oploop met 4% wordt voor bijna een
derde veroorzaakt door premie–
verzwaring aan de volksverzekerings–
kant als gevolg van het drie maal
passeren van de 100% inflatiecorrec–
tie. Meer dan een derde van deze
oploop wordt veroorzaakt door het
plan-Simons, waardoor de AWBZ–
premie met 1,4% extra stijgt. De rest
hangt samen met endogene
kostenmutaties bij de volksverzeke–
ringen en het korten van de

rijksbijdrage AAW/AWW. Dus van die
4% oploop heeft het kabinet 3% door
eigen beleid veroorzaakt, op zijn
geweten en wel door de bevriezing
van de inflatiecorrectie, het
plan-Simons en het korten op de
AAW/AWW-rijksbijdrage. Daarmee
verdwijnen er, structureel vertaald,
tienduizenden banen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt. Dit
wordt een van de meest schrijnende
waarnemingen als wij het volgende
jaar, dat wil zeggen na 3 mei 1994,
terugblikken op vier jaar kabinet–
Lubbers/Kok.

Ik ga nog enig vergelijk aan tussen
het kabinetsbeleid en het beleid, dat
wij recentelijk hebben voorgesteld.
Het moet nog een beetje in elkaars
perspectief gebracht worden sinds
de laatste aanpassingen, nu er ook
geen loonmaatregel meer zal komen.
Ten opzichte van het kabinetsbeleid
voorziet het VVD-alternatief - stuk
23400, nr. 10 - in een microlasten–
daling van 3 mld. in 1994, volledige
inflatiecorrectie, arbeidskostenforfait
van 5% naar 10% met een maximum
van ƒ 430 in 1994 en ƒ 500 vanaf
1995, geen verhoging van de
milieuverbruiksbelasting op
grondwater en afvalstoffen en geen
verhoging van benzine– en diesel–
accijns. Daarvoor werden compense–
rende bezuinigingen in de plaats
gesteld.

Dankzij de nota naar aanleiding
van het eindverslag - op bladzijde 7
- mogen wij nu vaststellen, dat na
het wegvallen van de veronderstel–
ling van een looningreep het
werkgelegenheidseffect in 1994 voor
het kabinetsbeleid en het WD-beleid
inmiddels precies gelijk zijn. Ik zeg
dit even, omdat de minister bij een
eerder debat ons kapittelde op dat
moment en zei, dat er een verschil
van 7000 is. Ik antwoordde, dat dit
door de looningreep werd veroor–
zaakt maar die is nu van tafel en dus
zijn we weer gelijk. Maar op de
langere termijn genomen, zitten wij
veel beter. Het VVD-pakket van 3
mld. extra lastenverlichtingen,
gecompenseerd door ombuigingen,
levert een extra bijdrage aan de
werkgelegenheid ten opzichte van
het kabinetsbeleid van circa 25.000
arbeidsjaren. Dat is ook conform de
CPB-variantensystematiek. Bezuini–
gen in plaats van het verzwaren van
lasten loont dus als het gaat om de
werkgelegenheid. Het VVD–
beleidsplan 1994 levert bovendien
een inkomensbeeld op van bijna–
koopkrachtbehoud voor de werken–
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den volgend jaar, dit in tegenstelling
tot het kabinetsbeleid, dat een
stevige minlijn voor de werkenden
impliceert van min 1,5 a 2%.
Daarmee draagt het kabinetsbeleid
niet bij tot het realiseren van de
doelstelling van het centraal akkoord
van een bijna nullijn voor de
CAO-lonen. Omdat ik het maar niet
van het kabinet kreeg bij de
schriftelijke voorbereiding, heb ik nu
een eigen koopkrachtontwikkeling
1994 gemaakt conform het kabinets–
beleid en conform het VVD-beleid.

Mijnheer de voorzitter! Ik zou dat
graag aan u willen overhandigen
opdat het aan de stukken kan
worden gehecht en de regering
daarop haar commentaar kan
leveren. Voordat ik dat doe, lees ik
even de laatste passage voor. Die
centraal-akkoorddoelstelling lukt
alleen bij verlichting van de
microlasten in 1994. Het VVD–
beleidsplan zorgt daarvoor. Het
kabinetsbeleid niet of nauwelijks.
Bovendien wordt door het VVD–
beleid het werken financieel
aantrekkelijker gemaakt ten opzichte
van de uitkeringssituatie en bij het
kabinetsbeleid gebeurt dat maar voor
de helft.

De voorzitter: Dit stuk zal als noot
aan de Handelingen worden
toegevoegd. Ik zal ervoor zorg–
dragen, dat het onmiddellijk wordt
rondgedeeld, opdat men er kennis
van kan nemen.

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

Minister Kok: Mijnheer de voorzitter!
De heer De Korte spreekt in zijn
laatste passage over de centraal–
akkoorddoelstelling, die alleen lukt
bij verlichting van de micro–
lastendruk in 1994. Ik neem aan, dat
de heer De Korte hiermee ook citeert
uit het centraal akkoord. Waar vindt
hij die passage?

De heer De Korte (VVD): De
centraal-akkoorddoelstelling van een
bijna nullijn voor de CAO-lonen heb
ik van de partners zelf. Het is dit keer
een centraal akkoord tussen de
partners, werkgevers en werknemers,
die dit met elkaar hebben afgespro–
ken, zo heb ik vastgesteld.

Minister Kok: Misschien om te
voorkomen dat de heer De Korte mij
nog niet begrijpt. Mijn vraag is: waar
in het centraal akkoord staat de

passage dat hun streven om tot een
zo laag mogelijke loonstijging te
komen, afhangt van de micro–
lastendruk?

De heer De Korte (VVD): Dat heeft
men ons in ieder geval van
werkgeverszijde uitdrukkelijk gezegd.
In het overleg met hen hebben wij te
horen gekregen dat als er door het
kabinet wordt bijgedragen in de
microsfeer, dat zeer zal helpen om
die wat hun betreft toch zeer stevige
doelstelling echt helemaal te
realiseren. Zo is ons dat geworden in
contacten met met name de
werkgevers. Ik vind het ook niet
onlogisch. Sterker nog, als u straks
naar ons staatje kijkt, zult u begrijpen
dat de logica daarvan heel duidelijk
is. Want u ziet dat wij door het
VVD-beleid bijna op koopkracht–
behoud uitkomen, wat de mensen
dus in het vooruitzicht te stellen is.
Want ik geef u op een briefje dat het
er straks, na 1 januari, als alles wat u
voor de werknemers in petto heeft,
wordt gecumuleerd, wel eens op zou
kunnen uitdraaien, zeker als wij naar
de WAO-premies gaan kijken,
vanwege de voorstellen die door het
kabinet zijn gedaan, dat het
loonstrookje netto lager uitkomt. Ik
durf het nog niet helemaal te
voorspellen, maar er is wel een
goede kans op. Dan wordt dit
natuurlijk extra relevant.

Over het huurwaardeforfait is al
het een en ander in de kranten
verschenen, wat natuurlijk de
belangstelling en de nieuwsgierig–
heid van een ieder prikkelt, ook van
ons. Ik kijk speciaal in de richting van
de CDA-fractie, met name de heer De
Jong. Het huurwaardeforfait is tot nu
toe verhoogd van 1,8% in 1990 naar
2,9 procentpunt in 1993. Volgens de
kabinetsplannen in het kader van de
Tussenbalans zou er nog een
verhoging naar 3,3% in 1994 moeten
volgen. Maar de eigen rekenwijze
van het kabinet liet al eerder dit jaar
niet meer dan 3,1% in 1994 toe. Wij
wezen bij die gelegenheid aan het
begin van het jaar op de boven–
inflatoire waardestijging van
koopwoningen. Wij waren volgens
de bewindslieden voorbarig.
Inmiddels wordt de reële waarde–
stijging erkend, dus wij waren
helemaal niet voorbarig. Voor het
eerst wordt de meeropbrengst als
gevolg van de boveninflatoire
waardestijging zelfs berekend en wel
op 130 mln. Maar dat is nog niet een
derde van de echte meeropbrengst.

die door ons op zo'n 440 mln. wordt
becijferd. Daarmee worden de
eigenaar-bewoners dubbel gepakt. Ik
vind dat ik dat toch wel kan zeggen.
In de eerste plaats wordt het
huurwaardeforfait ten opzichte van
de politieke koppeling tussen
huurders en eigenaar-bewoners te
hoog vastgesteld. In de tweede
plaats wordt een te hoog vastgesteld
forfait vervolgens weer toegepast op
een waardestijging van woningen die
onvoldoende rekening houdt met de
veel hogere feitelijke ontwikkeling.
Vandaar dat ik zeg dat eigenaar–
bewoners dubbel worden gepakt. Wij
menen dat het huurwaardeforfait ten
minste 0,2 procentpunt te hoog is
vastgesteld. Dat hangt vooral samen
met de correctiefactor in verband
met het bestedingsaspect dat een
woning heeft. Daardoor betalen de
eigenaar-bewoners jaarlijks, en dus
ook in 1994, minstens 130 mln. te
veel belasting. Uit de stukken blijkt
dat de CDA-fractie daar op dezelfde
wijze over denkt. Wij menen voorts
dat een reële waardestijging in de
periode 1991 t/m 1994 niet 5% of 7%,
maar 17,5% is. Dat vraagt om een
forfaitverlaging op die grond van 0,7
procentpunt in plaats van de 0,2
procentpunt die het kabinet in het
vooruitzicht stelt. Dus bij elkaar
genomen is dit aanleiding om het
forfait met wellicht wel 0,7% te
verlagen naar een niveau van 2,2
procentpunt in 1994. Anders betalen
de eigenaar-bewoners in relatie tot
de gelijkwaardige behandeling van
huurders en huiseigenaren 440 mln.
te veel aan belasting in 1994.
Wanneer de nacalculatie in 1997
verschijnt, zal blijken dat wij het bij
het rechte eind hebben, zoals wij
steeds achteraf door de feiten in het
gehjk zijn gesteld in alle debatten die
wij erover hebben gevoerd. Maar ja,
als er nu geen neerwaartse
aanpassing komt, hebben in 1997 de
eigenaar-bewoners wel drie jaar lang
enkele honderden miljoenen op
jaarbasis te veel aan belasting
betaald.

De heer Melkert (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Mag ik de heer De Korte
vragen of wij een amendement
kunnen verwachten dat zijn
gedachten ter zake verder uiteen zal
zetten en de Kamer de kans zal
geven om daarover te stemmen?

De heer De Korte (VVD): Onze
insteek is minimaal 0,2% en
maximaal 0,7%. Wij zijn van plan om
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in ieder geval in te steken op 0,2%.
Wij zeggen erbij dat 0,7% ons zelfs
nog rechtvaardiger lijkt, maar de
vraag is of dit wel wordt gesteund
door anderen in de Kamer. Wij zullen
dat wel horen. Die argumentatie leg
ik hier heel nadrukkelijk op tafel.

De heer Melkert (PvdA): Het
bevreemdt mij dat die argumentatie
kan leiden tot een bandbreedte van
0,5%. Dat is nog meer dan de
omvang van elke stap die in deze
periode per jaar is genomen.

De heer De Korte (VVD): Maar dat
ligt niet aan mij.

De heer Melkert (PvdA): Dat is geen
bandbreedte meer. Dat lijkt mij
gewoon de grens aan de bovenkant
en onderkant van plat opportunisme.
Hoe komt de heer De Korte aan zo'n
bandbreedte? Waarom zegt hij niet
dat de rechtvaardigheid, althans in
de visie van de VVD, een percentage
vereist van bijvoorbeeld 2,2? Dan
legt hij dat vast.

De heer De Korte (VVD): Ik vind het
woordgebruik van de heer Melkert
wat opvallend. Als er een fractie in
de achterliggende jaren duideüjk is
geweest op het vlak van het
huurwaardeforfait, dan is het wel de
VVD-fractie.

De heer Melkert (PvdA): Dat moet u
zo houden. Ik doe een oproep aan u
om duidelijk te blijven, want dat bent
u helemaal niet.

De heer De Korte (VVD): Wij zijn
steeds duidelijk geweest. Wij zijn ook
van plan om die duidelijkheid nu
weer aan iedereen voor te zetten.
Dan zien wij het wel in de loop van
dit debat. Ik wil in elk geval zeggen
dat wij al voor het weekend een
minimale insteek hadden op 0,2%.
Toen wij kennis hadden genomen
van de activiteiten bij de CDA-fractie,
hebben wij ons amendement nog
niet ingediend. Wij dachten: wij
moeten de broedende CDA-kip niet
storen. Wij hebben nu gezien dat het
amendement van de CDA-fractie is
ingediend. Dat verheugt ons. Wij
zullen het ook zeker steunen. Ik voeg
eraan toe dat wij aan de CDA-fractie
vragen of wij het mede mogen
ondertekenen. Wij hadden ons ook
die inspanning willen getroosten,
maar wij hebben de CDA-fractie
gaarne voor laten gaan. Daarom

vraag ik of zij daarin wil bewilligen.
Dat lijkt ons eigenlijk vrij logisch.

De heer Melkert (PvdA): Dan komt u
bij de nacalculatie van volgend jaar
met uw nacalculatie dat er nog 0,5%
af moet.

De heer De Korte (VVD): Mijn
voorspelling is dat het daar niet bij
zal kunnen blijven. Ik denk dat wij
daar pas verder mee komen als je
een regeerakkoord gaat opstellen.
Dan kun je veel fundamentelere
wijzigingen aanbrengen op zo'n
dossier. Dit dossier is natuurlijk
helemaal bevroren. Ik begrijp best
dat de CDA-fractie de verhoudingen
binnen het kabinet niet helemaal
onder druk wil zetten, dus men doet
dat toch een beetje gematigd,
genuanceerd. Maar als je het echt
wilt wijzigen in de goede richting,
dan moet je dat bij een regeerak–
koord doen. In die richting zoeken
wij het.

Ik spreek er mijn verheugenis over
uit dat er voor het eerst een
meerderheid gloort. Wij zijn de
CDA-fractie ervoor erkentelijk dat zij
ditmaal een stevig standpunt heeft
geformuleerd, zodanig dat het heeft
geleid tot een amendement. Wij
hopen dat dit amendement in stand
zal blijven. Het zal duidelijk zijn dat
wij het ondersteunen.

Het is opvallend dat het CDA in
zijn berekening van het huurwaarde–
forfait in 1994, zo zeg ik ook tegen de
heer Melkert, uitkomt op een waarde
van 2,5 procentpunt. Dat is lager dan
uit het amendement blijkt. Terwijl wij
in onze benadering op 2,2 procent–
punt uitkomen, komt het CDA uit op
2,5 procentpunt en dient het een
amendement in voor 2,7 procent–
punt. Dat ondersteunen wij. Wij
kiezen immers voor dezelfde richting:
stevig omlaag. Wij hopen dat de
CDA-fractie niet door het kabinet zal
worden teruggefloten, want dat
zouden wij ook voor de eigen–
huisbezitters heel verdrietig vinden.
Het zou ook niet passen bij de status
van deze discussie en bij de
nacalculatie op dit punt.

Dan kom ik op de berekening
zelve, die door ons van meet af aan
is bekritiseerd. De meeste kritiek ging
uit naar de vaststelling van de
correctiefactor, die ik zoëven al
besprak. Dat wordt ook zo gezien
door de CDA-fractie. Die factor is een
vergaarbak geworden van elementen
waarmee het kabinet volgens zijn
eigen rekenwijze niet goed raad

weet. Ik som ze voor de volledigheid
nog even op.

Allereerst is dat het bestedings–
aspect zelve, waarmee het bij die
correctiefactor allemaal begonnen is.
Die factor moet vervolgens ook nog
eens het verschil goedmaken tussen
de getaxeerde huurwaarde en de
werkelijke huren van vergelijkbare
woningen. Het is technisch jargon;
het is vreselijk, maar ik kan het niet
anders zeggen. Als ik het moet
uitleggen, dan ben ik heel veel tijd
kwijt. Het is nu eenmaal zo. Het
verschil is twee derde van 2,5
procentpunt, dus 1,5 procentpunt.
Dat is eigenlijk de hele correctiefac–
tor. Die wordt door één aspect uit de
vergaarbak al helemaal opgegeten,
om het zo maar eens te zeggen.

Verder is die correctiefactor er ook
wegens het feit dat de bruto
huurwaarde van een woning
procentueel lager is naarmate de
waarde van de woning hoger is. Er is
ook nog het aspect dat een
eigenaar-bewoner bij verkoop van
zijn woning, wat gemiddeld eens in
de twaalf jaar voorkomt, te maken
krijgt met overdrachtsbelasting en
makelaars– en notariskosten.
Daarmee moet je ook rekening
houden, dus dat zit er ook in. Voorts
wordt rekening gehouden met het
vermogensrisico dat de eigenaar–
bewoner loopt, bijvoorbeeld bij een
gedwongen verhuizing op een
ongunstig moment. En dan is er nog
de zogeheten tussenbalans–
karakterisering van de eigen woning
als bron van inkomsten. Die is
immers bij de Tussenbalans
verscherpt. Dat zit er dus ook nog in.
Kortom, de constante factor van 1,5
procentpunt is al lang en breed
"opgegeten". Het is dan ook terecht
dat de heer De Jong daarvan zo'n
stellig punt maakte; wij ondersteu–
nen dat geheel.

Dan is er ook nog de huursom–
benadering. De regering stelt dat het
verschil tussen de getaxeerde
huurwaarde en de gemiddelde
huurprijzen daardoor snel zal
afnemen. Dat zien wij helemaal niet.
In deze benadering kan de huur–
stijging voor moeilijk verhuurbare
woningen immers aanmerkelijk lager
of zelfs negatief worden vastgesteld.
Het wordt dus makkelijker in plaats
van moeilijker om in de sociale
huursector huurprijzen te hanteren
die beduidend onder de maximaal
redelijke huur liggen. Anders dan de
bewindslieden menen, denken wij
dat de geconstateerde scheefgroei
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op dat punt eerder langer dan korter
zal voortduren.

Er zijn natuurlijk nog veel meer
punten van kritiek op die reken–
methodiek te leveren. Wij gaven daar
ook uiting aan tijdens het mondeling
overleg van 31 maart jl. Dat deden
ook 16 organisaties die zich
bezighouden met het eigen–
woningbezit. Dat is wat: 16 organisa–
ties die dat gezamenlijk naar voren
brengen! Zij hebben ons laten weten
dat zij nog steeds vasthouden aan al
die kritiekpunten. Zo zijn bijvoor–
beeld de kosten van beheer niet
meegenomen, terwijl de aftrek voor
zakelijke lasten te laag is. De
onderhoudskosten worden in de
berekening onderschat, want
eigenaar-bewoners hebben niet de
schaalvoordelen die corporaties bij
een vergelijkbare woning genieten.

In de stukken kwam ook iets heel
merkwaardigs naar voren: het
plotseling in de berekenings–
systematiek introduceren van een
correctie op de aftrekpost voor
onderhoud op grond van zelfwerk–
zaamheid van de eigenaar-bewoner.
Dat slaat nergens op. Dat vormt
immers een regelrechte inbreuk op
de benadering van het huurwaarde–
forfait, namelijk dat je werkt met de
fictie dat de eigenaar-bewoner een
eigenaar-verhuurder is. Die wordt op
die manier behandeld.

Verder hebben wij twijfel over de
veronderstelling dat de reële
huurstijging in 1994 2,3% is. Er is
namelijk het bruteringsakkoord.
Daarin is weliswaar afgesproken dat
er een bijdrage aan het afbraak–
percentage van 5% wordt gehan–
teerd, maar in de periode 1995-2010
mag ook een huurverhoging van
3,8% toegepast worden. Rekenkundig
klopt dit in ieder geval. Die huur–
verhoging is voldoende om de
exploitatie van de woningen rond te
krijgen. Als je echter luistert naar de
verlangens van bijvoorbeeld de
PvdA-fractie, zeker straks in het
verkiezingsjaar, dan gelooft natuurlijk
niemand dat de gemiddelde
nominale huurstijging uiteindelijk 5%
zal bedragen. Ik ben dan ook heel
benieuwd wat de heer Melkert of de
heer Vermeend hier straks over zal
zeggen. De PvdA-fractie zal er onzes
inziens alles aan doen om daar 4%
van te maken. Dat zou mij tenminste
niet verbazen. Sommigen zouden
zelfs teleurstelling uitspreken, als zij
op dat punt geen maximale
inspanning zou plegen. Ik ondersteun
dat niet, maar het zou mij niet

verbazen, als dat gebeurt. De bruto
huurwaarde zal dan in 1994 navenant
lager liggen. En dat verlaagt weer
het wettelijk netto forfait in 1994.

Ons belangnjkste kritiekpunt blijft
echter de correctiefactor. Deze is
voor de heer De Jong ook aanleiding
geweest om 0,2 procentpunt
verlaging aan te brengen. Ik denk dat
dat juist is. In het amendement dat
hij op dat punt heeft ingediend en
dat wij graag ondersteunen, zien wij
wat dit betekent voor woningen van
ƒ 30.000, van ƒ 60.000 en van boven
ƒ 60.000. Vloeit daar een budgettair
nadeel uit voort? Dat is natuurlijk wat
de bewindslieden gaan opbrengen.
Zij zullen zeggen: dat kan zomaar
niet; daar moet je dekking voor
geven. Dat behoeft echter helemaal
niet te gebeuren. De door mij
berekende fiscale meeropbrengst is
gesteld op 440 mln. Als gebeurt wat
in dat amendement wordt voorge–
steld, betekent dat dat daar 130 mln.
vanaf gaat. Dan heeft men echter
nog 310 mln. meer dan waar men in
alle berekeningen mee gerekend
heeft. Er is dus geen budgettair
nadeel. Er is alleen minder budget–
tair voordeel.

Tijdens het mondeling overleg van
31 maart jl. hebben wij naar voren
gebracht dat het uitgangspunt van
een prijsstijging van koopwoningen
die gelijk zou zijn aan de inflatie,
door de feitelijke ontwikkelingen was
achterhaald. Uit de gegevens van de
makelaars bleek toen namelijk dat de
prijsstijging van koopwoningen in
1991 3,9% en in 1992 8,0% was. De
staatssecretaris zei op basis van de
ramingen dat die conclusie voorbarig
was en dat er slechts sprake was van
een andere samenstelling van het
eigen-woningbestand. Misschien
herinnert hij zich dit nog. Ik zie hem
knikken; hij herinnert het zich dus. Ik
heb toen gezegd dat dit volstrekte
onzin is. Ik gebruik dit soort woorden
niet vaak, maar ik herhaal die toch
nog eens. Naar nu blijkt, hadden wij
goeddeels het gelijk aan onze kant.
Inmiddels hanteert de staatssecreta–
ris namelijk zelf een waardestijging
7,8%. De 8,0% die ik had genoemd,
was voorbarig en wat dies meer zij,
maar nu hanteert hij zelf een
percentage van 7,8. Het kan dus snel
veranderen. Dit cijfer wijkt ook
nauwelijks af van het cijfer van de
makelaars. Zij zijn natuurlijk ook de
eersten die daar zicht op hebben.

Daarom twijfel ik ook geen
moment aan het meest recente cijfer
van de makelaars voor het gemid–

delde van koopwoningen voor dit
jaar. November hebben wij bijna
gehad. Men houdt dit bij; men heeft
een voortschrijdend gemiddelde;
men komt nu uit op 11% in 1993. Dat
wordt dus gesignaieerd. Daarbij stelt
men nog dat de waardestijging het
piekjaar 1978 gaat overtreffen.
Sommigen in de zaal herinneren zich
dat jaar misschien. Bij Financiën
steekt men echter opnieuw de kop in
het zand. In de nota naar aanleiding
van het eindverslag wordt namelijk
gezegd: "De thans door de VVD–
leden aangehaalde cijfers over de
waardestijging van woningen zijn
niet zonder meer bruikbaar als
graadmeter voor de gehele
woningvoorraad. Daarnaast achten
wij het niet terecht, op voorhand uit
te gaan van een boveninflatoire
waarde-ontwikkeling voor het tweede
halfjaar van 1993 en voor 1994."
Welnu, dit is een herhaling van
zetten. Het gaat precies hetzelfde als
in maart. Er is natuurlijk geen mens
die gelooft dat de waardestijging in
de tweede helft van dit jaar gelijk is
aan de inflatie, want vooral sinds juli
zijn de huizenprijzen op hol
geslagen, na de daling van de
hypotheekrente beneden de 7%.

Wij hanteren daarom op basis van
de feitelijk NVM-cijfers voor 1993 de
volgende opstelling. Deze opstelling
heeft ook gestaan in het eindverslag.
Ik verwijs hiernaar. Uit deze
opstelling blijkt dat de boven–
inflatoire waardestijging in 1991 1,0%
is en in 1982 4,8%. Dit zijn ook cijfers
van Financiën. Maar in 1993 zal de
stijging 7,1% bedragen en in 1994
4,6%. Als je dit bij elkaar optelt, kom
je voor de extra reële waardestijging
uit op 17,5% in plaats van 7%.

Er is nog iets geks. Terwijl de
bewindslieden uitkomen op een
percentage van 7, rekenen zij met
5%. Zij passen een korting toe op
hun eigen rekenwijze. Waarom? De
door ons berekende reële waarde–
stijging van 17,5%, waarvan ik
overigens denk dat deze eerder een
onderschatting dan een over–
schatting is van de realiteit, komt nu
neer op een noodzakelijke neer–
waartse bijstelling over de hele linie
van 0,7 procentpunt. De correctiefac–
tor van 0,2 procentpunt in aanmer–
king genomen, kom je terug op het
cijfer waarmee ik begon. Het
wettelijk huurwaardeforfait zou dus
in 1994 eigenlijk op 2,2 procentpunt
moeten worden vastgesteld. Wij
krijgen hier in 's lands vergaderzaal
natuurlijk geen adhesiebetuigingen
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voor, maar wel in het land. Wij
blijven daarom op dit punt met een
probleem zitten. Want als hier geen
verandering in komt en als het
kabinet voet bij stuk houdt, betalen
de eigenaar-bewoners veel te veel
belasting. In 1994 is dit 440 mln.,
waarvan 310 mln. het gevolg is van
dubbel pakken en 130 mln. van de
verkeerde systematiek.

Alles bij elkaar genomen, moet ik
vaststellen dat de eigen–
huizenbezitters een fiscaal goudmijn–
tje zijn voor het kabinet. Ik som nog
eens op: de stijging van het
huurwaardeforfait van het kabinet
levert 715 mln. op in deze kabinets–
periode. De extra waardestijging
levert 440 mln. op en de intensive–
ring van de controle, waar wij het
van harte mee eens zijn, 270 mln.
Het is terecht dat zij hierop toezien,
maar het geld komt er wel uit.
Hiermee kom je aan een totale
opbrengst van 1425 mln. Je moet
dus wel zeggen dat dit een goud–
mijntje is. Hiermee komt het kabinet
bijna 600 mln. hoger uit dan de
oorspronkelijke doelstelling was van
de Tussenbalans, namelijk 850 mln.
Nogmaals, in dit licht gezien is een
verlaging van 0,2 procentpunt, zoals
in het amendement van de heer De
Jong wordt voorgesteld, dat wij van
harte ondersteunen en graag mee
willen ondertekenen, slechts een
minimale tegemoetkoming.

Voorzitter! Tot slot kom ik bij de
Leningwet. Ik begin met de looptijd
van leningen. Ik kijk hierbij vooral in
de richting van de minister. De
looptijd van de openbare en
onderhandse leningen loopt op. De
regering doet dit om de omloopsnel–
heid van de te herfinancieren
staatsschuld en de financierings–
behoefte op de korte termijn te
verminderen. Op zichzelf is dit
begrijpelijk. Toch zetten wij een
vraagteken bij de verlenging van de
huidige looptijd. Deze is uitgemond
in een 30-jarige openbare lening en
zelfs enkele 40-jarige onderhandse
leningen. In de huidige systematiek
van het dekken van de financierings–
behoefte wordt namelijk onderscheid
gemaakt tussen een financiering die
bestemd is voor een overheidsinves–
tering, een overheidsconsumptie en
een overdrachtsuitgave. Dit houdt in
dat bij een onderhandse lening van
40 jaar de generatie belastingbetalers
in het jaar 2034 nog moet opdraaien
voor de rente op een lening die
noodzakelijk was, omdat het
kabinet-Lubbers/Kok de overheids–

consumptie en de overdrachts–
uitgave in 1994 niet sluitend wist te
financieren. Wij vinden dergelijke
lange looptijden ter dekking van de
overheidsconsumptie principieel
onjuist. Het is natuurlijk iets anders
indien er tegenover een 30- of
40-jarige lening een overheidsinves–
tering, zoals de toekomstige
Nederlandse TGV, zou staan. De TGV
of hogesnelheidstrein zou een ander
beeld opleveren, want naar verwacht
moge worden, leveren de rails
daarvoor de belastingbetalers van
2034 in dat jaar nog profijt. Ik hoor
graag de visie van de minister
hierop. Nu is er sprake van een
bewust beleid ter verlenging van de
looptijd, die nu al gemiddeld 15 jaar
bedraagt. Tegelijkertijd is het de
vraag of die looptijden verantwoord
zijn, omdat de leningen meestal niet
aan investeringen verbonden zijn,
maar gewoon aan consumptieve
bestedingen.

Ik kom nu op de indexleningen:
langlopende leningen waar
produktieve overheidsinvesteringen
tegenover staan, achten wij
principieel gezien wel verantwoord.
Dat is duidelijk. En dan kom ik op
een oude wens: het invoeren van
indexleningen, waardoor de overheid
extra baat krijgt bij een zo laag
mogelijke inflatie. Die indexleningen
ter financiering van investerings–
uitgaven laten zich vervolgens goed
combineren met lange looptijden.
Dan kan het wel. Indexleningen met
een lange looptijd tegen bijvoorbeeld
3,5% a 4% reële rente, plus de
inflatie, blijken bij nacalculatie - dat
hebben enkele hoogleraren voor ons
uitgezocht - ook goedkoper voor de
overheid. Zij kunnen bovendien als
een smeermiddel dienen om grote
pensioenfondsen als ABP en PGGM
bij de financiering van de grote
infrastructuurprojecten te betrekken.
Dit lijkt mij des te noodzakelijker
zolang de voeding van het aardgas -
nu FEZ-fonds - hoogst onzeker blijft.
De extra aardgasinkomsten voor
1994 zijn bijvoorbeeld geheel
verdampt en dat zal ook wel voor
1995 en daarna zo zijn, want de
olieprijzen zijn op het ogenblik heel
laag en daarmee ook de toekomstige
aardgasprijzen. Nu de inflatie door
de harde gulden laag is, is er, zo zeg
ik de minister, toch eigenlijk
nauwelijks een redelijk argument
tegen een experiment met een
onderhandse langjarige indexlening
waar tegenover in principe langjarige
overheidsinvesteringen staan. Ons is

in elk geval geworden dat het ABP
en andere pensioenfondsen daar
duidelijke gegadigden voor zijn.

Vervolgens ga ik in op garanties
en leaseconstructies. De minister
rapporteert keurig in de memorie
van toelichting hoeveel garanties er
zijn verleend. De machtiging voor
1993 slaat op 26,2 mld. aan garanties
en de gevraagde machtiging voor
1994 is een slag lager, namelijk 14,9
mld. Dat is zelfs aanzienlijk lager
Misschien kan dit nog eens
toegelicht worden. De bedragen die
met leaseconstructies zijn gemoeid,
vallen daar niet onder. Via de
Commissie voor de rijksuitgaven is
ons verzoek gehonoreerd om een
inventarisatie te laten plaatsvinden
van de aard en de omvang van het
gebruik van leaseprodukten en
–contracten bij de rijksdienst. En ik
heb begrepen dat er begin volgend
jaar een inventarisatie zal verschij–
nen. Maar ondertussen neemt dit
fenomeen wel hand over hand toe.
Wij herhalen onze eerder geuite
bedenkingen tegen lease–
arrangementen met een debudgette–
ringskarakter. Leasevormen die het
restwaarderisico bij de overheid
leggen, zijn ronduit debudgetterin–
gen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
"operational lease".

Tegenover onze bedenkingen stelt
de minister in de nota naar
aanleiding van het verslag dat in
leasecontracten een redelijk
evenwicht dient te bestaan tussen
het rendement voor de geldgever en
de risicodeling tussen de partijen. Ja,
dat is natuurlijk een vage algemeen–
heid, want wat doet de overheid in
de praktijk met zo'n zinsnede,
bijvoorbeeld bij operational lease?
Invoering van een formele kapitaal–
dienst - ik zou hierover natuurlijk
kunnen praten als Brugman - maakt
een einde aan het gebruik van de
leaseconstructies die uitsluitend
dienen om aan de spelregels van de
begrotingsdiscipline te ontkomen. Bij
een formele kapitaaldienst worden
alleen nog leasecontracten op basis
van uitsluitend doelmatigheids–
overwegingen afgesloten. En alleen
in dat geval zijn leaseconstructies
ook verantwoord. Zolang wij die
situatie echter niet kennen, dient
over het fenomeen in elk geval
jaarlijks expliciet gerapporteerd te
worden. Wij menen dat dit het beste
kan in de jaarlijkse memorie van
toelichting van de Leningwet, zoals
dat nu al met de garanties gebeurt.
Kan de minister daar iets over
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toezeggen? En als hij dat niet wil,
waar gaat hij dit dan elders
rapporteren? Er zal immers toch
gerapporteerd moeten worden.

Ik kom op de financierings–
behoefte. Deze daalt met het bedrag
van de vervroegde aflossingen van
woningwetwoningen door corpora–
ties. In de nota naar aanleiding van
het verslag schrijft de minister dat de
omvang voor 1993 thans wordt
geraamd wordt 9,5 mld. In de
bruteringsbrief van 18 november jl.
van staatssecretaris Heerma staat
echter in de bijlage dat de omvang
van de nog uitstaande rijksleningen
op datzelfde moment 46,9 mld.
bedraagt en dat er naar verwachting
8 mld. ultimo 1993 vervroegd zal zijn
afgelost. Wie heeft gelijk: de minister
met 9,5 mld. of de staatssecretaris
met 8 mld.?

Minister Kok: Voorzitter! Beide
cijfers zijn van de minister. Het cijfer
van de staatssecretaris is anderhalve
maand later gegeven.

De heer De Korte (VVD): Aha. Dat
betekent dus dat er wat minder is
afgelost.

Minister Kok: Er is meer afgelost.

De heer De Korte (VVD): Neen, want
de staatssecretaris spreekt over 8
mld. en de minister over 9,5 mld. De
redenering van de minister klopt
niet. Hij heeft iets te vroeg geant–
woord.

De voorzitter: U krijgt morgen
antwoord.

De heer De Korte (VVD): Ik heb
overigens geen antwoord gekregen
op mijn schriftelijke vraag of er nog
vervroegde aflossingen kunnen
plaatsvinden sinds de overeenkomst
tussen regering, woningcorporaties
en VNG is afgesloten. De vervroegde
aflossingen voor woningwetwonin–
gen worden momenteel op nihil
geraamd. Ik maak daaruit op dat
vervroegd aflossen nog steeds
mogelijk is want anders raam je niet
op nihil. Als vervroegd aflossen dus
nog mogelijk is, gaat dat verschijnsel
gezien de rentestand door. Het saldo
van de per 1 januari 1995 nog
uitstaande rijksleningen weegt dan
toch niet meer op tegen de contante
waarde van de subsidie–
verplichtingen? Dat was de basis
voor de deal. Hoe zit dat? De

nihilraming lijkt mij overigens ook
niet erg realistisch.

De geraamde financierings–
behoefte voor de jaren 1995 t/m 2010
op basis van een financieringstekort
van 2% BNP en een groeivoet van
4,5% na 1998 heeft een merkwaardig
verloop. Waarom zit er in 1997
respectievelijk 2003 een knik in van
35 mld. respectievelijk 37 mld.? De
verschafte informatie die aangeeft
dat er vanaf 2004 sprake is van een
oplopende behoefte van 70 mld. naar
bijna 90 mld. ondanks stringente
veronderstellingen stemt tot zorg en
tot nadenken. Ik hoor graag de
reactie van de minister.

Voorzitter: Castricum

De heer De Korte (VVD): Voorzitter!
Dat brengt mij vervolgens op het
houderschap van de staatsschuld in
buitenlandse handen. Dat houder–
schap klimt met de jaren. Ultimo
1983 was het 10% en 16 mld. Bijna
tien jaar later ultimo 1992 is het 24%
en 85 mld. De minister vindt dat
verschijnsel niet ongewenst. Dat is
een dubbele ontkenning die erop
neerkomt dat hij het gewenst, ja zelfs
noodzakelijk acht om de Nederlandse
concurrentiepositie, zo schrijft hij dat,
op de internationale markt van
staatsobligaties te waarborgen. Het
is eigenlijk het verhaal dat hoe meer
staatsleningen je uitschrijft en je
internationaal kunt uitzetten, hoe
groter ons marktaandeel is! Is dat nu
een gezonde redenering? Mij lijkt dat
van niet. Onzes inziens houdt het
opklimmende houderschap bij een
sterk groeiende herfinancierings–
behoefte tot 90 mld. en wie weet
meer een duidelijk risico in. Dat
Nederlandse beleggers op hun beurt
in toenemende mate in buitenlandse
obligaties beleggen, is in dit verband
al helemaal geen geruststelling.

Toekomstige kabinetten worden
extra gedwongen, de macro–
economische voorwaarden waarte–
gen geleend moet worden zeer
nauwlettend te bewaken. De
mogelijkheid van een losbandig
kabinet tussendoor moet je nooit
uitsluiten. Het zal een onmiddellijk
gevaar voor de toekomstige
herfinanciering betekenen. Dat zal
deze minister, die niet losbandig is,
wel met mij eens zijn.

Wij hebben het over losbandig–
heid. Deze minister gaat niet
losbandig door het leven. Als je
echter kijkt naar de staatsschuld per
hoofd van de bevolking, zie je dat

deze in 1989 / 20.000 is en dat deze
eind 1994, als dit kabinet er niet
meer is, ƒ 25.000 is. Dat is een
toename van / 5000 per hoofd van
de bevolkmg. Per belastingbetaler is
dat bedrag nog groter. De staats–
schuld per belastingbetaler bedroeg
in 1989 ƒ 30.000 en ƒ 38.000 in 1994.
Dat is een toename van
ƒ 8000. Tegenover die staatsschuld
kan van alles en nog wat staan, zoals
rails. Helaas is dat in Nederland niet
al te vaak het geval, maar dat kan
nog komen. De rente is eigenlijk nog
relevanter. Die rente is een lopende
uitgave en die drukt andere goede
dingen weg, zoals onderwijs–
uitgaven. Als je dan kijkt, is het
ultimo 1989 per hoofd van de
bevolking / 1500 en ultimo 1994
ƒ 1900. Dat is een verschil van
ƒ 400. Per belastingbetaler is het
eind 1989 ƒ 2200 en eind 1994
ƒ 2800. Dat is een verschil van
ƒ 600. Dat zijn dus cijfers die
betrekking hebben op het begin en
het einde van de periode van het
kabinet-Lubbers/Kok. De vraag aan
de minister is: hoe ontevreden is hij
daar zelf over? De kiezers mogen
natuurlijk op 4 mei 1994 antwoorden.

Minister Kok: Dan zijn zij wel een
dag te laat! De verkiezingen zijn op 3
mei 1994.

De heer De Korte (VVD): Dat staat
verkeerd in mijn tekst. Ik ben het
helemaal met de minister eens: dat
moeten zij niet op 4 mei maar op 3
mei doen. Maar goed, dat zullen zij
op 3 mei wel doen.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Het is voor het eerst dat de heer De
Korte dit kabinet nog een wat
langere tijd toewenst.

De heer De Korte (VVD): Ja, een
dag langer.

De heer Melkert (PvdA): Dat is dus
mooi. Ik wil hem de volgende vraag
stellen. De schuld die hij aangaf, is
voor deze kabinetsperiode natuurlijk
al behoorlijk gegroeid. Heeft hij zelf
een idee in welke periode die met
name tot stand is gekomen?

De heer De Korte (VVD): Dat slaat
natuurlijk allemaal op die ƒ 20.000.

De heer Melkert (PvdA): Dat is
volgens mij wel het grootste deel
van het bedrag. Daar moet dan
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vervolgens ook nog rente over
betaald worden.

De heer De Korte (VVD): Precies. Je
kunt zeggen van het jaar nul tot 1989
is het gegroeid naar ƒ 20.000. Vervol–
gens krijgen wij vier jaar erbij, de
periode van het kabinet-Lubbers/Kok,
en dan groeit het naar ƒ 25.000. Ik
vind dat nogal fors.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
De heer De Korte is, hoewel je soms
anders zou vermoeden, niet van het
jaar nul.

De heer De Korte (VVD): Nee, maar
die staatsschuld wel!

De heer Melkert (PvdA) Het gaat
om de jaren tachtig. De heer De
Korte weet heel goed dat die schuld
in de jaren tachtig exponentieel is
gegroeid, met name in het eerste
deel daarvan. Daarvoor betalen wij
nog steeds de prijs. Ik zeg dus niet
dat er een gunstige ontwikkeling is,
maar ik zeg wel dat de prijs betaald
moet worden voor datgene wat toen
is ontstaan. Daarom lijken deze
opmerkingen mij toch wel enigszins
vol van geschiedvervalsing.

De heer De Korte (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Dat denk ik niet, want
het zijn gewoon feiten. Die kun je
dus niet vervalsen.

De heer Melkert (PvdA): Ik noem
ook feiten.

De heer De Korte (VVD): Als ik hier
vervalste feiten naar voren breng,
dan verzoek ik de minister om mij te
corrigeren. Ik zou niet graag
vervalste feiten in het debat willen
brengen. Ik herhaal in de richting van
de heer Melkert: het gaat echt om
feiten zoals die ook door Financiën
zijn aangereikt. Ik vind een stijging
van ƒ 20.000 per hoofd van de
bevolking naar ƒ 25.000 wel iets
waar wij ons ongerust over moeten
maken. Daar gaat het mij in feite om.
Wij moeten ons er hier gezamenlijk
ongerust over maken. De heer
Melkert ook!

De heer Melkert (PvdA): Zeker, dat
doe ik ook graag te zamen met de
heer De Korte. Daarom ben ik ervoor
om niet al gemakkelijk nieuwe
lastenverlichting voor burgers aan te
kondigen uit geld dat er dus niet is.

De heer De Korte (VVD): Nee, daar
moet je echt voor bezuinigen.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Misschien zou de regering ons een
lol kunnen doen door de opbouw
van de schuld nog eens in kaart te
brengen vanaf het tweede deel van
de jaren zeventig. Dan zullen wij ook
zien hoe dat gelopen is.

De heer De Korte (VVD): Laten wij
dan dus vroeg beginnen! In ieder
geval, de interruptie van de heer
Melkert was dus echt bedoeld om
naar het verleden te kijken. Dat vind
ik prima, maar ik keek dus vooral
naar deze minister en vroeg hoe
ontevreden hij daar zelf over is. Dat
hoor ik ook graag.

Minister Kok: Voorzitter! Ik zal
morgen natuurlijk uitbundig
informatie geven over mijn graad
van tevredenheid en ontevredenheid.
Ik wil even tussendoor een tegen–
vraag aan de heer De Korte stellen.
Wat was het tijdpad waarvoor de
VVD tekende voor de reductie van
het financieringstekort vanaf 1989? Ik
meen dat het ook ging om 2% over
vier jaar. Vervolgens is bij de
algemene en financiële beschouwin–
gen gebleken dat hij weliswaar
kritiek had op de tekortschietende
tekortreductie maar dat hij in de
gegeven omstandigheden nu toch
eerder de voorkeur gaf aan
lastenverlichting dan aan tekort–
reductie. Anders gezegd; wat komt
er, als ik kijk naar datgene waarvoor
de VVD vier jaar geleden koos en
waarvoor zij nu in haar correctie–
scenario's voor kiest op het punt van
tekortreducties en staatsschuld, bij
die partij anders uit dan bij ons?

De heer De Korte (VVD): Ik herinner
de minister aan al die debatten die
wij daarover hebben gevoerd.
Daarom is het ook zo goed dat hij nu
achter de tafel zit. Dan kunnen wij
ook een beetje in retrospectief met
de minister debatteren en hoeven wij
niet alleen met de staatssecretaris te
discussiëren. Het is goed dat dit
gebeurt. Ik herinner hem eraan, dat
wij hem telkenmale hebben
voorgehouden dat moet worden
vastgehouden aan die
regeerakkoorddoelstelling. Daar
hebben wij ook voor getekend. Houd
nou vast aan die verlaging naar
3,25% en stel dat ritme geen tandjes
lager. Voor die tandjes lager hebben
wij niet getekend. Dat is immers niet

onze uitvinding, maar de uitvmdmg
van de minister. Dat vindt men nu
langzamerhand in de cijfers terug.
Dat vinden wij dus niet juist en daar
kapittelen wij de minister over. Wij
hopen dat het uiteindelijk allemaal
nog een beetje meevalt, maar op dat
punt krijgen wij nog de Najaarsnota,
want het gaat over de jaren 1993 en
1994. Het jaar 1993 valt weer een
onderdeeltje van een tandje mee,
want ik heb begrepen dat het 3,8%
wordt in plaats van 3,9%. Ik stel
echter nogmaals vast dat de minister
niet op het tijdpad zit, zeker niet in
1994.

Minister Kok: Ik stei alleen maar vast
dat het regeerakkoord, wat betreft de
ontwikkeling tot en met 1993, vrijwel
wordt gerealiseerd. Deze ontwikke–
ling wijkt niet af van het tijdpad van
de VVD. Met betrekking tot 1994
heeft de heer De Korte weliswaar
kritische woorden over het
financieringstekort gesproken, maar
hij laat in het eigen correctiescenario
geen afwijkende uitkomst van het
financieringstekort zien. Hij moet dus
wat minder hoog van de toren
blazen als hij bezwaren maakt tegen
de ontwikkeling van de staatsschuld
per hoofd. Die ontwikkeling is
rechtstreeks een gevolg van het
verleden en voor het heden heeft de
heer De Korte het niet anders
gedaan.

De heer De Korte (VVD): Maar dan
komen wij op een ander chapiter,
namelijk het chapiter van de
invulling van de taakstelling met
betrekking tot het financieringstekort.
Die is ook relevant voor de
staatsschuldquote. Daarom is het
ook zo goed om op dat punt de
EMU-norm te volgen, want dan schift
je rijpe en onrijpe dingen, incidentele
en structurele dingen uit elkaar. Ik
moet helaas vaststellen dat er te veel
incidentele dekking zit in die
financieringstekortdoelstellingen.
Daar hebben wij het al eens eerder
over gehad. Dat heeft ook meteen
weer zijn weerslag in de
staatsschuldvermindering of
–vermeerdering. Ik moet dus toch
vaststellen dat ik de minister op dit
punt - laat ik het dan maar zo
zachtkens zeggen - niet helemaal kan
prijzen. Met betrekking tot het
belastmgplan keur ik het beleid van
de minister zelfs grotendeels af. Dat
weet hij al, want ik heb nog niet zo
lang geleden gezegd dat ik hem de
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minister van belastingverhoging
vind.

Ik heb gewezen op de rente op de
staatsschuld. Die bedraagt 27,8 mld.
Daarvan gaat 22,3 mld. naar
Nederlandse ingezetenen en 5,5 mld.
gaat dus naar buitenlandse bezitters
van staatsleningen. Er is bepaald
geen sprake van een gesloten
overheveling, zoals in discussies wel
eens wordt beweerd. Als individuele
belastingbetalers betalen wij met z'n
allen, vanwege de rente op de
staatsschuld, de eerste ƒ 2800. Daar–
van wordt ƒ 550 naar het buitenland
overgemaakt. Daarom moet dit ons
allen zorg baren.

Het is overigens heel opvallend
dat de staatsschuldquote in de
periode van 1988 t/m 1991 stabiel
blijft. Sindsdien, in 1993 en 1994, zie
je de quote ineens oplopen. Hoe laat
zich dat verklaren? Misschien kan de
minister ons dat morgen uitleggen.

Vervolgens vroegen wij de
minister om, uitgaande van een
financieringstekort van 2% BBP en
een groeivoet van 4,5%, te bereke–
nen wanneer ons land aan de
EMU-schuldquote van 60% BBP zal
voldoen. Dan komt het ontstellende
antwoord: na 2020. Het duurt op die
manier dus meer dan een kwart
eeuw voordat de EMU–
schuldquotenorm binnen het bereik
van Nederland is. Dat is natuurlijk
een zaak voor alle makers en
vaststellers van
verkiezingsprogramma's. Ik kijk ook
naar de heer Melkert, die zich vast en
zeker binnen de PvdA zal inspannen
om, met dit gegeven in de hand, in
de komende periode na dit kabinet
vooral nog iets aan het financierings–
tekort te doen.

De heer Melkert (PvdA): Volgens het
VVD-verkiezingsprogramma wordt in
2019 aan de EMU-norm voldaan.
Volgens mij doet u er dus ook niet
veel aan.

De heer De Korte (VVD): Dan hebt u
wel een heel snelle rekenwijze.

De heer Melkert (PvdA): U weerlegt
het dus niet. Wanneer komt de VVD
dan aan die norm? U mag er van mij
een jaartje naast zitten.

De heer De Korte (VVD): Ik vond het
antwoord "na 2020" ontstellend. Ik
doe een oproep aan ons allen om
daar heel goed over na te denken.

Twee jaar geleden voerden wij in
de Kamer een discussie over

mogelijke herinvoering van een
lenmgplafond in de onderhavige wet.
Een minderheid was daar voorstan–
der van. De PvdA-fractie en de
CDA-fractie hielden de boot af en de
minister treurde daar niet over. Hij
vond zo'n steun in de rug om de
staatsschuldquote aan banden te
leggen niet nodig. Uit de nota naar
aanleiding van het verslag blijkt dat
zijn opvatting niet gewijzigd is. Dat is
jammer! De minister van Financiën
kan immers, lijkt ons, een steun in de
rug altijd goed gebruiken, zeker nu
het een kwart eeuw duurt voordat
Nederland aan de EMU-norm
voldoet. Natuurlijk is het geen
waterdichte garantie dat het allemaal
veel korter gaat duren. Het is ook
geen waterdichte garantie tegen
tekortoverschrijdingen. Het betekent
echter wel een extra drempel, een
extra slot op de deur en een extra
argument. Zou een leningplafond -
zoals dat ook vóór 1971 bestond -
niet een mooi geschenk aan een
nieuw kabinet kunnen zijn? Als de
minister het niet voor zichzelf wil,
dan hoeft hij het zijn opvolger toch
niet te onthouden?

D

De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de
voorzitter! De voorbereiding van
deze wetsvoorstellen is zeer
rommelig geweest. Ik heb het in tien
jaar tijd nog nooit zo meegemaakt.
Wetsvoorstel 21882, de wijziging van
de wet inzake de vermogens– en
inkomstenbelasting, vormt daarbij
het toppunt. Ik kom daar straks op
terug. Ik wil daarbij opmerken wat ik
ieder jaar opmerk: "Laten wij het in
het volgende jaar verstandiger
doen". Zo kan immers niet gespro–
ken worden van een grondige
behandeling in dit parlement.

Tot nu toe heeft uiteindelijk op één
onderdeel van het belastingplan het
gezonde verstand van het kabinet
gezegevierd. Dat is namelijk de
intrekking van het voorstel over
tariefdifferentiatie in heffings– en
invorderingsrente. De staatssecreta–
ris had de belastingbetaler meer
rente willen laten betalen dan de
fiscus in het omgekeerde geval zou
vergoeden. Gelukkig heeft de
staatssecretaris de motie-De
Korte/Van Rey, die deze onzalige
gedachte van tafel wilde hebben, ter
harte genomen. Hopelijk zal voor het
einde van dit debat, morgenavond,
het verstand over meerdere onzalige
voorstellen zegevieren. Wat dat

betreft wens ik de staatssecretaris
van Financiën, en natuurlijk ook de
minister, veel wijsheid toe.

Voorzitter! De VVD-fractie heeft
vanaf de opheffing van de fiscale
grenzen bij fiscale wetsvoorstellen
steeds de situatie in de ons
omringende landen als Leitmotiv
genomen. Of het nu ging om de
BPM, de belasting op personenauto's
en motorrijwielen, de houderschaps–
belasting, de vermogensbelasting, de
accijnzen of de deelnemersvrijstelling
- ik zou nog een tijdje kunnen
doorgaan - steeds heeft de
VVD-fractie in de discussie de
situatie in de ons omringende landen
genoemd. Ook het NEI-onderzoek
met betrekking tot de accijns–
verhogingen maakt duidelijk dat
Nederland, ook wat de hoogte van
de brandstofaccijnzen betreft, geen
eiland is.

De regering laat die vergelijkingen
stelselmatig achterwege. Alleen nu
Duitsland heeft aangekondigd de
benzine– en de dieselaccijns fors te
verhogen, is het kabinet wakker
geworden. Ineens wordt Duitsland
als gidsland gekozen. Het kabinet
noemt het fiscale harmonisatie voor
het wegvervoer binnen de EG. Wij
noemen het opportunisme in haar
zuiverste vorm. Het kabinet gebruikt
goede argumenten, maar voor
verkeerde doelstellingen. Wanneer
het gaat om belastingverhogingen,
dan wordt er gekeken naar het land
dat op dat moment haar tarieven het
meest verhoogt. Het feit dat dat land
voordien een achterstand had in de
tariefhoogte ten opzichte van
Nederland, wordt daarbij niet
betrokken.

Voorzitter! Als de VVD-fractie het
heeft over "de ons omringende
landen", dan heeft zij het over
Duitsland en België. Als wij voorts
bedenken dat Luxemburg op nog
geen honderd kilometer van
Maastricht ligt, kunnen wij dat voor
bepaalde afnemers ook tot de
grensstreek rekenen. Hier kom ik
later nog op terug. Als het kabinet in
de schriftelijke voorbereiding zegt
dat het ook naar België kijkt, dan
kunnen wij vaststellen dat het dan
ook bij kijken blijft. Hoe luidt het
gezegde ook al weer: "Hij stond erbij
en keek ernaar"?

Voorzitter! De afgelopen week is in
ieder geval duidelijk geworden dat er
in het gigantische plan van premier
Dehaene om België uit het slop te
halen ook een aantal accijns–
verhogingen worden doorgevoerd,
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met name een accijnsverhoging op
diesel van 0,5 frank, 2,5 cent dus,
tegenover Nederland 8 cent, en een
accijnsverhoging op benzine van 1
frank, iets meer dan 5 cent,
tegenover Nederland 11 cent. Als wij
dan bedenken dat de Belgische
benzine nu al meer dan 15 cent per
liter goedkoper is en dat het verschil
alleen maar groter wordt en dat de
enige, toch al minimale, voorsprong
van Nederlandse pomphouders de
dieselverkopen zijn, dan is het
duidelijk dat die verkopen ook
worden weggenomen. De regering
gaat er ten onrechte nog steeds van
uit dat de dieselprijs per 1 januari
1994 in Nederland goedkoper zal zijn
dan in België. Het kabinet kan toch
niet in alle ernst menen dat de
brandstofweglek weer "rond de
uitgangspositie" zal uitkomen? Zo'n
opmerking is te gek voor woorden
en ontbeert elk gevoel van realiteit.

De staatssecretaris hangt in de
memorie van antwoord een wat
gekunstelde redenering op. Als
uitgangspunt wordt gekozen het
tijdstip van de grootste prijsverschil–
len. Dat was juli 1991. Volgens de
cijfers in de memorie van antwoord
blijkt dat het prijsverschil van
Euroloodvrije benzine in 1991 28 cent
bedroeg, in 1993 15 cent was en in
1994 weer 28 cent zal zijn. Wij zijn
dus weer terug bij af, is zijn
redenering. Het prijsverschil van
gelode superbenzine bedroeg in 1991
30 cent, was in 1993 11 cent en zal in
1994 24 cent zijn. Ten opzichte van
1991 is dat volgens de staatssecreta–
ris en hele verbetering. Ten opzichte
van 1993 is er echter sprake van een
gigantische verslechtering. Ten slotte
het prijsverschil van diesel. In 1991
was het 13 cent in ons voordeel, in
1993 was het 14 cent in ons voordeel
en in 1994 zal het 5 cent zijn in ons
voordeel, volgens de regering. Het
laatste is fout. Als wij mogen uitgaan
van de door de staatssecretaris
gehanteerde cijfers kunnen wij
simpelweg vaststellen dat de Belgen
natuurlijk niet meer in Nederland
diesel zullen tanken. De praktijk is
dus anders. Dat loont de moeite niet.
Voor de Nederlanders in de
grensstreek is het daarentegen zeer
lucratief om een voordeeltje van 28
cent per liter Euroloodvrije benzine
te behalen.

Wanneer de staatssecretaris met
de VVD-fractie en met mijn collega
van het CDA de heer Paulis op het
door de Bovag georganiseerde
werkbezoek naar de pomphouders in

de grensstreek zou zijn geweest, had
hij met eigen ogen kunnen vaststel–
len dat de prijsverschillen aan de
pomp nog vele malen groter zijn dan
verwacht. Wanneer wij de daadwer–
kelijke prijsverschillen op een rijtje
zetten, krijgen wij op 1 januari a.s.
als uitkomst dat:
- gelode superbenzine in België
minimaal 24 cent goedkoper is;
- de loodvrije benzine in België 28
cent goedkoper is;
- diesel in België enkele centen
goedkoper is.

Voorzitter! Ik heb daarbij rekening
gehouden met het feit dat de
pompprijzen aan de grens anders
zijn en ook met de laatste voorstellen
van het kabinet-Dehaene. Men
begrijpt dat niet veel meer overblijft
voor de Nederlandse grens–
pomphouder om te verkopen.

Dit alles overziende, durft de
staatssecretaris nog te schrijven in
de memorie van antwoord: "hoewel
voor individuele pompstations een
verslechtering ontstaat, een
aanvaardbaar resultaat is bereikt".
Het kabinet zegt hiermee: het
faillissement van de grens–
pomphouders met de daaruit
resulterende werkloosheid interes–
seert ons geen zier.

Voorzitter! Er worden zeer
ingewikkelde redeneringen opgehan–
gen, maar uiteindelijk zullen deze
bewindslieden de geschiedenis
ingaan als de kampioenen opdoekers
zelfstandige positie Nederlandse
pomphouder. Zij waren al, zoals
collega De Korte zoëven zei,
kampioenen belastingverhoging. Ik
behoef maar te verwijzen naar een
gerespecteerde PvdA-econoom als
Bomhoff, die schrijft "stomverbaasd"
te zijn. Hij constateert: "Precies op
het moment dat de Nederlandse
economie weer lijkt om te schakelen
van stagnatie naar hernieuwde
economische groei komt de Minister
van Financiën met drie signalen over
hogere belastingen". Als derde
signaal noemt Bomhoff: "en
tenslotte moet de benzinebelasting
nog veel hoger worden dan in
Duitsland, België of Luxemburg".
Bomhoff, van dezelfde kleur als de
minister van Financiën, schrijft zelfs:
"Maar dat Kok als 'minister van
Belasting' drie jaar lang heeft gefaald
en nu de verkeerde kant op wil,
hebben zijn politieke tegenstanders
heel goed opgemerkt".

Voorzitter! Ik dank Bomhoff voor
zijn compliment, waaraan ik toevoeg
dat deze bewindslieden daarenboven

nog de geschiedenis ingaan als de
curatoren van de koude sanering in
de distributie van minerale oliën in
de grensstreken. Je kunt merken dat
Den Haag ver verwijderd is van de
grens. Naar onze smaak te ver. Wat
hier moet gebeuren, zijn heel
eenvoudig "twee dingen": 1. het niet
doorgaan van de accijnsverhogingen;
2. het overleg openen met de
oliemaatschappijen, omdat er een
verschil is tussen platprijzen (af
raffinaderij) in Duitsland en
Nederland. Is hier misschien sprake
van een kartel? Ik vraag de staatsse–
cretaris hierop een klip en klaar
antwoord te geven.

Voorzitter! Uiteraard moeten de
regeringspartijen CDA en PvdA niet
worden vergeten. Buiten het
parlement houden CDA-kamerleden
prachtige verhalen dat de accijns–
verhogingen niet mogen doorgaan.
In het parlement lopen zij echter ais
een kudde schapen achter de
regering aan of ze zijn, zoals nu, niet
vertegenwoordigd. Het volk
vertegenwoordigen is opkomen voor
de belangen van het volk en dus ook
voor de pomphouders. Dat gebeurt
wel buiten het parlement maar niet
hier. Hier wordt alleen opgekomen
voor de financiële problemen van dit
kabinet.

In de nota naar aanleiding van het
eindverslag worden 23 pagina's
gewijd aan de beantwoording van
vragen van de PvdA-fractie en de
CDA-fractie. De VVD-fractie heeft in
het eindverslag de meeste vragen
gesteld over de benzine– en
dieselaccijns. Voor de beantwoording
hiervan had de regering slechts 6
pagina's nodig. Daarbij komt ook
nog dat in die 6 pagina's een aantal
vragen uit het voorlopig verslag
moesten worden behandeld die men
was vergeten. Zo wordt de oppositie
in dit huis door de regering
behandeld. Een duidelijker bewijs dat
het deze regering er slechts om te
doen is, de coalitiepartijen te
behagen om maar belasting–
verhogingen door te voeren, is er
niet. Het gaat er immers niet om een
maatschappelijk draagvlak te vinden,
maar om het voortbestaan van dit
stroperïge kabinet tot aan de
verkiezingen te waarborgen.

Voorzitter! Laat ik de verhoging
van de dieselaccijns eens verder
uitdiepen. Misschien kan de minister
mij straks melden of de aandelen–
koers van de Shell vandaag al is
gestegen. Welke problemen kom ik
bij dat uitdiepen tegen?
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1. De vierde verhoging voor
Nederland distributieland.
2. Het probleem van de zelfstandige
pomphouder.
3. De grenseffecten en het weglek–
effect.
4. De compensatie.

Ik begin met de vierde verhoging
voor Nederland distributieland. De
transportorganisaties zijn des
duivels. Met de vierde verhoging in
deze kabinetsperiode heeft het
kabinet een stijging van de diesel–
accijns weten te bewerkstelligen van
maar liefst - ik zeg dit vooral tegen
de heer Melkert - 100%. Dat cijfer is
klip en klaar. Die cijfers heeft de VVD
toen zij in de regering zat nooit
gehaald. Het is dan knap om daar
steeds een kamermeerderheid voor
te krijgen, inclusief het CDA dat
buiten het parlement zegt het er niet
mee eens te zijn. Maar ach, een
kudde volgt zijn herder wel, al loopt
hij recht op het ravijn af. Een
eventuele compensatie is mooi, maar
bedenk wel dat de motorrijtuigenbe–
lasting voor het beroepsgoederen–
vervoer in februari van dit jaar eerst
is verdubbeld. Zie uit welke doos de
sigaren worden gepresenteerd. Ik
had nog een paar citaten uit de
Bijbel genomen maar ik sla dat over
want ik zie de heer Vreugdenhil niet
en dat is jammer. Ik heb dit werk in
het weekend dus voor niets gedaan,
voorzitter. Een belangrijk punt hierbij
is evenwel of het kabinet ervan op
de hoogte is: dat het aantal
WW-uitkeringen in het vervoer in het
eerste halfjaar van 1993 al is
gestegen met meer dan 50%; dat het
aantal faillissementen in deze
bedrijfstak in 1993 verdubbelt; dat de
internationale transportbedrijven in
1993 verlies lijden; dat de binnen–
landse transportbedrijven met 0%
rendement zitten; dat de concurrentie
uit Oost-Europa sterk toeneemt. Of
wil dit kabinet dat de Nederlandse
"droge vloot" volgend jaar onder
vreemde vlag vaart? In dat geval
moet het kabinet op dezelfde wijze
doorgaan! We hebben al vele grote
ondernemers voor de media horen
zeggen dat ze naar het buitenland
vertrekken.

Ik kom nu bij de zelfstandige
pomphouder. De enige verkopen aan
de zuidgrens betreffen nu nog
dieselverkopen. De dieselaccijnzen
worden nu wederom in vergelijking
met de ons omringende landen fors
verhoogd, waardoor die enige
verkopen volledig zullen afnemen.
Dat betekent automatisch dat de

pomphouder die nu nog niet in de
rode cijfers zit, erin zal belanden en
dat bijvoorbeeld in de regio
Stramproy-Roermond, en alle
kerkdorpen daartussen, nog maar
één of twee pompstationhouders
zullen overblijven. De bevolking
aldaar is dan sowieso genoodzaakt
om in het buitenland te tanken. Door
de beknotting in de openingstijden
en in assortiment zullen ook de
nevenverkopen afnemen. De enige
inkomsten die de zelfstandige
grenspomphouders nog hadden,
wordt hen afgenomen. De logica om
het enige dat nog goed loopt,
zwaarder te gaan belasten, is dan
ook ver te zoeken.

Het derde probleem betreft de
grenseffecten. In de afgelopen weken
hebben diverse kamerleden
bezoeken gebracht aan pompstation–
houders in Nederland maar ook in
het buitenland. Zij hebben ook met
de plaatselijke middenstand
gesproken. Er heerst nu al een
levendig tanktoerisme in de
grensstreken. In België wordt de
winkelsluitingswet massaal
overschreden - als er al een is - en
in Duitsland zijn de tankstations zelfs
vrijgesteld van de winkelsluitingswet.
De unieke situatie die het kabinet nu
creëert, dat na 1 januari 1994 zowel
benzine als dieselolie zowel in België
als in Duitsland goedkoper zijn dan
in Nederland, betekent dat de
grenseffecten nog veel groter zullen
zijn. Dit betekent, dat de detailhandel
in de grensstreken in nog grotere
problemen zal komen. Het lijkt of de
regering hier in Den Haag doof is
voor alle opmerkingen van Bovag,
ANWB, Koninklijk Nederlands
Vervoer, EVO, VNO, NCW, KNOV,
NCOV, Focwa, Beta, Lozo, 100.000
werknemers in het beroepsgoederen–
vervoer, honderden zelfstandige
pompstationhouders en duizenden
medewerkers van zelfstandige
pompstations, Novok, NVE, etc. etc.
Het kabinet loopt als een stokdove
olifant door de porseleinkast van de
belanghebbenden. Die stokdove
olifant zorgt voor een niemandsland
aan de grensstreek, waar geen
winkels, geen pompstations en geen
bruisende activiteiten meer zullen
zijn, maar alleen opstoppingen van
naar het buitenland rijdende auto's
om boodschappen te doen en te
tanken.

Om de schade aan het porselein te
vergoeden, heeft het kabinet een
ingenieus systeem bedacht. Als we
een deel vergoeden, moet iedereen

zich maar koest houden. Naar de
kleintjes wordt sowieso niet
geluisterd. Hoe de eerste en de
tweede compensatie nader ingevuld
worden, daar is geen touw meer aan
vast te knopen. De eerste compensa–
tie is alleen geldig voor het
beroepsgoederenvervoer en het
eigen vervoer, maar niet voor
taxivervoer en bijvoorbeeld niet voor
lesauto's. De tweede compensatie is
gekoppeld aan een lumineus idee
van de minister van Financiën met
betrekking tot de CAO–
onderhandelingen. Had de minister
van Financiën dat eens gezegd bij de
CAO-onderhandeiingen met
betrekking tot het openbaar vervoer!
Maar dat is niet gebeurd.

Voorzitter! NRC Handelsblad
schreef laatst: "Bonden zijn woedend
op minister Kok". Ik vroeg mij af hoe
minister Kok gereageerd had als hij
vakbondsleider was geweest. Het is
overigens op zijn minst opmerkelijk
te noemen, dat de CAO-voorwaarde
van de nullijn voor de transport–
sector volgt op het debacle van een
loonstop voor het hele land. Als het
niet lukt voor iedereen, kunnen we
het bij een kleine groep misschien
wel kopen, zo moet deze bewinds–
man hebben gedacht. Ik verwijs dan
ook graag naar een cltaat uit de
Volkskrant: "In een laatste poging
om alsnog van een nederlaag een
overwinning te maken, probeert de
minister nu de transportsector aan
een loonstop te binden in ruil voor
compensatie van de dieselaccijns".
Saillant detail is voorts, dat die
tweede compensatie alleen geldt
voor het internationaal beroepsgoe–
derenvervoer, terwijl die bijvoorbeeld
altijd in het buitenland tankt. Zoals ik
al eerder heb opgemerkt, Luxemburg
is nog geen honderd kilometer
verwijderd van Maastricht en het
noordelijk puntje van Luxemburg is
een waarlijk tankparadijs. U moet
zich maar zelf eens op de hoogte
stellen.

Wij hebben echter begrepen, dat
die tweede compensatie alleen voor
het internationaal beroepsgoederen–
vervoer is, omdat die nu al in de
rode cijfers zit en het binnenlands
vervoer quitte speelt. Daar hebben
wij begrip voor, maar de compensa–
tie die het kabinet te bieden heeft, is
een sigaar uit eigen doos. Zoals
eerder vermeld, is de motorrijtuigen–
belasting eerder dit jaar fors
verhoogd. Voor 1995 was een
compensatie aangekondigd vanwege
het Eurovignet. Met de halve
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compensatie die is voorgesteld,
wordt die van het Eurovignet
gewoon een jaar vervroegd. Anders
gezegd: de compensatie van nu is
feitelijk maar een tijdelijk presentje
voor een jaar om de bedrijven koest
te houden. Na dat jaar worden de
lasten immers nog forser verhoogd.
De forse belastingmaatregelen van
nu worden dus slechts vertraagd en
in twee etappes uitgevoerd.

Voorzitter! Dit is de meest absurde
compensatie die door een regering
de laatste veertig jaar is voorgesteld.
68% van de opbrengst wordt
teruggegeven. De bureaucratie die
nodig is met de compensatie kost
veel ambtelijke bijstand en veel geld.
De opbrengst van de dieselaccijns in
de grensstreek zal in elkaar donderen
met alle nadelige effecten van dien.
Uiteindelijk zal deze dieselaccijns–
verhoging resulteren in minder
opbrengst in de schatkist dan
bijvoorbeeld het jaar 1993, dus een
verhoging die nadelig uitpakt.
Waarom wordt dan die verhoging
doorgezet?

Voorzitter! Ik heb zojuist het
amendement op stuk nr. 21
gekregen. Ik heb het net tien
seconden kunnen lezen en ik heb
eruit begrepen, dat er met betrekking
tot de compensatie een amendement
is ingediend om alles gelijk te
behandelen. Daardoor is al een groot
gedeelte van onze kritiek weggeno–
men, maar absoluut begrijpen wij
het niet. Daarom vraag ik aan CDA
en PvdA of zij mij kunnen uitleggen
waarom, als er al 68% wordt
teruggegeven en daarnaast rekening
moet worden gehouden met grotere
minderopbrengsten, wat uiteindelijk
betekent dat het de overheid geld
kost, zij niet met ons van mening zijn
dat het verstandig is om die
verhoging niet te laten doorgaan.
Kort en goed, met "het kwartje van
Kok" werd de gemakkelijkste weg
gekozen om geld in de schatkist te
krijgen. Overigens kan noch ik mij
herinneren, noch kunnen de collega's
die ik daarnaar vroeg zich herinne–
ren, waar die uitdrukking "het
kwartje van Kok" vandaan komt. Als
wij de kabinetsperiode overzien
kunnen wij beter spreken over de
"twee heitjes van Brinkman", want
het gaat tegenwoordig al om twee
kwartjes. Misschien kan de minister
ons vertellen waar die uitdrukking
vandaan komt. Ik vind het zelfs
jammer dat de uitdrukking "het
kwartje van Kok" er is gekomen,
omdat het dan lijkt dat de persoon

Kok het doet, terwijl het CDA zich
overal in het land de rug probeert
wit te wassen door te zeggen dat ze
er niet aan mee willen doen. Dus ik
ga vanaf vandaag maar spreken over
de "twee heitjes van hopman
Brinkman". Dat lijkt mij gewoon
beter.

Door dat eerste kwartje van
Brinkman werd de gemakkelijkste
weg gekozen om geld in de schatkist
te krijgen. Er zijn daardoor honder–
den arbeidsplaatsen verloren
gegaan, er zijn grote grenseffecten
geweest en blijkbaar hebben alleen
de middenstand, het bedrijfsleven,
de burger en de VVD dat door. Het
CDA en de PvdA blijven volharden in
een stimuleringsbeleid dat aan de
andere kant van de grens tot een
bruisend bedrijfsleven leidt. Tot zover
mijn bijdrage over de diesel– en de
benzineaccijns.

Het nu voorliggende wetsvoorstel
23483, de fiscale behandeling van de
kinderopvang, beoogt een fiscale
tegemoetkoming te behouden voor
die gevallen waarin de kosten van
kinderopvang uitgaan boven de
genormeerde ouderbijdrage. Volgens
de regering betekent dit een
stimulans voor het combineren van
betaalde arbeid en de verzorging van
kinderen. Het zal u niet verbazen dat
de VVD-fractie deze emancipatoire
gedachte van harte ondersteunt.
Door middel van dit wetsvoorstel
wordt de aftrek van kosten voor
kinderopvang ook mogelijk gemaakt
voor zelfstandigen. Dit ervaren wij
als zeer positief. Volgens mijn fractie
dient immers iedereen die werkt en
is aangewezen op kinderopvang
dezelfde aftrek te genieten. Gelijke
monniken, gelijke kappen. Als
voorwaarde voor aftrek stelt de
staatssecretaris dat de kinderopvang
beroepshalve moet worden verricht
en dat de belastingplichtige en,
indien deze is gehuwd of samen–
woont, ook zijn partner betaalde
werkzaamheden buiten zijn
huishouden verricht. De eerste
voorwaarde zal in de toekomst in de
ogen van onze fractie onrechtvaar–
digheden met zich kunnen brengen.
Wat immers te doen als in de buurt
geen beroepsmatige opvang
voorhanden is? Werkt deze regeling
niet ongelijkheid in de hand.

In het eindverslag heeft de
VVD-fractie aandacht gevraagd voor
de motie inzake de afschaffing van
de verbruiksbelasting op alcoholvrije
dranken. Wij hadden al een zo grote
inbreng bij het voorlopig verslag, dat

wij daar eerlijk gezegd niet meer aan
hadden gedacht. De volgende stap,
een verlaging van het tarief tot 20%,
is een logisch gevolg van die motie.
Op dit terrein is er altijd in de Kamer
sprake geweest van een goede
samenwerking. Collega Van der Vaart
zal later namens PvdA, D66, CDA en
VVD een amendement indienen. De
argumenten zijn enige tijd geleden
door Veilig Verkeer Nederland en
leveranciers van alcoholvrije dranken
nog een extra onder de aandacht
gebracht. In het kader van het
verkeersveiligheidsbeleid is een
verbruiksbelasting op alcoholvrije
dranken niet te verdedigen, ook niet
gezien de situatie in de ons
omringende landen. Ik ga die
discussie niet herhalen. De financie–
ring door middel van een verhoging
van de accijns op alcoholhoudende
dranken is wel te begrijpen, maar
toch is het jammer omdat ook
daarbij weer grenseffecten optreden.
Een fles Cointreau is in Duitsland nu
al aanmerkelijk goedkoper dan in
Nederland. De slijters in de
grensstreek schreeuwen moord en
brand. Wij hadden dan ook liever
een andere financiering gezien. U
weet het, er moet door de overheid
in dit land minder geld worden
uitgegeven. Dan is er ook minder
geld nodig.

Dan kom ik nu bij wetsvoorstel
21882, de wijziging van de belasting–
vrije som in de vermogensbelasting/
ondernemingsvrijstelling. Het moet
mij toch van het hart dat de snelheid
van handelen in de afgelopen
veertien dagen op het terrein van de
vermogensbelasting omgekeerd
evenredig is aan de rust die dit
kabinet vanaf oktober 1991 op het
terrein van dit wetsvoorstel heeft
betracht. In de tussenliggende
periode zijn weer vele duizenden
Nederlanders de grens overgetrok–
ken. Terecht heeft prof. L. Stevens
dan ook opgemerkt dat Den Haag
nauwelijks wakker ligt van de fiscale
vluchteling.

Laten wij kijken naar de voorstel–
len die nu voor ons liggen. Een
verhoging van de algemene
belastingvrije som naar
ƒ 132.000 betekent in 1994 een
lastenverlichting - de heer Melkert
kan daar geen bezwaar tegen maken,
want hij staat er zelf achter - van
0,04%. Dat is iets om voor op de
barricade te gaan: een gulden per
week. In 1995 is er een lasten–
verlichting van / 240. De
ondernemingsvrijstelling gaat ruimer
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omhoog. Dat is een mooi begin,
maar dit wetsvoorstel moet een
eerste stap zijn tot algehele
afschaffing van de vermogensbelas–
ting. De VVD-fractie vreest dat deze
emdejaarsactie van de staatssecreta–
ris ertoe kan leiden dat een
principiële discussie omtrent de
vermogensbelasting wordt ontwe–
ken. Wij kunnen deze handelwijze
niet goed plaatsen, met name omdat
de staatssecretaris herhaaldelijk heeft
gesteld dat er inmiddels een
uitvoerige discussie is ontstaan over
de plaats en de rol van de huidige
vermogensbelasting. Deze constate–
ring heeft helaas tot niets anders
geleid dan enkele nota's van
wijziging.

Er is naar de mening van de
VVD-fractie in dezen maar een goed
besluit te nemen, namelijk gefa–
seerde algehele afschaffing. Dat staat
te lezen in het initiatief-De Korte/Van
Rey van februari 1993. Ook in het
concept-verkiezingsprogramma van
het CDA is een algehele afschaffing
van de vermogensbelasting
opgenomen. Hulde voor dit voorstel.
De voorzitter van het VNO had dan
ook groot gelijk toen hij enige tijd
geleden opmerkte dat de stijgende
loon– en inkomstenbelasting bij het
binnen Nederland houden van
ondernemers en vermogenden voor
een groot deel het budgettaire
verlies zou goedmaken.

Terecht maakt de Raad van State
de opmerking dat de vrijstelling van
belasting voor een beperkte groep
vermogensbezitters de noodzaak
oproept van een toereikende
rechtvaardiging daarvan teneinde het
verwijt van een ongemotiveerd
onderscheid ten opzichte van de
andere vermogensbezitters te
vermijden. Het initiatief-De KorteA/an
Rey tot een gefaseerde algehele
afschaffing van de vermogensbelas–
ting is een generieke maatregel,
waarvan ook bijvoorbeeld de
gepensioneerde ambtenaar met een
schuldenvrij huis profiteert. Deze
ambtenaar heeft nu behalve een
huurwaardebijtelling ook nog de
vermogensbelasting te betalen. Met
andere woorden: geen onderscheid
aanbrengen tussen burger en
ondernemer.

De VVD-fractie wil nogmaals
herhalen dat zij de gedachte van de
staatssecretaris, verwoord in de
memorie van antwoord van 15
oktober 1991 op pagina 7, van harte
onderschrijft: "Ook al zal een verdere
verruiming van de voorzieningen

voor het ondernemersvermogen
zinvol zijn, mij lijkt toch als duurzame
maatregel een voor alle soorten
vermogen geldende tariefingreep
verkieslijk." Bij dit voorstel wordt
daaraan voorbijgegaan. Dat is niet
handig, te meer omdat wij hopen op
korte termijn, als de Kamer ons
initiatiefwetsvoorstel behandelt, deze
omissie te herstellen. De VVD-fractie
is natuurlijk voorstander van de door
de regering voorgestelde wijzigin–
gen, maar waarom wordt voorbijge–
gaan aan ons initiatiefwetsvoorstel
en ook aan het initiatiefwetsvoorstel
van beide regeringspartijen? Wij
moeten de principiële discussie dus,
ook vanwege het tijdstip van deze
behandeling en voorbereiding
vandaag, later voeren bij de
behandeling van de twee
initiatiefwetsvoorstellen.

Voorzitter! De verlaging van 80%
naar 68% heeft natuurlijk onze
instemming. Wel hebben wij nog een
vraag met betrekking tot de
financiering. Wij vragen de staatsse–
cretaris duidelijker aan te geven
welke negatieve effecten hiervan
worden verwacht. De door hem
voorgestelde budgettaire invulling
door wettelijke fiscale maatregelen
tegen de reserve uitgesteld salaris
alsmede de toepassing van de
fictief-rendementsregeling bij een
eerste lang boekjaar, staan in een
zodanig ver verwijderd verband tot
de voorgestelde marginale financiële
voordelen in de vermogensbelasting
dat een gefundeerde onderbouwing
van de verwachte opbrengst van die
maatregelen noodzakelijk is. Dat
horen wij graag van de regering.

D

De heer Ybema (D66): Voorzitter!
Vandaag behandelen wij een aantal
wetsvoorstellen waarvan sommige
de Kamer pas in een zeer laat
stadium hebben bereikt. Een
zorgvuldige besluitvorming kan op
deze wijze niet goed plaatsvinden,
terwijl het budgettaire belang echt
groot is. Het probleem is niet nieuw
- ook collega De Korte sprak
daarover - maar het is zorgelijk dat
het telkens weer voorkomt. Wij
zullen dan ook nadere afspraken over
betere procedures moeten maken. In
de memorie van antwoord heeft de
staatssecretaris toegezegd om in
overleg met de vaste Commissie
voor financiën te bekijken of
verbeteringen mogelijk zijn. Ik houd
hem daaraan. Ik vraag hem of hij

thans al enige suggesties in die
richting kan doen. De staatssecretaris
weet dat de commissie openstaat
voor nader overleg en nadere
afspraken op dit punt. In het
voorlopig verslag bij het belasting–
plan 1994 heb ik de suggestie
gedaan, de Kamer maandelijks op de
hoogte te houden van de voorne–
mens die er zijn met betrekking tot
de in die maand in te dienen
wetsvoorstellen. Ik voeg daaraan toe
dat hierbij ook de te verwachten data
van het gereedkomen van de
adviezen van de Raad van State, ook
een bottle-neck in het geheel, en van
aanbieding van de wetsvoorstellen
aan de Tweede Kamer kunnen
worden opgenomen. Ziet de
staatssecretaris hiertoe concrete
mogelijkheden?

De ontwikkelingen van het
huurwaardeforfait zijn gebaseerd op
de ingrijpende beslissingen die het
kabinet heeft genomen aan de hand
van de Tussenbalans. Mede
bepalend is daarbij geweest dat in
deze kabinetsperiode aanzienlijke
huurverhogingen zijn overeengeko–
men. Deze huurverhogingen zijn ook
door mijn fractie steeds als pijnlijk
ervaren, maar toch als noodzakelijk
geaccepteerd om tot een nadere
vermindering van de subsidie op het
terrein van de volkshuisvesting te
komen. Ook mede bepalend bij dat
dossier van het huurwaardeforfait is
de aangebrachte politieke koppeling
tussen de stijging van het huurwaar–
deforfait en de huurverhoging. Ook
voor mijn fractie is die politieke
koppeling steeds relevant.

De afgelopen jaren heeft de Kamer
in overleg met het kabinet voortdu–
rend pogingen ondernomen om tot
een nadere objectivering te komen
van de vaststelling van het percen–
tage voor het huurwaardeforfait.
Mijn fractie heeft daarvoor keer op
keer sterk gepleit. Bij de bespreking
van de notitie over de berekening
van het huurwaardeforfait van 5
oktober 1992 was al duidelijk dat op
grond van inflatie-ontwikkelingen en
waardestijgingen van het onroerend
goed de voorgenomen laatste
tranche van de verhoging van het
huurwaardeforfait van 2,9% naar
3,3% niet meer reëel was. In het
mondeling overleg van 31 maart
1993 is reeds geconstateerd dat
waarschijnlijk kon worden volstaan
met een verhoging tot 3,1%. Het
kabinet komt nu in het belastingplan
1994 tot een nader standpunt. Het
stelt voor, het huurwaardeforfait te
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stabiliseren op 2,9% voor 1994. De
belangrijkste argumenten daarvoor
zijn: de verwachte inflatie–
ontwikkeling in 1994 en de waarde–
ontwikkeling van het onroerend
goed, met name de huizen.

Wij zijn nog steeds bezig met de
discussie om tot een verdere
objectivering van de criteria te
komen die uiteindelijk de parameters
bepalen aan de hand waarvan wij
het huurwaardeforfait moeten
berekenen. Uiteindelijk ligt voor de
berekening van het huurwaardefor–
fait een hele systematiek vast in de
wet. Wij moeten nog steeds
constateren dat deze discussie nog
niet dat resultaat heeft opgeleverd
dat iedereen ervan hoopt. Uiteinde–
lijk zouden wij overeenstemming
moeten bereiken over welke
parameters op welke manier moeten
worden berekend c.q. welke
technische gegevens dan relevant
zijn om te komen tot een technische
uitkomst omtrent de hoogte van het
huurwaardeforfait.

Wij zijn nog niet zover. Er worden
nadere pogingen ondernomen om
hierbij verder te komen. Dat leidt
ertoe dat nu opnieuw wordt
gediscussieerd over de hoogte van
het huurwaardeforfait in 1994 aan de
hand van de systematiek die wij nu
moeten hanteren. De discussie lijkt
zich nu weer toe te spitsen op de
roemruchte correctiefactor. Ook de
heer De Korte sprak over die
correctiefactor met betrekking tot het
consumptie– en bestedingsaspect.
Om de zaak toe te spitsen, wil ik de
staatssecretaris in dit debat nog eens
vragen wat voor hem de belangrijk–
ste en dus eigenlijk de doorslagge–
vende overwegingen zijn om vast te
houden aan 2,9% huurwaardeforfait
voor 1994. Daarbij is een hele serie
factoren relevant, maar uiteindelijk is
slechts een aantal factoren zeer
essentieel. Deze fungeren dan in
grote mate als onderbouwing voor
de 2,9%.

Voor de fractie van D66 geldt op
dit moment toch weer heel sterk de
vaststelling van de positie op grond
van de politieke koppeling tussen het
huurwaardeforfait en de huur–
ontwikkeling. Vooralsnog kiezen wij
voor de lijn van het kabinet met 2,9%
voor 1994. Ik zeg hier echter
onmiddellijk het volgende bij.
Gehoord dit debat en lezende de
stukken en de uitgebreide nota naar
aanleiding van het eindverslag over
het huurwaardeforfait, worden de
argumenten die pleiten voor een

lichte daling van het huurwaardefor–
fait ten opzichte van 2,9% nu, in mijn
ogen steeds sterker. Ik kan mij niet
aan de indruk onttrekken dat vooral
het punt van de extra inkomsten die
al of niet aan de orde zouden zijn op
grond van de waardestijgingen van
het onroerend goed, een belangrijke
factor is. In de laatste schriftelijke
discussie op dit punt komt de
staatssecretaris eigenlijk niet verder
dan te zeggen dat die budgettaire
aspecten allemaal verwerkt zijn en
dat, rekening houdend met die
budgettaire aspecten, 2,9% echt de
grens is. De extra opbrengst op
grond van de waardestijgingen zou
als dekking hebben gefungeerd om
de daling van de oorspronkelijk
voorgenomen 3,1% naar 2,9%
mogelijk te maken. Het kan
uiteindelijk een kwestie zijn van het
inschatten van de opbrengsten als
gevolg van waardestijgingen van het
onroerend goed. Als ik het echter
goed heb, is die waardestijging toch
forser dan de staatssecretaris wil
doen voorkomen. Dit gegeven kan
uiteindelijk leiden tot vrij forse
budgettaire meeropbrengsten voor
1994 uit het eigen huis. Dat zou er
misschien toe kunnen leiden dat het
huurwaardeforfait van 2,9% toch nog
enigszins naar beneden kan worden
bijgesteld.

Ik wil hier nog een ander aspect
bij betrekken, weer teruggrijpend op
de politieke koppeling die voor mijn
fractie van zo groot belang is bij de
beoordeling van deze vraag. Bij de
politieke koppeling gaat het er ook
om wat er met de huren gebeurt. Ik
heb al gezegd dat de stijging van de
huren de afgelopen jaren fors is
geweest. Ook de voorgenomen
huurstijging voor 1994 is nog steeds
fors, namelijk zo'n 5%. Wij hebben
tijdens de algemene politieke
beschouwingen echter kunnen
constateren dat de regering op dat
punt enige ruimte bood om toch tot
een misschien bescheiden verlaging
van de huurontwikkeling in 1994 te
komen. De minister-president heeft
in dat debat, met name op aandrang
van de PvdA-fractie, gezegd dat
enige, zij het bescheiden bijstelling
naar beneden niet uitgesloten is. Hij
heeft dat althans gesuggereerd.

Een factor die ook van invloed kan
zijn, betreft de hele operatie die de
afgelopen maanden haar beslag
heeft gekregen en die bekend staat
onder de naam bruteringsoperatie.
Bij die operatie zijn vrij forse
bedragen verschoven tussen Rijk en

woningcorporaties. Ook op dat punt
zouden zich budgettaire mogelijkhe–
den kunnen voordoen om in 1994 tot
een wat bescheidener huur–
ontwikkeling te komen dan de op dit
moment voorgenomen 5%. Tegen
die achtergrond wil mijn fractie er
nog eens voor pleiten om te bekijken
of het niet mogelijk is om toch tot
een misschien bescheiden verlaging
van het huurwaardeforfait te komen.
Er is een percentage van 2,7
genoemd. Dan kan ook bekeken
worden of het mogelijk is om tot een
iets bescheidener ontwikkeling van
de huren te komen, gelet op de
factoren die ik zoëven heb genoemd.

Voorzitter! Ik maak nog een enkele
opmerking over de ontwikkeling van
de accijns op brandstof. In deze
kabinetsperiode zijn vrij forse
stijgingen van de accijnzen op diesel
en benzine door het kabinet
voorgesteld en door de Kamer
geaccordeerd. Mijn fractie heeft zich
hierin steeds, zij het met moeite,
kunnen vinden. Ze waren fors, maar
in onze ogen zijn deze verantwoord
geweest.

We moeten nu echter ook
constateren dat als een soort
neveneffect van deze prijsontwikke–
ling en die op de motorrijtuigenbe–
lasting, de concurrerende positie van
LPG aanzienlijk is verslechterd. Wij
hebben de discussie hierover in de
Kamer gevoerd aan de hand van de
nota van de staatssecretaris. Wij
hebben hierbij gekeken of het niet
mogelijk is om te komen tot een
accijns op LPG om op die manier
aan LPG een wat evenwichtiger
positie te geven in de verhouding
tussen de diverse brandstoffen. Op
dit moment is dit nog niet mogelijk
gebleken. De voorstellen van de
afgelopen jaren hebben ertoe geleid
dat er per saldo voor LPG sprake is
van een geleidelijke verslechtering
van de concurrentiepositie, hetgeen
zich dan vertaalt in een verhoging
van het omslagpunt voor LPG. Dit
ligt nu rond de 25.000 kilometer.

Voorzitter! Door deze situatie is
het ombouwen op LPG en het rijden
op LPG steeds minder aantrekkelijk
geworden. Deze ontwikkeling is niet
alleen te betreuren vanuit milieu–
overwegingen, maar de LPG-branche
met alle sectoren die hierbij in het
geding zijn, dreigt hierdoor ook in de
gevarenzone te komen. Het
perspectief voor de LPG-branche is
ronduit zorgelijk. Deze ontwikkeling
is ook door de regering onderkend.
Gelukkig kunnen wij in de voorstel–
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len van het kabinet op dit punt zien
dat geprobeerd wordt het omslag–
punt van LPG toch enigszins, zij het
beperkt, verder te verlagen om op
die manier de concurrentiepositie
van LPG te verbeteren.

Voorzitter! Mijn fractie steunt deze
pogingen van het kabinet van harte,
maar in onze ogen is dit niet genoeg.
Wij hebben dan ook met vreugde
kunnen constateren dat er ook van
de collega's Van der Vaart en
Reitsma nadere voorstellen zijn
gekomen om het omslagpunt verder
te verlagen. Het gaat erom dat er op
dit moment met het oog op 1994
vanuit de politiek een duidelijk
signaal wordt afgegeven dat de
politiek een toekomst ziet voor de
LPG-sector. Dat is op dit moment
heel belangrijk. Er moet een duidelijk
signaal worden afgegeven, waaruit
de sector kan concluderen dat LPG
ook door de politiek concurrerend
wenst te worden gehouden.

Voorzitter! Ik maak op dit punt een
laatste opmerking over de discussie
die wij ook bij de algemene
financiële beschouwingen hebben
gehad. Het gaat om de compensatie
van het wegvervoer voor de
verhoging van de dieselaccijns met 8
cent. Er is op dit punt een amende–
ment op stuk nr. 21 aan de Kamer
voorgelegd van de heren Reitsma en
Van der Vaart. Hierbij wordt
voorgesteld, in één keer de volledige
compensatie van 260 mln. concreet
vorm te geven. Hierbij wordt afstand
genomen - zo heb ik het amende–
ment althans beoordeeld - van de
lijn die de minister van Financiën bij
de algemene financiële beschouwin–
gen heeft verwoord. Deze lijn kwam
er kort gezegd op neer dat ook de
CAO-ontwikkeling in de betreffende
sector voldoende matiging zou
moeten tonen en dat er dan een
bereidheid van het kabinet zou zijn
om dop dit punt tot een nadere
compensatie te komen. In deze
gedachten van het kabinet over de
compensatievoorstellen zou ook het
Eurovignet voor 1995 betrokken
worden. Onze fractie heeft deze lijn
van de minister van Financiën steeds
kunnen ondersteunen.

Mijn concrete vraag aan de
minister is hoe hij die lijn verder
concreet denkt te vertalen. Ik weet
dat er vanuit het kabinet, vanuit zijn
collega van Verkeer en Waterstaat,
brieven zijn uitgegaan naar de
betreffende sector om tot nader
overleg te komen en te kijken of er
een basis zou kunnen worden

gevonden om aan de voorwaarden
van het kabinet te kunnen voldoen. Ik
zou graag willen horen hoe die
discussie er nu voor staat.

Voorzitter! Bij het debat over de
wijziging van de accijns op frisdran–
ken in een verbruiksbelasting op
alcoholvrije dranken, heeft de Kamer
aan de hand van een motie
uitgesproken dat deze verbruiksbe–
lasting, zij het gefaseerd, zou moeten
worden afgeschaft. Die motie,
waarbij de heer Van der Vaart als
eerste ondertekenaar heeft gefun–
geerd, heeft indertijd ook de steun
van mijn fractie gekregen.

Het amendement op stuk nr. 19
dat nu aan ons is voorgelegd en
waartoe de heer Van der Vaart het
initiatief heeft genomen, is opnieuw
een stapje in die richting. Ik wil
graag bij deze gelegenheid opnieuw
waardering uitspreken voor het werk
van collega Van der Vaart om op dit
punt consequent en helemaal in lijn
met de fractie van D66, die weg
verder vorm te geven. Dit gebeurt
langs wegen van geleidelijkheid,
maar wel heel consequent en
gedecideerd in de richting die aan de
hand van kameruitspraken is
afgesproken.

Voorzitter! Ik spreek ook mijn
waardering uit voor andere
amendementen die door collega Van
der Vaart zijn voorbereid op het
gebied van de accijns. Mij moet van
het hart dat mljn fractie veel
waardering heeft voor het werk dat
collega Van der Vaart met betrekking
tot dat moeilijke accijnsdossier heeft
verricht. Ik heb daar althans
dankbaar gebruik van gemaakt. Na
deze kabinetsperiode en na de
zittingsperiode van de Kamer zal het
debat over accijnzen nooit meer
worden wat het ooit geweest is, en
dat betreur ik.

Voorzitter! Ik kom op de discussie
over het plaatsen van milieuvriende–
lijke en energiebesparende goederen
en diensten onder het verlaagde
BTW-tarief. In het verleden heb ik ter
zake een motie mogen indienen die
door veel collega's werd onder–
steund. Bij de regering werd er
daarmee op aangedrongen, alle
mogelijkheden te inventariseren die
er voor Nederland zouden zijn om
milieuvriendelijke en energiebespa–
rende goederen en diensten onder
het verlaagde BTW-tarief te brengen,
althans op termijn, want ook die
discussie is gebonden aan
EG-randvoorwaarden. Wij hebben
zeer recent een brief van de

staatssecretaris gekregen waarin hij
aangeeft hoe het staat met de
uitvoering van deze motie, waarvoor
mijn dank. De staatssecretaris zegt in
de brief van 17 november jl. dat men
op dit moment bezig is met het
inventariseren van de concrete
mogelijkheden die Nederland ziet
voor het op termijn onderbrengen
van milieuvriendelijke en energiebe–
sparende goederen en diensten in
het verlaagde BTW-tarief. De
staatssecretaris geeft daarbij aan dat
hij zich voorstelt, in de eerste helft
van volgend jaar vanuit Nederland
actie te ondernemen in Brussel,
omdat in de tweede helft van
volgend jaar het verslag van de
Europese Commissie uitkomt over de
werking van het verlaagde BTW–
tarief, ook in relatie tot deze
milieuvriendelijke en energiebespa–
rende goederen en diensten. Mijn
fractie neemt daar op dit moment
kennis van, maar ik dring er bij de
staatssecretaris wel op aan, de
Kamer snel te informeren zodra de
inventarisatie is afgerond, zodat zij
ook nog, voordat actie wordt
ondernomen in Brussel, gelegenheid
heeft om met hem te overleggen
over de inhoud van die inventarisa–
tie.

Voorzitter! Ik kom nu op het
onderdeel dat betrekking heeft op
het arbeidskostenforfait. De grenzen
daarvan lijken thans te worden
bereikt. Het doel van het forfait is
immers, op een eenvoudige wijze
een vast bedrag aan aftrekbare
kosten voor werkenden te geven,
zonder dat iets hoeft te worden
aangetoond. Het forfait is thans zo
hoog dat de meeste werkenden in de
praktijk niet eens aan dit bedrag van
werkelijk gemaakte arbeidskosten
komen. Het arbeidskostenforfait zal
daarom op termijn dienen te worden
omgevormd. De staatssecretaris wil
deze materie niet uitvoerig in het
belastingplan behandelen en de zaak
wordt weer doorgeschoven naar de
zogenaamde bouwstenennota.
Inmiddels zijn daar tal van zaken
naar doorgeschoven en zo langza–
merhand zal de staatssecretaris
harde toezeggingen moeten doen
over de termijn waarop hij deze nota
naar de Kamer denkt te zenden. De
laatste uitspraken van de staatssecre–
taris hierover bij de financiële
beschouwingen waren dat hij nog dit
jaar de bouwstenennota dacht te
kunnen voorleggen. Is dat nog
steeds zijn opvatting?
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De heren Van Rey en De Korte (VVD)

Voorzitter! In de nota van wijziging
bij het belastingplan wordt het
arbeidskostenforfait met 3%
verhoogd tot 8% met een maximum
van ƒ 465. Het maximumforfait zal
dan ƒ 2065 gaan bedragen. Het
forfait voor 1993 bedraagt
ƒ 1578. Als ik daar ƒ 465 bij tel, kom
ik op een bedrag van ƒ 2043. Welke
bedrag is eigenlijk juist?

De voorgestelde verhoging van 5%
naar 8% zal met name voor de
onderkant van de arbeidsmarkt, de
kleine deeltijdbanen, een stimulans
kunnen zijn. Het initiatiefwetsvoorstel
van de collega's De Korte en Van Rey
beoogt, de onderkant van de
arbeidsmarkt nog verder te
stimuleren door het arbeidskosten–
forfait met 5% te verhogen tot 10%
met een maximum van ƒ 430. Mijn
fractie staat sympathiek tegenover
dit voorstel. Het sluit aan bij het
voorstel dat is verwerkt in het
alternatieve beleidspakket van D66
dat ik bij de algemene financiële
beschouwingen heb ingediend.

Ik vraag mij af hoe het in het
voorstel van de collega's De Korte en
Van Rey zit met de hogere premie–
derving die daarvan het gevolg is. De
regering geeft aan dat bij aanneming
van het initiatiefvoorstel de premies
per saldo met 0,05% zullen moeten
stijgen. Wij kunnen de effecten
hiervan voor de werkgelegenheid
niet goed overzien. De staatssecreta–
ris heeft in de memorie van

antwoord toegezegd ernaar te
streven, deze cijfers in overleg met
het Centraal planbureau tijdig gereed
te hebben.

Uit de nota naar aanleiding van
het eindverslag blijkt dat de
werkgelegenheidseffecten niet op
korte termijn zijn aan te geven. Ik
vind het vreemd dat wij als Kamer
bezig zijn met maatregelen die de
werkgelegenheid moeten bevorderen
en dat de effecten voor de werkgele–
genheid niet goed zichtbaar kunnen
worden gemaakt. Ook dit draagt niet
bepaald bij aan een zorgvuldige
besluitvorming. Zie ik het goed, dan
wordt het verschil tussen het
voorstel van de regering en het
voorstel van de collega's van de VVD
gereduceerd tot een verschil van 110
mln. aan premies. Verschillen in
werkgelegenheidseffecten zijn ons
echter niet bekend. Ik zou hierop
graag een reactie krijgen zowel van
de initiatiefnemers als van de
staatssecretaris.

Voorzitter! Ik wil een enkel woord
wijden aan de kinderopvang. Met dit
wetsvoorstel wordt onder andere
beoogd, 35 mln. te besparen op de
fiscale regelingen voor kinderop–
vang. Deze 35 mln. zal weer ter
beschikking worden gesteld aan het
WVC-budget voor stimulerings–
bijdragen en kinderopvang. De
stimuleringsmaatregel is enkele jaren
geleden tot stand gekomen en zal tot
eind 1995 doorlopen. De regering

besloot in 1990 om 150 mln. te
bestemmen voor de uitbreiding van
alle kinderopvangplaatsen voor
kinderen van 0 tot 4 jaar met 40.000
a 50.000 nieuwe plaatsen. Dit bedrag
zou oplopen tot 282 mln. in 1993.

Dat er geld wordt vrijgemaakt voor
deze stimuleringsbijdrage vindt mijn
fractie een goede zaak. Mijn fractie
kan echter niet instemmen met de
wijze van financiering. Welk beleid
wordt er nu eigenlijk gevoerd?
Enerzijds wordt er geld vrijgemaakt
om de kinderopvang te stimuleren,
anderzijds zal kinderopvang voor
veel particulieren zo duur worden dat
veel mensen, voornamelijk vrouwen,
ontmoedigd worden om weer de
arbeidsmarkt op te gaan omdat zij
dan alleen maar werken om de
kosten van kinderopvang te kunnen
betalen. Ik begrijp dan ook niet
waarom in de memorie van
toelichting nog een aparte paragraaf
over emancipatie is opgenomen.
Door deze voorstellen van de
regering zal eerder het omgekeerde
effect worden bereikt. Kan de
staatssecretaris daarom nog eens
uitleggen waarom hij denkt met dit
wetsvoorstel een fiscale stimulans te
creëren tot het combineren van
betaalde arbeid met de verzorging
van kinderen als de ouderlijke
bijdragen worden verhoogd en de
fiscale aftrekmogelijkheden verder
worden beperkt?

Het wetsvoorstel biedt ook geen
oplossing voor de steeds langer
wordende wachtlijsten voor
gesubsidieerde kinderopvang. Wat is
tegenwoordig de wachttijd voor een
gesubsidieerde kinderopvangplaats?
Dat is een a anderhalf jaar! Mijn
fractie is van mening dat er een zo
ruim mogelijk aanbod van
kinderopvangplaatsen moet worden
gecreëerd en dat de bestaande
belemmeringen zoveel mogelijk
moeten worden weggenomen. Het
gaat hierbij niet alleen om gesubsidi–
eerde opvang, maar ook om voor
ouders betaalbare niet–
gesubsidieerde opvang. Bovendien
levert dit ook weer extra werkgele–
genheid op.

Het onderhavige wetsvoorstel
brengt op geen van de door mij
genoemde punten verbetering. Zoals
gezegd, zullen de gebruikers van
particuliere opvang door het
wetsvoorstel voor de gesubsidieerde
opvang gaan betalen. De fiscale
aftrekmogelijkheden worden namelijk
sterk beperkt. Het gevolg is dat met
name ouders die gebruik maken van
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Ybema

de particuliere kinderopvang door dit
wetsvoorstel zullen worden
geconfronteerd met nog hogere
lasten. Deze uitkomst vindt mijn
fractie niet wenselijk. Vele ouders
zullen daardoor naar verwacht de
opvang van hun kinderen buiten het
officiële circuit gaan regelen. De
kwaliteit van deze alternatieven is
vaak zeer omstreden, zoals de
Commissie kwaliteit kinderopvang in
haar recente rapport benadrukt. Om
nog maar niet te spreken over het
verder uitdijen van het grijze en
zwarte circuit! Het gaat er immers
juist om, de mogelijkheden voor
kinderopvang over de hele linie te
stimuleren. Samen met collega
Brouwer heb ik daarom bij het
wetsvoorstel inzake het belastingplan
1994 een amendement ingediend,
waarbij de accijns op gelode benzine
met 2 cent zal worden verhoogd. De
budgettaire opbrengst die hiermee
wordt verkregen, kan worden
aangewend om de voorgestelde
beperkingen zoveel mogelijk weer
ongedaan te maken. Dat vinden wij
een evenwichtiger voorstel,
waardoor in ieder geval voor de
komende jaren de kinderopvang over
de hele linie kan worden verbeterd.

Het geeft ook geen pas om een
wetsvoorstel dat beslist niet even als
een hamerstuk kan worden
afgedaan, zo kort voor de plenaire
behandelingsdatum naar de Kamer
te sturen en er dan maar op te
vertrouwen dat het wel goed komt.
Ook op dit punt had ik toch wat meer
zorgvuldigheid van de staatssecreta–
ris verwacht.

Voorzitter! Ten slotte maak ik
enkele opmerkingen over de
vermogensbelasting. De discussie
over de verlichting van de druk van
de vermogensbelasting is de laatste
jaren in een breed maatschappelijk
kader gevoerd. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een drietal wetsvoor–
stellen: het vandaag te behandelen
wetsvoorstel, het initiatiefvoorstel
van de collega's Vermeend en
Vreugdenhil en het initiatiefvoorstel
van de collega's Van Rey en De
Korte. De behandeling van het
oorspronkelijke wetsvoorstel tot
aanpassing van de 80%-regeling
heeft lange tijd stil gelegen. Maar in
twee weken verschenen achter elkaar
een tweede en een derde nota van
wijziging met voorstellen om de
vrijstelling voor ondernemings–
vermogen fors te verruimen en de
samenloopregeling te wijzigen.
Bovendien zullen ook de belasting–

vrije sommen in de vermogensbelas–
ting worden verhoogd.

Mijn fractie heeft zich in de
discussie over de vermogensbelas–
ting steeds op het standpunt gesteld
dat moet wordt gezocht naar
mogelijkheden voor een verlaging
van de tarieven over de hele linie.
Onze argumenten daarvoor zijn dat
je geen ongelijke behandeling van
vermogensbezitters moet creëren en
dat je voorts moet voorkomen dat
privévermogens in BV's worden
gestopt om zo van de ruime
vrijstellingen te kunnen profiteren.
Ook prof. L. Stevens heeft in zijn
rapport "Afschaffing
vermogensbelasting" als eerste een
voorkeur voor een algemene
tariefverlaging. Als subsidiair
alternatief stelt hij voor, de vermo–
gensbelasting op ondernemings–
vermogen geheel af te schaffen. Dit
wordt ook door de collega's
Vermeend en Vreugdenhil voorge–
steld.

De staatssecretaris gaat minder
ver en verruimt de vrijstelling op
ondernemingsvermogen tot een
bedrag van 1,5 mln. Tevens wil hij
het percentage van de samenloop–
regeling terugbrengen van 80 naar
68. Kan de staatssecretaris aangeven
waarom hij heeft gekozen voor een
percentage van 68 in plaats van het
oorspronkelijk voorgestelde
percentage van 70? Mijn voorkeur
gaat ernaar uit, het percentage vast
te stellen op 70. Het geld dat
hierdoor budgettair vrijkomt, kan dan
worden gebruikt voor een verdere
verhoging van de belastingvrije
sommen. Hoe denkt de staatssecreta–
ris over deze lijn?

Voorzitter! Met de door de
staatssecretaris voorgestelde aanpak
van constructies met uitgesteld
salaris en het aanscherpen van de
fictief-rendementsregeling kan mijn
fractie op zichzelf instemmen. Met
betrekking tot de aanpak van de
zogenaamde RUS wil ik nog het
volgende zeggen. Om te kunnen
bepalen of het loon van de directeur/
grootaandeelhouder aanzienlijk lager
is dan gebruikelijk, zal het moeten
worden gerelateerd aan hetgeen in
de desbetreffende beroepsgroep
gebruikelijk is. Indien er duidelijk een
wanverhouding bestaat tussen de
gebruikelijke beloning en de genoten
beloning, moet worden aangenomen
dat het loon aanzienlijk lager is. Deze
bepaling is toch wel tamelijk vaag en
kan makkelijk een bron van
conflicten vormen tussen de fiscus

en de belastingplichtigen. Op welke
wijze denkt de staatssecretaris aan
het begrip "aanzienlijk lager"
invullmg te gaan geven?

Met de voorgestelde wijzigingen
zal de druk op de vermogensbelas–
ting afnemen. Ik hoop dat daarmee
de emigratietendens van vermo–
gende Nederlanders ook zal worden
afgezwakt. Dit wetsvoorstel geeft
daartoe in ieder geval een aanzet. Ik
vind echter wel dat wij ook moeten
blijven streven naar een algemene
tariefverlaging in de vermogensbe–
lasting. Of daarvoor op korte termijn
reële mogelijkheden zijn te vinden,
zal moeten blijken tijdens de verdere
behandeling van beide initiatiefvoor–
stellen.

De vergadering wordt van 18.45 uur
tot 20.15 uur geschorst.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Collega Van Dis zou
vanavond ongetwijfeld graag zelf het
woord gevoerd hebben over het
jaarlijkse belastingplan, zoals hij dat
al vele jaren heeft gedaan. Juist
vandaag moest hij echter een
medische behandeling ondergaan.
Zijn fractie heeft mij gevraagd om
mede namens hem het woord te
voeren. Dat doe ik uiteraard graag.

Opnieuw presenteert de regering
een belastingplan waarbij een aantal
min of meer verschillende onderwer–
pen in één wetsvoorstel worden
gepresenteerd. Daarmee wordt een
trend voortgezet die pas onder dit
kabinet in gang is gezet. De
verschillende onderdelen in de loon–
en inkomstenbelasting hebben
inderdaad voldoende samenhang om
in één wetsvoorstel te worden
gepresenteerd. De voorstellen inzake
accijnsverhoging en motorrijtuigen–
belasting hebben onderling wel
samenhang, maar vertonen veel
minder samenhang met de voorstel–
len voor de loon– en inkomstenbelas–
ting.

Deze integrale presentatie heeft
het ongenoegen van de overzijde
opgewekt. Ik kan mij daar wat bij
voorstellen, al neem ik aan dat
indien de voorstellen van de regering
niet hadden voorzien in een opnieuw
achterwege laten van de inflatiecor–
rectie, de protesten van de overzijde
wellicht wat minder luid hadden
geklonken. De regering kent de
opvattingen die hierover in de Eerste
Kamer leven. Zij neemt dus een
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welbewust risico door deze wijze van
presentatie. Of denkt de regering
wellicht dat al eerder en ook elders
te horen viel dat het achterwege
laten van de inflatiecorrectie slechts
een eenmalige zaak mocht zijn en
dat de soep toen ook niet zo heet
werd gegeten als die werd opge–
diend? In ieder geval is er sprake van
een boeiend spelletje blufpoker. Wij
zullen zien wie het eerst door de
knieën gaat.

Belastingplannen kenmerken zich
meestal door het feit dat zij geld
opleveren. De tijden dat een
belastingplan voorzag in een
substantiële netto verlaging van
lasten ligt al weer ver achter ons. Dit
plan voorziet feitelijk voornamelijk in
verschuiving van lasten. De grootste
bedragen zijn gemoeid met
verschuivingen binnen de sfeer van
de loon– en inkomstenbelasting. De
voornaamste beweegreden voor
deze verschuivingen is de wens om
een aantrekkelijk beeld van de
lastenverdeling te kunnen laten zien.
Het is dus meer een koopkracht–
plaatjesplan dan een belastingplan.

Nu zal de minister mij wel
tegenwerpen dat ook overwegingen
van werkgelegenheidsbevordering
een rol hebben gespeeld bij het
opstellen van het belastingplan. Ik zal
dat ook niet ontkennen, maar het
overheersende beeld is toch wel dat
het er vooral om is gegaan om een
evenwichtig koopkrachtplaatje te
kunnen presenteren. Uiteraard hecht
ook ik aan een evenwichtige
verdeling van lasten, maar de vraag
is of de overheid met haar fiscale
instrumentarium nog voldoende
mogelijkheden heeft om dat te
kunnen bewerkstelligen. De overheid
is toch niet in staat om alles wat in
de marktsector scheef groeit met
wettelijke maatregelen te corrigeren?
Misschien moeten de sociale
partners nog veel meer dan anders
erop aangesproken worden om te
zorgen voor een meer gelijkmatige
inkomensverdeling. Zeker in tijden
als de onderhavige waarin sprake is
van een snelle afkalving van
werkgelegenheid zou van sociale
partners mogen worden gevraagd
om de loononderhandelingen met
enige creativiteit te voeren, zodat
wordt voorkomen dat de ongelijkheid
tussen inkomens verder groeit.

Nu wordt opnieuw het belasting–
instrument ingezet om een enigszins
gelijke inkomensontwikkeling te
kunnen realiseren. Voor het derde
achtereenvolgende jaar wordt de

inflatiecorrectie achterwege gelaten.
De schijven worden nog korter dan
ze toch al zijn, terwijl allerwege de
overtuiging leeft dat de eerste schijf
eigenlijk fors langer zou moeten zijn
en dat het toptarief in ons land al bij
een betrekkelijk laag inkomen wordt
bereikt. Op verscherping van de
progressie zit eigenlijk niemand te
wachten. Bevorderlijk voor de
werkgelegenheid is het in ieder geval
niet.

Uit de gegevens die zijn gepresen–
teerd in de memorie van antwoord
blijkt dat bijna een half miljoen
mensen in een lager tarief zou
hebben gezeten indien de inflatiecor–
rectie wel onverkort zou zijn
toegepast. Dat kan zo toch niet
doorgaan? Formeel is er geen
koppeling tussen het bevriezen van
de uitkeringen en het niet laten
doorgaan van de inflatiecorrectie,
maar vanuit de coalitie is die
koppeling in ieder geval materieel
gelegd. Wanneer we kijken naar de
budgettaire vooruitzichten voor de
komende jaren, dan zullen we toch
moeten concluderen dat ook in deze
komende jaren bevriezing van
uitkeringen heel wat waarschijnlijker
is dan onverkorte koppeling. Minister
De Vries vond een dezer dagen een
welvaartsstijging tot het eind van
deze eeuw uitgesloten. Gaan we ook
zo lang de inflatiecorrectie niet
toepassen? Dan weten we zeker dat
tegen het einde van deze eeuw nog
eens een miljoen mensen in een
hoger belastingtarief zitten. Hebben
we in ieder geval optisch een
welvaartsstijging gerealiseerd.

Ook van de verhoging van het
arbeidskostenforfait, die voor het
derde achtereenvolgende jaar
plaatsvindt, kan worden gezegd dat
die niet bevorderlijk is voor de
werkgelegenheid, omdat die een
verzwaring van het marginale tarief
betekent. Verbreding van de
grondslag is juist hard nodig om het
draagvlak voor de financiering van
sociale premies te versterken.
Vermindering van de progressie en
verbreding van de grondslag zijn al
jaren onomstreden doelstellingen
van het fiscale beleid. Maar het
kabinet doet jaar op jaar precies het
tegenovergestelde. Eén jaar afwijken
van de wenselijk geachte hoofdroute
is nog wel denkbaar als de nood aan
de man komt. En een tweede jaar
misschien ook nog wel. Maar een
derde jaar? Ik heb daarover ernstige
twijfels.

En als ik nu nog overtuigd zou zijn
van het nut van de voorgestelde
maatregelen. Maar ook dat is niet
zonder meer het geval. Dat betreft
dan met name de verhoging van het
arbeidskostenforfait. Fiscaal–
theoretisch is daarvoor geen enkele
aanleiding, omdat ongeveer 95% van
de werkenden genoeg heeft aan het
forfait. De voorgestelde verhoging is
dan ook louter door niet-fiscale
motieven ingegeven. In die zin vond
ik het opvallend dat de VVD-fractie
nog verder wil gaan. Dat is toch over
het algemeen een fractie die weinig
voelt voor het hanteren van
niet-fiscale motieven binnen
belastingwetgeving. Men heeft er
zelfs een keer een kabinet op laten
vallen.

Wil het verschil in netto beloning
tussen een werkende en een
niet-werkende voldoende zijn om het
ongemak van het werken te
vergoeden, dan zou het forfait enige
duizenden guldens moeten bedra–
gen. De paar tientjes netto die het
hogere forfait nu zal opleveren, zijn
dan echt niet afdoende. Meer heil
verwacht ik van het meer activerende
arbeidsmarktbeleid dat door de
subcommissie Bijstand is voorge–
steld en van de aanscherpingen in de
Werkloosheidswet die door de
enquêtecommissie zijn voorgesteld.
Het financiële verschil kan pas echt
overbrugd worden met een forse
verlaging van het
minimumuitkeringsniveau, maar daar
is terecht geen animo voor.

Of de omzetting van dit forfait in
een tax credit een oplossing is, waag
ik te betwijfelen. Ik vind het ook
weinig passend in de structuur van
onze belastingwetgeving. Bij de
heffingsvrije sommen kun je daar
nog wel aan denken, in combinatie
met een verlaging van de hogere
tarieven, omdat die sommen deel
uitmaken van de tariefstructuur.
Maar dat kun je van kostenaftrek–
bedragen toch moeilijk zeggen?

Voorzitter! Met de voorstellen voor
een verhoging van de accijns op
benzine en diesel heb ik geen
moeite. Alleen al uit een oogpunt
van mobiliteitsbeperkend optreden is
een verdere variabilisatie van de
vervoerskosten noodzakelijk.
Gelukkig maken de ontwikkelingen
van de prijzen in onze buurlanden
een accijnsverhoging mogelijk.

Ik kan er mee instemmen dat het
kabinet het naar voren halen van de
compensatie met een jaar, afhanke–
lijk heeft gemaakt van nieuwe
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CAO-onderhandelingen in de sector.
Het kan toch niet zo zijn dat wij een
schaarse budgettaire ruimte
gebruiken om een sector tegemoet te
komen die loonstijgingen afspreekt
die voor de sector zelf niet goed zijn
en die ook macro-economisch niet
verantwoord zijn?

De laatste jaren moeten wij een
stijging constateren van de omslag–
punten benzine/diesel en benzine/
LPG. Ik heb niet de indruk dat hier
sprake is geweest van een bewust
beleid. Ik denk dat het eerder een
uitkomst is van niet gestuurde
ontwikkelingen. Tegen deze
achtergrond heb ik met instemming
kennis genomen van de amende–
menten van de collega's Van der
Vaart en Reitsma op stuk nr. 14 en
stuk nr. 18.

Opvallend is dat er al heel lang
geen sprake is geweest van een
verhoging van de accijns op alcohol.
De laatste accijnsverhoging vond
plaats in 1984. Heeft de regering
dwingende redenen om deze accijns
te ontzien? Gelet op de breed
levende wens om de accijns op
alcoholvrije dranken te matigen, vind
ik het een goede zaak dat een
daartoe strekkend amendement is
ingediend.

Invoering van een klein–
verbruikersheffing op gas en elektra
zal heel wat voeten in de aarde
hebben. Dat blijkt wel uit de
memorie van antwoord. Besluitvor–
ming daarover zal plaats vinden in
het kader van het NMP-2. Mag ik
aannemen dat reeds nu al de
noodzakelijke studies en informele
consultaties plaatsvinden, zodat wij
op het moment dat een eventueel
positief besluit valt niet helemaal bij
nul hoeven te beginnen?

Bij tweede nota van wijziging is
een omissie hersteld in het
wetgevingsproces. Het kabinet was
eventjes vergeten om een wetsvoor–
stel in te dienen dat de bevriezing
van de kinderbijslag regelt. En dat
wordt nu eventjes bij nota van
wijziging op het belastingplan
meegenomen. Ik vind dat, zacht
gezegd, knap slordig. In andere jaren
was daar altijd een apart wetsvoor–
stel voor nodig waar ook de Raad
van State over adviseerde. Nu doen
we dat zo. Ik kan daarvoor weinig
bewondering opbrengen.

Ik heb hierover nog enkele vragen.
In de toelichting op de nota van
wijziging worden de inkomens–
gevolgen aangegeven van alleen
deze maatregel. Komen deze nu

boven op het algemene inkomens–
plaatje of was deze bevriezing daar
al in verwerkt? Hoe dit ook zij, het
valt nogal op dat de koopkracht–
gevolgen voor de grotere gezinnen
aanmerkelijk ingrijpender zijn dan
voor een gezin met twee kinderen.

Mijnheer de voorzitter! De
verleiding is groot bij de behandeling
van dit belastingplan de discussie
over het huurwaardeforfait en alle
parameters die daarbij een rol spelen
weer helemaal te gaan oprakelen.
Dat lijkt mij een vrij vruchteloze
discussie. Voor dit moment wordt
voorgesteld het huurwaardeforfait op
het huidige niveau te handhaven. Ik
heb de indruk dat de regering de
boveninflatoire waarde–
ontwikkelingen van het onroerend
goed tamelijk conservatief heeft
geschat. Gelet op de budgettaire
situatie vind ik dat een voorzichtig–
heid die te prijzen is. Wellicht kunnen
wij iets van de veronderstelde ruimte
gebruiken om hier of daar nog wat
plooien glad te strijken.

Voorzitter! Ik kom tot het
wetsvoorstel dat de aftrekbaarheid
c.q. belastbaarheid van kosten en
vergoedingen inzake de kinderop–
vang regelt. Ik heb over dit voorstel
wat gemengde gevoelens. Enerzijds
vind ik het een verbetering dat voor
de fiscaliteit nauwer wordt aangeslo–
ten bij de adviestabellen voor de
ouderbijdragen van het departement
van WVC. Ook is het een goede zaak
dat er een evenwichtiger behande–
ling kan ontstaan tussen belastbaar–
heid van vergoedingen aan de ene
kant en aftrekbaarheid van kosten
aan de andere kant en dat de positie
van zelfstandigen beter wordt
geregeld dan in de huidige situatie.
Anderzijds heb ik er wat moeite mee
dat hiervoor tegemoetkomingen
bestaan in de fiscale sfeer. Want ook
hier geldt in feite dat niet-fiscale
motieven een rol spelen. Waarom
zouden kosten die voor kinderop–
vang worden gemaakt wanneer
iemand een opleiding volgt of
vrijwilligerswerk doet niet voor
dezelfde behandeling in aanmerking
kunnen komen als de kosten die
gemaakt worden wanneer iemand
betaald werk verricht? De keuze van
ouders om gelijktijdig betaald werk
te verrichten, zodat kinderopvang
nodig is, is een particuliere keuze en
ik zie niet in waarom de fiscus
daarvoor een voorziening zou
moeten treffen. En al helemaal zie ik
niet in waarom de fiscus ook nog
eens impliciet zou moeten kiezen

voor één bepaalde vorm van
kmderopvang, namelijk de beroeps–
matige. Spoort dit wel met het beleid
van WVC? Ik dacht dat gastouder–
projecten daar als een gelijkwaardig
alternatief werden gezien. Zou de
fiscale regeling daar dan niet beter
bij moeten aansluiten?

Voorzitter! Dan kom ik tot slot toe
aan wetsvoorstel 21882, de
samenloopregeling zal ik maar
zeggen, alhoewel het na de tweede
en derde nota van wijziging eigenlijk
een heel ander wetsvoorstel is
geworden. Het spijt mij dat ik het
moet zeggen, maar ook hier is de
gevolgde procedure verre van fraai.
De regering heeft over de tweede
nota van wijziging advies gevraagd
aan de Raad van State. Dat was
correct. De raad heeft erop geatten–
deerd dat een meer principiële
discussie over de positie van de
vermogensbelasting in ons fiscale
stelsel nu eigenlijk niet meer
achterwege kan blijven. Inmiddels is
een derde nota van wijziging
ingediend die nog veel meer het
karakter heeft van een geheel nieuwe
regeling. Hierover is de Raad van
State niet om advies gevraagd,
terwijl deze voorstellen toch veel
verder gaan dan de voorstellen uit
de tweede nota van wijziging.
Waarom is dit niet gebeurd?

De regeling ter zake van het
uitgestelde loon en de samenhang
met de pensioenopbouw is een
geheel nieuw element. Dat geldt ook
voor de voorgestelde aanscherping
van het regime dat geldt voor
deelneming in buitenlandse
beleggingsfondsen. Bovendien mag
worden verwacht dat na dit
wetsvoorstel de discussie rond de
vermogensbelasting zal verstommen.
Het lijkt mij dat de budgettaire
ruimte om wensen op dit gebied te
kunnen vervullen zo ongeveer is
opgebruikt. Des te meer reden dus
om de Raad van State de vraag te
laten beantwoorden of dit het nu is.

Daarnaast wordt het ingrijpend
gewijzigde wetsvoorstel, dat
inmiddels al drie jaar bij de Kamer
ligt, er op een achternamiddag
doorheen gejast. De derde nota van
wijziging is vorige week ontvangen,
maandagochtend moest het
eindverslag worden ingediend en
maandagavond kwam de nota naar
aanleiding van het verslag er al. De
ervaring leert dat fiscale voorstellen
van deze aard nogal wat commen–
taar in de vakpers plegen op te
leveren, commentaar waar wij vaak
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ons voordeel mee kunnen doen,
omdat het veelal om zaken gaat die
nogal wat implicaties kunnen
hebben. Was het niet beter geweest,
de verhoging van de ondernemings–
vrijstelling in een apart wetsvoorstel
te regelen? Daar was per slot van
rekening dekking voor. De andere
zaken, zoals de aanscherping van de
regeling van artikel 29a en de
invoering van de anti-uitstelbepaling,
hadden dan op een normale wijze
kunnen worden behandeld in het
kader van wetsvoorstel 21882.

De extra verhoging van belasting–
vrije sommen waar bij nadere
raming ook nog ruimte voor bleek te
bestaan, had met terugwerkende
kracht kunnen worden ingevoerd. De
overige maatregelen zijn niet zo
urgent dat die nu per se op 1 januari
a.s. al moeten worden ingevoerd. Ik
had dat een aanmerkelijk elegantere
wijze van werken gevonden en ik
had dan niet het gevoel gehad dat ik
met de rug tegen de muur stond.
Uiteraard heb ik oog voor de
wenselijkheid een aantal knelpunten
in het kader van de vermogensbelas–
ting op te lossen, maar de gretigheid
waarmee een aantal fracties wil
meewerken aan verlaging van de
druk voor vermogende medeburgers
is dunkt mij een betere zaak waardig.

D

De heer Reitsma (CDA): Mijnheer de
voorzitter! In het belastingplan 1994
zitten aanpassingen die een sterke
samenhang vertonen. Het zijn
maatregelen die allemaal de
ingangsdatum 1 januari 1994
beogen. Het belastingplan heeft
betrekking op het verhogen van het
arbeidskostenforfait, het verlagen
van het tarief van de eerste schijf,
het niet toepassen van de inflatiecor–
rectie op de schijflengte en de
verhoging van de benzine– en
dieselaccijns met uiteraard een paar
aanpassingen in de motorrijtuigenbe–
lasting. De aanpassingen in de
directe belastingen worden
voorgesteld met het oog op
stimulering van de arbeidsmarkt en
de terughoudende loonkosten– en
inkomensontwikkeling.

Andere maatregelen, waaronder
de indirecte belastingen, zijn volgens
het kabinet vooral gericht op
structuurversterkende maatregelen.
Omdat de CDA-fractie ook deze
belangrijke doelstelling heeft, is zij
voorstander van het bundelen in één
wet van met elkaar samenhangende

voorstellen en die gezamenlijk te
behandelen. Daarmee wordt het
mogelijk de voorstellen in hun
onderlinge samenhang te beoorde–
len. Dat hebben wij vorig jaar ook
nadrukkelijk naar voren gebracht.

Terecht worden de andere
maatregelen in afzonderlijke
wetsvoorstellen behandeld. Dat
betreft vooral de fiscale faciliëring
voor speur– en ontwikkelingswerk, de
kinderopvang, het huurwaardeforfait,
de verruiming van de ondernemings–
vrijstelling in de vermogensbelasting
en een verlaging van het percentage
van de samenloopregeling. Enkele
van deze wetsvoorstellen komen
vandaag aan de orde en daar zal ik
een paar opmerkingen over maken.

Voorzitter! De bewindslieden
beginnen de nota naar aanleiding
van het eindverslag met het
uitspreken van hun erkentelijkheid
voor de snelle reactie van de leden
van de Tweede Kamer op de
schriftelijke inbreng. Uiteraard dank
ik hen daarvoor. Het was inderdaad
hard werken geblazen om de zaak op
tijd rond te krijgen. De fractie van het
CDA wil tevens haar waardering
uitspreken voor de vlotte en ook
uitgebreide reacties op het voorlopig
verslag en het eindverslag van het
belastingplan van de bewindslieden.
Wat ons betreft is dat mede te
danken aan de forse inspanningen
van de medewerkers op het
departement van Financiën. Wat dat
betreft verdienen zij een pluim in
deze hectische dagen.

Voorzitter! De CDA-fractie heeft
verscheidene keren gepleit voor een
verhoging van het arbeidskosten–
forfait als instrument om de
arbeidsparticipatie te bevorderen.
Het belastingplan 1994 is een goede
eerste stap wat dat betreft. Door
middel van een nota van wijziging is
tegemoet gekomen aan de motie–
Melkert/G.H. Terpstra. De fractie zal
in de toekomst een discussie omtrent
de omvorming van het
arbeidskostenforfait niet uit de weg
gaan. Dat vereist echter een meer
fundamentele beschouwing. Vandaar
dat het weinig zinvol is om die
discussie vandaag aan de orde te
stellen. Daarbij zal, wat ons betreft,
zowel de relatie met het reiskosten–
forfait en het arbeidskostenforfait als
de relatie tussen arbeidskostenforfait
voor de werknemers en de
zelfstandigenaftrek voor zelfstandige
ondernemers nader bezien moeten
worden. Dat kan niet los van elkaar
bekeken worden. Om die redenen is

het thans niet opportuun om met
wijzigingen te komen omtrent
bijvoorbeeld de fiscale regeling voor
het carpoolen, want dat hangt
helemaal met die discussie samen.
Alhoewel de fractie waardering heeft
voor het initiatief van de leden De
Korte en Van Rey, constateren wij dat
door de voorstellen van de regering
het initiatief overbodig is geworden.
In het initiatief ontbreekt de relatie
met de zelfstandigen en er is geen
concrete dekking voor het voorstel.
Dat signaal hebben wij in de
schriftelijke voorbereiding voldoende
afgegeven. Deze punten zullen
nadrukkelijk wel aan de orde moeten
komen in de verdere discussie over
de zo noodzakelijke verhoging van
het arbeidskostenforfait.

De heer De Korte (VVD): Ik begrijp
niet helemaal de kritiek op de
initiatiefnemers. Ik mag het wel even
voor hen opnemen, omdat wat u
zegt ook relevant is voor de regering.
Ik begrijp daarom niet waarom u dat
zo uitdrukkelijk in die richting stelt.

De heer Reitsma (CDA): Ik heb al
gezegd, dat wij het voorstel van de
regering als een eerste stap zien,
maar het is niet voldoende. Het moet
de komende jaren doorgaan. Wij zijn
bereid de discussie met de regering
over de omvorming van het
arbeidskostenforfait aan te gaan.
Naast waardering hebben wij twee
punten van kritiek met betrekking tot
uw voorstel. Nu u in feite het totaal
aanpakt voor de komende vijf jaar,
vergeet u het element zelfstandigen.
Op zichzelf ben ik erkentelijk, dat u in
de schriftelijke gedachtenwisseling
hebt gezegd best bereid te zijn om
dat erbij te betrekken, maar het zit er
thans niet in. Wij vinden dat een
gemis. In de tweede plaats hebben
wij in de schriftelijke voorbereiding
heel helder aangegeven, dat de
dekking van uw voorstel naar onze
mening niet concreet genoeg is.
Daarom nodigen wij het kabinet uit
om mogelijkheden te blijven zoeken
om die noodzakelijke verhoging van
het arbeidskostenforfait te laten
doorgaan en om die twee kritiek–
punten ter harte te nemen.

Voorzitter! De CDA-fractie kan
slechts instemmen met het achter–
wege laten van de inflatiecorrectie
op de schijflengten, omdat de
maatregel onderdeel uitmaakt van
het pakket dat in het geheel
genomen door ons wordt gesteund.
Een fiscale stimulans voor de
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arbeidsmarkt, in samenhang met een
redelijke, evenwichtige inkomensver–
deling is ook de inzet van de
CDA-fractie. De maatregel heeft
echter een paar heel negatieve
effecten, onder andere versteiling
van de progressie en de grondslag–
versmalling voor de premieheffing
volksverzekeringen. Anderen hebben
daar ook op gewezen. Juist deze
progressie en de premiegrondslag
dringen tot een terughoudendheid
ten opzichte van een dergelijke
maatregel. Delen de bewindslieden
deze visie van de CDA-fractie? Een
positief punt in de voorstellen van de
bewindslieden is, dat het geheel van
maatregelen uiteindelijk leidt tot een
verkleining van de wig in de eerste
schijf.

Naast de verhoging van het
arbeidskostenforfait en het terugne–
men van de inflatiecorrectie komt het
kabinet met voorstellen om de
accijns voor benzine en dieselolie te
verhogen. Al tijdens de algemene
politieke beschouwingen en de
algemene financiële beschouwingen
heeft de CDA-fractie haar zorg
uitgesproken over het feit, dat
sommige op zichzelf belangrijke
lastenstijgingen gemakkelijker
doorgang leken te vinden dan
sommige noodzakelijke ombuigin–
gen, waarbij met name aan het
ABW-dossier werd gerefereerd.

Dat was mede de reden waarom
wij toen nog geen eindoordeel over
de belastingmaatregelen hebben
gegeven. Tijdens de algemene
politieke beschouwingen hebben wij
gezegd, dat het kabinet nog een
laatste sprintje voor de eindstreep
heeft te trekken.

Een andere reden waarom destijds
nog geen oordeel is gegeven is
gelegen in het volgende. Het kabinet
heeft zelf als argument voor de
accijnsverhoging aangevoerd, dat
Duitsland ook een accijnsverhoging
gaat doorvoeren. Het kabinet legt
dus een koppeling met Duitsland.
Collega Terpstra heeft daar ook op
gewezen. In het verleden hebben wij
aangegeven, dat ook wij een
dergelijke koppeling steunen. Wij
menen dan ook geheel in lijn met het
kabinetsstandpunt - en natuurlijk ook
met ons eigen standpunt - te
handelen als wij deze koppeling vol
willen houden. De consequentie is
dat in het onverhoopte geval dat het
Duitse parlement niet akkooid gaat
met de accijnsvoorstellen, wij ook
niet met de Nederlandse voorstellen,
zoals die nu voorliggen, akkoord

kunnen gaan. Dit is als gezegd
geheel in lijn met de kabinetsvisie op
dit punt.

Kan het kabinet in dit debat
duidelijk maken wat de stand van
zaken is ten aanzien van de
Miljoenennota 1994 en de daarbij
aangekondigde ombuigingen in het
algemeen en die in de Algemene
bijstandswet in het bijzonder? In
hoeverre kan het kabinet op dit
moment zekerheid geven omtrent
het realiseren van de taakstellingen
op deze punten?

De heer Van Rey (VVD): Bent u klaar
met het accijnsdossier?

De heer Reitsma (CDA): Nee, daar
kom ik nog uitgebreid op terug.

De heer Van Rey (VVD): Gelukkig,
want er is ook nog een zuidgrens,
zoals u misschien weet. En die ligt
niet bij Duitsland. Ik wil graag
herinneren aan uw woorden in het
land, dat u erop tegen bent, hoewel
het lijkt alsof u hier weer een ander
standpunt inneemt.

Oe heer Reitsma (CDA): Gaat u nu
maar even zitten, dat lijkt mij heel
verstandig.

Ik hoor graag van de bewindslie–
den of de taakstellingen uit het
VNG-akkoord en uit de begroting
voor 1994 van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gehaald zullen
worden, vanaf het eerder daarvoor
door het kabinet voorziene moment.
Welke garanties kan het kabinet
hieromtrent geven? Wat is thans de
stand van zaken in het wetgevings–
traject?

Met betrekking tot de relatie met
Duitsland heeft mijn fractie de
volgende vragen. Is de koppeling
met de Duitse accijnsvoorstellen
juridisch in het belastingplan
verankerd? Indien deze juridische
zekerheid niet in het wetsvoorstel is
ingebouwd, ligt het dan niet voor de
hand dit alsnog te doen? Onze fractie
wacht met belangstelling de reactie
van het kabinet op onze indringende
vragen af alvorens een eindoordeel
over het wetsvoorstel en in het
bijzonder het onderdeel accijns–
verhoging kan worden gegeven.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Het klinkt reuze interessant en zelfs
juridisch onderbouwd wat de heer
Reitsma hier naar voren brengt.
Maar afgaande op de antwoorden
die het kabinet sinds medio

september al drie of vier keer heeft
gegeven en vooral nauwlettend de
kranten lezend, zal het toch niemand
kunnen ontgaan dat er in Duitsland
bij een meerderheid volledige
politieke overeenstemming bestaat
om die accijnzen te verhogen zoals
voorzien. Het lijkt mij dat de heer
Brinkman er zelfs een telefoontje aan
de heer Kohl aan zou kunnen wagen
om dat te horen te krijgen. Dus met
respect voor de koppeling die de
heer Reitsma legt, vraag ik mij af of
het niet een beetje overdreven is in
het licht van de feiten.

De heer Reitsma (CDA): Laten wij
even vooropstellen dat het kabinet
de koppeling legt. Het kabinet heeft
het zo verwoord. Daarom vraagt de
CDA-fractie op dit moment, omdat
daarover tijdens de schriftelijke
voorbereiding nog onvoldoende
helderheid over is verkregen, of in
het wetsvoorstel de juridische
zekerheid aanwezig is of die
koppeling ook werkelijk gelegd is. Ik
wacht het antwoord op die vraag
met belangstelling af.

De CDA-fractie heeft eerder
aangegeven dat accijnsverhogingen
in Nederland alleen aanvaardbaar
zijn indien deze leiden tot verdere
harmonisatie met de Duitse benzine–
en dieselaccijns. Daar sporen deze
voorstellen mee. Fiscale harmonisa–
tie in het goederenvervoer is wat ons
betreft redelijk op orde. Die discussie
krijgen wij volgend jaar ook weer in
de Kamer. Fiscale harmonisatie in
het personenvervoer is nog lang niet
op orde en ook nog lang niet
gerealiseerd. Vooral de hogere
motorrijtuigenbelasting en de BPM in
Nederland vallen op. Daarom zullen
de komende jaren eventuele
accijnsverhogingen vooral ten goede
moeten komen aan een verlaging
van de motorrijtuigenbelasting en de
BPM, want dat is echt een variabili–
satie. Of ze zullen gestopt moeten
worden in investeringen in de fysieke
infrastructuur.

De heer Ybema (D66): Voorzitter! Ik
wil toch nog even terugkomen op
het vorige punt, de koppeling aan de
ontwikkelingen in Duitsiand. Ik had
gedacht dat de heer Reitsma daar
nog even op door zou gaan, maar
dat blijkt niet het geval te zijn.

De heer Reitsma (CDA): Nee, ik had
mijn indringende vragen aan de
bewindslieden gesteld.
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De heer Ybema (D66): De regering
heeft in de nota naar aanleiding van
het eindverslag geschreven dat het
eigenlijk ondenkbaar is dat de
verhoging in Duitsland niet doorgaat.
Wat mij frappeert, is dat de
CDA-fractie zo persisteert op dit
punt. Moet ik nu de concrete vraag
van de heer Reitsma of er wettelijk
een koppeling is gelegd zo begrijpen
dat de CDA-fractie de eis stelt dat die
koppeling ook wettelijk wordt
gelegd? Dat zit er eigenlijk achter.
Eist hij een wettelijke koppeling aan
een accijnsverhoging in Duitsland?

De heer Reitsma (CDA): Dan begin
ik met hetzelfde antwoord dat ik
collega Melkert al heb gegeven. Het
kabinet is begonnen met de
koppelingsdiscussie. Die discussie is
hier uitvoerig gevoerd tijdens de
algemene financiële beschouwingen.
Op basis daarvan vraagt de
CDA-fractie aan het kabinet of het dit
wetsvoorstel zo heeft geformuleerd
dat er een juridische zekerheid is dat
er een echte koppeling in het
wetsvoorstel is gerealiseerd. Daar wil
ik een klip en klaar antwoord op
hebben van het kabinet. Dat
antwoord is bepalend voor ons
verdere oordeel daarover.

De heer Ybema (D66): Die vraag is
volstrekt duidelijk. Maar dan moet
toch de conclusie zijn dat u die
wettelijke koppeling wenst?

De heer Reitsma (CDA): Laten wij
eerst het kabinet de ruimte geven
om antwoord te geven op een
indringende vraag die ik stel. Dan
ben ik bereid om in tweede termijn
mijn conclusies daaruit te trekken,
wat de CDA-fractie daarvan vindt.

De heer Ybema (D66): Het lijkt mij
dat niet alleen het kabinet, maar ook
de Kamer er recht op heeft om te
weten wat de achtergrond van uw
vraag is. Als u het kabinet indringend
vraagt of de koppeling met Duitsland
wettelijk is vastgelegd, dan sugge–
reert u impliciet dat u die wettelijke
koppeling wenst. Zo simpel is het
toch?

De heer Reitsma (CDA): Dat is uw
interpretatie. Daar heb ik thans nog
geen behoefte aan. Ik heb alleen
behoefte aan een klip en klaar
antwoord van het kabinet, of dit
wetsvoorstel zo is geformuleerd dat
er een juridische zekerheid is dat de
koppeling die het kabinet zelf wil met

Duitsland ook in het wetsvoorstel zit.
Dat antwoord wil ik graag hebben.

De heer Van Rey (VVD) In Duitsland
zijn twee partijen aan het bewind, de
christen-democraten en de liberalen.
U kent de christen-democraten het
beste. Die kunnen nog één minuut
voor twaalf weer omzwaaien; die kun
je nooit tot aan het einde volgen.
Daarom moeten wij maar even die
koppeling inbouwen. Mag ik uw
opmerking zo begrijpen?

De heer Reitsma (CDA): Er zijn wel
meer opties denkbaar, maar ik heb er
geen behoefte aan om daarover te
speculeren. Belangrijk is dat wij
straks kennis kunnen nemen van de
definitieve besluitvorming in
Duitsland. Daar gaat het om.

Voorzitter! Ik vervolg mijn betoog.
Ik had het over variabilisatie.
Accijnsverhoging onder het mom
van verkeers– en milieubeleid wordt
door de Nederlandse autobezitter zo
langzamerhand niet meer geaccep–
teerd, zo schrijft de ANWB bij brief
aan de Tweede Kamer. Volgens de
ANWB spoelt het draagvlak weg,
wanneer men telkens weer komt met
verdere lastenverzwaringen voor "de
auto". Op zichzelf is het zorgelijk dat
het draagvlak wegspoelt. Differentia–
tie van de BPM en de motorrijtuigen–
belasting met allerlei milieu–
kenmerken dient dan ook budgettair
neutraal doorgevoerd te worden. De
discussie tussen het kabinet en de
maatschappelijke organisaties
verloopt op dit punt schijnbaar niet
helemaal vlekkeloos, gelet op de
geluiden die wij vernemen. Daarom
moet het fiscale beleid voor de auto
naar ons oordeel meer een Europese
inbedding krijgen. Op lange termijn
uit de pas iopen met Europa is wat
ons betreft moeilijk vol te houden.
Alleen door die Europese inbedding
zijn wij verzekerd van een draagvlak
voor een effectief verkeers– en
milieubeleid. Daar moeten wij op
zichzelf zuinig op zijn.

De CDA-fractie blijft het als een
probleem ervaren dat er nog forse
accijnsverschillen zijn met België.
Mogelijk zullen die door de recent
aangekondigde voorstellen in België
geringer worden, maar er blijft
verschil met alle negatieve gevolgen
van dien. Denkt dit kabinet dan ook
niet dat deze verschillen de komende
jaren verminderd moeten worden?
De grenseffecten met België vereisen
terecht aandacht, ook al werken deze

voorstellen macro gezien positief uit
voor Nederland.

In de plannen van het kabinet was
in een halve compensatie voor het
beroepsgoederenvervoer voorzien.
Het is alom bekend dat dit bij ons
nogal wat verbazing heeft gewekt:
enerzijds arbeidsplaatsen in het
beroepsgoederenvervoer teniet doen
door een lastenverzwaring en
anderzijds met banenplannen komen.
Die twee lijnen sporen niet met
elkaar. Daarom heeft de CDA-fractie
steeds gezegd dat zij van mening is
dat er een volledige compensatie
voor het beroepsgoederenvervoer op
de weg moet komen. Ik verwijs op
dat punt ook naar de aangenomen
motie van de heren Terpstra en
Melkert.

De bewindslieden komen in de
nota van wijziging met concrete
voorstellen om invulling te geven
aan die motie. Op zichzelf dank ik
hen daarvoor. De wijze waarop de
aanvullende compensatie nu wordt
ingevuld, baart mijn fractie echter
zorgen. De aanvullende compensatie
gaat, in tegenstelling tot de eerste
compensatie, niet naar de gehele
sector van het beroepsgoederenver–
voer en van de autobussen, terwijl
deze wel met lastenverzwaring en
met het gevaar van
werkgelegenheidsverlies wordt
geconfronteerd. Daarom vindt mijn
fractie compensatieverlening aan
voertuigen vanaf 5000 kg eigen
gewicht een onjuiste methodiek.
Thans een koppeling zoeken met de
verwachte invoering van het
eurovignet klinkt aardig, maar is
voorbarig. De beoogde criteria zijn
nog niet eens vastgesteld. De
CDA-fractie wil, los van de compen–
satie dieselaccijns, pas een oordeel
geven over de invoerings–
modaliteiten en de compensatie van
het Eurovignet als het wetsvoorstel
de Tweede Kamer heeft bereikt. Het
verdrag, alsmede de daarop
gebaseerde wetgeving, moet immers
nog worden ingediend. Het kabinet
zegt dat dit in de loop van 1994 zal
gebeuren. Daarom is de voorge–
stelde compensatiemethodiek
voorbarig. Zij werkt ook onrechtvaar–
dig uit.

De CDA-fractie kiest voor een
verlaging van de motorrijtuigenbe–
lasting voor de totale sector van het
beroepsgoederenvervoer en de
autobussen via een andere systema–
tiek dan de bewindslieden voorstel–
len. De compensatie blijft met ons
amendement binnen de randvoor–
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waarden inzake de minimumtarieven
motorrijtuigenbelasting in Europees
verband. Over de resterende ruimte
tussen het huidige niveau van de
motorrijtuigenbelasting en de
minimumtarieven zullen wij verder
spreken bij de introductie van het
wetsvoorstel inzake het Eurovignet.

Het kabinet wil aanvullende
compensatie afhankelijk maken van
uitkomsten van het CAO-overleg, zo
hebben wij kunnen lezen. Daarom
wordt bij Koninklijk besluit een nader
te bepalen tijdstip gekozen. De
CDA-fractie is van oordeel dat het
beroepsgoederenvervoer voldoet aan
de gematigde loonontwikkeling door
het onlangs afgesloten stichtings–
akkoord uit te voeren. Daarom is zij
ook van oordeel dat het CAO–
criterium geen eis behoeft te zijn
voor aanvullende compensatie.
Bovendien valt maar een deel van de
sector onder de desbetreffende CAO.
Ik wijs er voor alle duidelijkheid ook
nog eens op dat de motie-Ybema op
dit punt door de Kamer is verwor–
pen. Eveneens is het vreemd om het
fiscaal beleid af te stemmen op wat
bepaalde CAO-partijen doen of
nalaten. Vandaar ons amendement.

Over de dekking van de aanvul–
lende compensatie heeft nog geen
besluitvorming plaatsgevonden, zo
schrijft het kabinet in de stukken De
CDA-fractie heeft daarvoor bij de
algemeen financiële beschouwingen
concrete suggesties gedaan. Het
kabinet vraagt in de nota naar
aanleiding van het eindverslag
opnieuw om suggesties, waarover zij
dan graag met de Kamer in overleg
wil treden. Wij hebben de heel
concrete suggestie gedaan om de
kosten van externe adviseurs in te
perken, want daarbij gaat het om een
beslag op de totale rijksbegroting
van meer dan 2 mld. Naar ons
oordeel zit daarin voldoende ruimte.
Bovendien zijn het consumptieve
uitgaven. Onze fractie gaat ervan uit
dat de dekking niet ten koste van het
financieringstekort gaat en evenmin
ten koste van de investerings–
bedragen op de rijksbegroting en uit
het Infrastructuurfonds. Kan de
minister van Financiën deze
stellingname van de CDA-fractie
bevestigen?

Het bevreemdt onze fractie dat de
bewindslieden in de memorie van
antwoord vermelden dat 45 mln. ten
laste van het Infrastructuurfonds
wordt gebracht. Dat staat toch haaks
op het algemeen kabinetsbeleid,
waarbij wij de investeringen zo nodig

fors moeten aanzwengelen? Een
latere ingang van de eerste en de
aanvullende compensatie betekent
materieel eigenlijk alsnog een
beperkte lastenverzwaring voor de
sector van het beroepsgoederenver–
voer. In de motie-Terpstra/Melkert
wordt echter uitgegaan van een
volledige compensatie. Is het juist
dat het onmogelijk is om een andere
datum te kiezen dan 16 maart, zoals
het kabinet voorstelt? Ik zou die
datum graag naar voren halen.

Voor zover bekend, leiden de
Duitse voorstellen ertoe dat in 1994
zowel de verhoging van de diesel–
accijns als de invoering van het
Eurovignet volledig of zelfs meer dan
dat wordt gecompenseerd door een
verlaging van de motorrijtuigenbe–
lasting. Wanneer wij volgend jaar het
wetsvoorstel inzake het Eurovignet
bespreken, wil de CDA-fractie deze
aspecten nader onder de aandacht
brengen. Ook op dit punt menen wij
dat aansluiting bij de systematiek
van Duitsland het beste is. Wij willen
vandaag echter niet vooruitlopen op
het Eurovignet en de daaraan
gekoppelde compensatie. Er dient
echter terdege rekening te worden
gehouden met de ontwikkelingen die
in Duitsland gaande zijn. Ook het
minimumtarief zal dan ook nog eens
aan de orde moeten komen. Wij zijn
overigens van oordeel dat de
compensatie die wij vandaag bij de
behandeling van het belastingplan
aan de orde stellen, in de toekomst
structureel moet blijven.

De heer Van Rey (VVD): Als de
oppositie met een amendement met
zo'n dekking was gekomen, had u
ons wat uitgelachen. Maar goed, zo
zien wij maar weer hoe het gaat, als
u een amendement indient!

De heer Reitsma (CDA): Welke
dekking?

De heer Van Rey (VVD): Ik heb het
over het amendement op stuk nr. 21.

De heer Reitsma (CDA): Ja, maar
dan spreekt u tegen het kabinet. Het
kabinet is immers met voorstellen
gekomen voor de eerste compensa–
tie en de aanvullende compensatie.
Het kabinet is ook bezig met de
dekking. De CDA-fractie is daar niet
mee bezig.

De heer Van Rey (VVD): Ik was bezig
om u een vraag te stellen. Hoe werkt
uw amendement uit voor het

internationaal beroepsgoederenver–
voer en het nationaal vervoer? Kunt
u dat even toelichten?

De heer Reitsma (CDA): Als u de
toelichting op het amendement
bekijkt, kunt u constateren dat de
uitwerking van de volledige
compensatie voor kleinere auto's
enigszins afwijkt van de huidige
systematiek van de motorrijtuigenbe–
lasting en dat de uitwerking voor de
zwaardere auto's enigszins gunstiger
uitpakt dan de systematiek van de
motorrijtuigenbelasting. Wij hebben
toch voor deze benadering gekozen,
omdat deze systematiek van
compensatie naar ons oordeel het
beste aansluit bij de hoeveelheid
brandstof die de verschillende auto's
gebruiken. Het ging er in feite om,
compensatie te geven voor de
verhoogde kosten van diesel.

De heer Van Rey (VVD): Is de
conclusie dan juist dat het internatio–
naal beroepsgoederenvervoer met
uw voorstel beter af is dan met het
voorstel van de regering?

De heer Reitsma (CDA): Neen, in
ons voorstel gaat het totale
beroepsgoederenvervoer, dus ook de
kleinere auto's onder een bepaald
gewicht, meedelen in de compensa–
tie. In het voorstel van het kabinet
gaan alleen de auto's boven een
gewicht van 5000 kg meedelen in de
tweede compensatie.

De heer Van Rey (VVD): Geeft u nu
eens antwoord op de vraag! Komt
het internationaal beroepsgoederen–
vervoer dat met verlies werkt, er in
uw voorstel slechter af?

De heer Reitsma (CDA): Neen!

De heer Van Rey (VVD): U hebt nu al
twee keer een verschillend antwoord
gegeven.

De heer Reitsma (CDA): Als u
uitgaat van een vergelijking met het
voorstel van het kabinet en als u er
ook van uitgaat dat het om de grote
auto's gaat - daar mag je eigenlijk
wel van uitgaan - dan is de
compensatie in onze voorstellen
geringer dan in het kabinetsvoorstel.
Daar staat echter tegenover dat de
auto's die in het kabinetsvoorstel
absoluut geen tweede compensatie
krijgen, in ons voorstel wel een
compensatie krijgen. Op een
gegeven moment moet je nu
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eenmaal ergens de middelen
weghalen. Ik voeg eraan toe dat de
discussie over het Eurovignet die pas
volgend jaar gevoerd zal worden,
voor ons een nieuwe discussie gaat
worden over de compensatie.

De heer Van Rey (VVD): Ik beperk
mij ook alleen tot 1994. Het
internationaal beroepsgoederenver–
voer draait met verlies. Het nationaal
vervoer draait quitte. Dat wordt ons
allemaal voorgerekend door de
Organisatie transport en logistiek
Nederland. Nu wilt u een wijziging in
het voorstel van de regering
aanbrengen, waardoor het internatio–
naal beroepsgoederenvervoer
minder gecompenseerd krijgt.

De heer Reitsma (CDA): De eerste
conclusie ten aanzien van het verlies
en winst draaien, laat ik voor
rekening van de heer Van Rey. Maar
hij mag inderdaad de conclusie
trekken dat de zwaardere auto's, dus
over het algemeen de auto's die
internationaal vervoeren, in ons
voorstel een iets lagere compensatie
krijgen.

De heer Van Rey (VVD). Dus het
verliesgevende bedrijfsleven wordt
nu nog wat meer op achterstand
gezet.

De heer Reitsma (CDA): Dat is een
conclusie uwerzijds.

Voorzitter! De verhoging van de
benzine– en dieselaccijns gaat
gepaard met een aanpassing van
diesel– en LPG-toeslag in de
motorrijtuigenbelasting en een
verlaging van de motorrïjtuigenbe–
lasting voor vrachtvervoer en
autobussen. Wij hebben er begrip
voor dat de bewindslieden voorstel–
len doen die de huidige omslag–
punten benzine/LPG en benzine/
diesel niet wijzigen. Dit is steeds de
gedachtengang geweest bij
belastingvoorstellen. In die zin is het
kablnet recht in de leer.

Uit het oogpunt van milieu–
rendement zijn er voor de huidige
generatie auto's op de weg ook
onvoldoende argumenten om deze
omslagpunten drastisch te wijzigen.
Onderzoeken geven aan dat de
voertuigen uitgerust met de meest
moderne autogasapparatuur in het
voordeel werken van LPG. Daarom is
er aanleiding om deze aspecten te
betrekken bij de milieudifferentiatie
van de BPM en die van de motorrij–

tuigenbelasting. Wij wachten deze
voorstellen met belangstelling af.

Resteert het argument dat het
nodig is om de sterk teruglopende
LPG-afzetmarkt, onder andere
veroorzaakt door de stijging van de
motorrijtuigenbelasting in 1990-1991
en de hogere kosten veroorzaakt
door bepaalde milieu-eisen,
enigszins te herstellen. Vanuit dit
oogpunt zou het doorvoeren van een
beperkte aanpassing van het
omslagpunt benzine/LPG gewenst
zijn, bijvoorbeeld een 1000 kilometer
omlaag Dit kan gerealiseerd worden
door de voorstellen uit te voeren, die
wij in amendementen hebben
neergelegd. Dit heeft een tweeledige
invalshoek.

1. De extra opbrengsten die
binnenkomen als gevolg van de
Belgische belastingverhoging - ik
heb het dan over een minder
weglekeffect van ongeveer 30 mln. -
dienen te worden benut voor de
verlaging van de LPG-toeslag;

2. Er dient een beperkte verhoging
plaats te vinden van de LPG–
pompprijs door middel van de
instelling van een tarief voor LPG, in
combinatie met een verlaging van de
LPG-toeslag.

Dit betekent dat de LPG-toeslag
netto naar beneden gaat ten opzichte
van het huidige niveau. Dit betekent
dat het omslagpunt ongeveer een
1000 kilometer omlaag gaat,
waardoor het marktaandeel voor LPG
wat steviger kan blijven. De heffing
moet dus beperkt blijven in verband
met misbruikvermijding tussen LPG
voor motorrijtuigen en LPG voor
andere aanwendingen. Daarom kan
de heffing slechts beperkt zijn. Mijn
fractie wenst echter geen verhoging
voor verwarmings– en verlichtings–
doeleinden. Daarom is gekozen voor
een gebruikgedifferentieerd tarief.
Deze twee amendementen zijn heel
duidelijk bedoeld om als signaal af te
geven dat het LPG-marktaandeel er
dient te blijven. Wij hebben ten
aanzien van vrachtauto's, bussen en
bestelauto's bij het wetsvoorstel
inzake houderschapsbelasting al een
aantal amendementen ingediend.

De heer Van Rey (VVD): Voorzitter!
De heer Reitsma moet zich vergis–
sen. Het is nog geen sinterklaas. Hij
is al cadeautjes aan het uitdelen,
terwijl het geld nog niet binnen is.
Nee, veel erger: ik voorspel hem dat
de opbrengst van 30 mln. absoluut
onmogelijk is. Hoe kan hij zeggen dat
de weglekeffecten minder zullen

worden, als voor het eerst de
dieselprijs in België onder die in
Nederland uitkomt? De enige
verkopen die er aan de zuidgrens
plaatsvinden, zullen wegvallen. Ik
heb precies het tegenovergestelde
proberen te betogen. Kan de heer
reitsma die 30 mln. eens even
onderbouwen?

De heer Reitsma (CDA): Wij delen
de opvatting van het kabinet,
neergelegd in de stukken, dat het
weglekeffect ongeveer 30 mln. kan
opbrengen. Ik heb goede nota
genomen van de opmerking van de
heer Van Rey dat hij van oordeel is
dat het totale bedrag van ongeveer 1
mld. dat deze belastingvoorstellen
moeten opbrengen, via weglek–
effecten verdwijnt. Dat is echter zijn
opvatting. Hij heeft dat op geen
enkele manier onderbouwd. Dus als
we over onderbouwen spreken, zou
ik als ik hem was, maar zwijgen.

De heer Van Rey (VVD): De heer
Reitsma heeft slecht geluisterd. Ik
heb gesproken over de dieselaccijns.
Ik heb onderbouwd dat 70% wordt
gecompenseerd en dat er 30%
overblijft. Van die 30% moet een
heleboel afgetrokken worden aan
ambtelijke bijstand: de lonen en
salarissen moeten betaald worden,
dus de bureaucratie. Het derde
element was dat in Belgie nu iets
anders gebeurt dan iedereen had
verwacht, namelijk dat de diesel daar
goedkoper zou zijn dan in Nederland.
Ik heb niet over de benzineaccijns
gesproken, maar alleen over dit
aspect. Met die 30 mln. rekent de
heer Reitsma zich veel rijker.

De heer Reitsma (CDA): Ik ben
benieuwd naar de reactie van het
kabinet op de stellige uitspraken die
de heer Van Rey in eerste termijn
heeft gedaan. Ik spreek hem in
tweede termijn nader.

Voorzitter! Tijdens de plenaire
behandeling van de houderschaps–
belasting is een aantal amendemen–
ten ingediend. De fracties van de
PvdA en het CDA hebben toen
gepleit voor gedeeltelijke invoering
per 1 januari 1994. De amendemen–
ten bevatten een aantal voorstellen
om dat thans te realiseren, maar ik
ga daar mhoudelijk niet op in, want
die discussie is voldoende gevoerd.
De resterende amendementen zullen
uiteraard ingaan als het wetsvoorstel
houderschapsbelasting wordt
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ingevoerd, en dat is, naar ik
aanneem, per 1 januari 1995.

Bij amendement wordt voorge–
steld, een beperkte verlaging van de
verbruiksbelasting op alcoholvrije
dranken door te voeren. Dat sluit aan
bij de CDA-visie dat wij moeten
streven naar verlaging van de
verbruiksbelastmg op alcoholvrije
dranken. Ik verwijs hiervoor ook naar
de motie die vorig jaar door de
Tweede Kamer is aangenomen.

Voorzitter! In de schriftelijke
stukken wordt nog even de
vrijgevigheid in de feestdagen–
vrijstelling in de loonbelasting
aangehaald. Dit geeft ons thans geen
aanleiding tot het maken van verdere
opmerkingen. Wij kunnen instemmen
met de lijn die de staatssecretaris nu
voorstelt.

In de tweede nota van wijziging
werden enkele voorstellen aangekon–
digd. Het eerste was, op de valreep,
om de ingangsdatum van het
wetsvoorstel Wet belastingen op
milieugrondslag bij koninklijk besluit
te regelen. Als het oordeel van het
kabinet is dat dit over de grens van 1
januari heengaat, vinden wij dit een
verstandig voorstel.

Het tweede voorstel betreft de
aanpassing van de kinderbijslag en
het niet door laten gaan van de
aangekondigde verhoging. De
bevriezing hangt naar ons oordeel
samen met de door het kabinet
bepleite nullijn. Mijn fractie stemt in
met deze budgettaire maatregel.
Bovendien steunt mijn fractie de
reeds in de Voorjaarsnota 1993
aangekondigde maatregel van het
kabinet om de laatste beleids–
intensivering kinderbijslag achter–
wege te laten, vanwege de verslech–
terde budgettaire situatie. De
principiële vragen blijven waarom
deze zaak nu bij nota van wijziging
op de valreep binnengekomen is en
waarom het kabinet dit niet via de
koninklijke weg heeft laten plaatsvin–
den. Ik vind dat het kabinet een
helder antwoord op deze vragen
moet geven.

Voorzitter! Ik kom bij een aantal
opmerkingen over de vermogensbe–
lasting. Het valt niet mee om een
overzicht te geven van alle wijzigin–
gen die in de laatste tijd met
betrekking tot die belasting zijn
voorgesteld. De staatssecretaris heeft
kort na elkaar op een wetsvoorstel
dat reeds vanaf 1990 bij de Kamer
ligt, twee wijzigingen voorgesteld.
Daarnaast ligt er nog het initiatief–
Vreugdenhil/Vermeend, het "V2-

duo", wat een betere benaming is
dan "Knabbel en Babbel". Bovendien
heeft de fractie van de VVD ook een
eigen initiatief ingediend. Het doet
de CDA-fractie veel deugd dat de
regering, nadat de CDA-fractie er bij
vele aangelegenheden op heeft
aangedrongen en ten slotte met de
coalitiepartner een eigen initiatief
heeft ingediend, nu ook overtuigd
lijkt te zijn van de noodzaak tot
beperking van de vermogensbelas–
ting. Mijn fractie twijfelt er niet aan
dat het initiatief van de collega's
Vreugdenhil en Vermeend van
doorslaggevend belang is geweest
bij het over de streep trekken van de
regering. Mijn fractie stemt in met de
voorstellen van de staatssecretaris
tot verlichting van de vermogensbe–
lasting. Daarbij gaat het om een
verhoging van het percentage van de
ondernemingsviïjstelling van 40 naar
50, een verhoging van het maximale
bedrag van de ondernemings–
vrijstelling, een verlaging van de
samenloopregeling van 80% naar
68%, een verlaging van de algemene
belastingvrije sommen in twee
stappen en de algemene vrijstelling
Natuurschoonwet landgoederen.

De heer De Korte (VVD): Mag ik
even tussenbeide komen? De heer
Reitsma zegt op een gegeven
moment dat het initiatiefvoorstel-V2
- Vreugdenhil en Vermeend - een
overtuigende invloed op het kabinet
gehad moet hebben. Zou het niet
mogelijk zljn dat het andere door
hem genoemde initiatiefvoorstel
daarop misschien nog meer invloed
heeft uitgeoefend? De staatssecreta–
ris heeft namelijk gezegd dat de
vermogensbelasting eigenlijk over de
hele linie moet worden verminderd,
respectievelijk afgeschaft.

De heer Reitsma (CDA): Ik ben het
met de heer De Korte eens dat je
over dit soort zaken geweldige
filosofische beschouwingen kunt
houden. Je zou zelfs kunnen betogen
dat het feit dat de collega's
Vreugdenhil en Vermeend al lang
geleden hebben aangekondigd dat zij
druk bezig waren en met een zeer
gedegen voorstel zouden komen, de
heren De Korte en Van Rey heeft
aangespoord, ook iets te doen!

De heer Van Rey (VVD): Zo lust ik er
nog wel drie! De fractie van de VVD
heeft anderhalf jaar lang in de
Telegraaf, het huisblad van de heer
Reitsma, mogen lezen dat er een

initiatiefvoorstel zou komen van de
leden Vreugdenhil en Vermeend. Wij
hebben ten langen leste besloten,
zelf met een initiatiefvoorstel te
komen omdat wij er niets aan
hebben om van Texel tot Vaals te
roepen dat er iets moet gebeuren en
niets te doen. Wij zijn dus met een
initiatiefvoorstel gekomen. Dat was
voor de heren Vreugdenhil en
Vermeend aanleidmg, daarna snel
met hun initiatiefvoorstel te komen.
De VVD-fractie heeft voor het
aanjaageffect gezorgd, zoals meestal
het geval is in dit huis.

De heer Reitsma (CDA): Ik zal het
nog concreter zeggen. Wij waarderen
het initiatief van de VVD-fractie. Wij
roepen de heer Van Rey echter op
om deugdelijk werk af te leveren.
Daarover zullen wij volgende week
verder spreken.

De heer Van Rey (VVD): De heer
Reitsma krijgt ook de kans om
deugdelijk werk af te leveren. Er ligt
een concept-CDA-programma. Dient
hij daarop een amendement in om
niet tot afschaffing van de vermo–
gensbelasting te komen?

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
Ik wil mijn betoog thans vervolgen.
Op een aantal onderdelen kom ik
nog uitgebreid terug.

De heer Van Rey (VVD): Ik moet dus
weer gaan zitten?

De heer Reitsma (CDA): Dat lijkt mij
een goed idee.

Voorzitter! De CDA-fractie kan
instemmen met de dekking voor
zover deze onderdeel uitmaakt van
het gehele fiscale pakket voor 1994
en voor zover zij gedekt wordt door
reparatie van ontgaansmogelijk–
heden die de staatssecretaris
voorstelt. Wij zien het feit onder
ogen dat het nadeel van deze door
de staatssecretaris gekozen dekking
is, dat een deel daarvan aan het
initiatiefvoorstel-Vreugdenhil/
Vermeend wordt onttrokken. De
fractie blijft vasthouden aan de
eigen, oorspronkelijke doelstelling
om ondernemersgebonden
vermogens volledig vrij te stellen.
Het regeringsvoorstel gaat daarin
onzes inziens niet ver genoeg.

De CDA-fractie zal het zeer op prijs
stellen als het overleg tussen de
staatssecretaris van Financiën en de
initiatiefnemers er alsnog toe kan
leiden dat ook voor dit onderdeel
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van het initiatiefvoorstel budgettaire
ruimte kan worden gevonden. Ik zal
op dit onderdeel in dit kader niet
verder ingaan en evenmin op het
initiatiefvoorstel van de VVD. Wij
hebben tijdens de schriftelijke
voorbereiding reeds aangegeven dat
wij het idee sympathiek vinden, maar
dat wij moeite hebben met de
prioriteit voor een algemene
verlaging. Daarnaast vinden wij de
voorgestelde dekking niet wenselijk.

De fractie stemt dus in met deze
eerste stap in de goede richting van
de staatssecretaris. Zij wenst echter
in het kader van de internationale en
werkgelegenheidscontext verder te
gaan. Ook spreekt de fractie graag
afzonderlijk haar waardering uit voor
het feit dat de regering het idee
steunt om natuurschoon en
landgoederen vrij te stellen. Dit
spoort met het natuurbeleid en ligt in
de lijn van het initiatiefvoorstel–
Vreugdenhil/Vermeend.

Tot slot wil ik nog enkele vragen
stellen over de vermogensbelasting–
voorstellen. De 80%-regeling wordt
misbruikt voor renteconstructies,
zoals eerder is aangegeven tijdens
de schriftelijke behandeling. Dat lijkt
gewenst om tot een evenwicht te
komen. Dit misbruik moet worden
ingedamd. De opbrengst kan naar
onze mening worden toegevoegd
aan verhoging van de
ondernemingsvrijstelling.

Ter zake van het fictieve salaris
vraagt mijn fractie zich af of de term
"gebruikelijk salaris" niet voor
velerlei uitleg vatbaar is. Is niet een
zekere normering gewenst, zoals dit
vastligt in het initiatiefvoorstel–
VreugdenhilA/ermeend? Is dit niet
een verzwaring ten opzichte van het
wetsvoorstel?

De CDA-fractie overweegt, samen
met de coalitiepartner nog een
amendement in te dienen om de
ondernemingsvrijstelling nog verder
op te rekken. Dit willen wij echter in
goed overleg met de indieners van
het initiatiefvoorstel doen. Dat
overleg is nog gaande. Daar kom ik
mogelijk in tweede termijn op terug.
Als wij dit bij amendement doen, zal
dat in ieder geval het grote voordeel
hebben dat het ook per 1 januari
1995 al kan ingaan. Op zichzelf is
daar alle reden toe.

Ik wil een laatste opmerking over
kinderopvang maken. De CDA-fractie
kan in begmsel instemmen met dit
wetsvoorstel. Tot haar voldoening
hoeft niet-professionele opvang
binnen of buiten het bedrijf niet tot

een bijtelling conform de tabel te
leiden. Ook hier werkt het
gelijkheidsbeginsel, zij het in een
andere richting dan waarin meestal
wordt gedacht. Ik heb nog twee
vragen. Gastouderopvang wordt
uitgesloten in het voorstel. Dat
betekent dat een zelfstandige
ondernemer gedwongen wordt om
zijn kinderen te plaatsen in een
kinderdagverblijf of een centrum
voor buitenschoolse opvang. Is de
vrije keuze daar dan wel mogelijk?
Mijn tweede vraag luidt: wordt de
beoogde impuls voor zelfstandige
ondernemers wel bereikt? De
zelfstandige mist immers de
mogelijkheid van subsidiëring door
de werkgever. Wil de staatssecretaris
daarop reageren?

Voorzitter! Ik rond af. Mijn collega
De Jong zal een nadere toelichting
geven op het wetsvoorstel inzake het
huurwaardeforfait en de Leningwet.

D

De heer De Jong (CDA): Mijnheer de
voorzitter! De Leningwet kan, wat
ons betreft, onbesproken blijven en
stilzwijgend worden goedgekeurd.

Voorts wil ik nog iets zeggen over
het huurwaardeforfait. Daarover is
deze kabinetsperiode veel gesproken.
Dat ligt ook voor de hand, wanneer
op het gebied van de volkshuisves–
ting een majeure operatie bij de
Tussenbalans in werking is gezet, te
weten het structureel verhogen van
de huren teneinde een huurpeil te
creëren dat meer in de buurt zou
komen van de kostprijs. Dat geeft de
mogelijkheid, de omvangrijke
objectsubsidiestroom in te dammen.
Het kabinet verdient een compliment
dat het in deze moeilijke kwestie
redelijk succesvol heeft geopereerd.

Het ligt voor de hand dat de
consequenties van een dergelijke
operatie voor het huurwaardeforfait
eveneens zullen moeten worden
aanvaard. Dat is de reden dat onze
fractie de afgelopen jaren alle
verhogingen van het huurwaardefor–
fait heeft verdedigd. Dat is niet iets
om trots op te zijn, maar het is wel
de consequentie van een beleid dat
minder subsidie-afhankelijkheid wil
uitdragen. De gevolgen voor de
eigenaren-bewoners zijn ongekend
groot geweest. Toen het kabinet
aantrad, bedroeg het huurwaardefor–
fait 1,3% van de waarde bewoond
van de woning; nu ligt er het
voorstel om het forfait voor volgend
jaar op 2,9% te bevriezen. Dat is

derhalve meer dan een verdubbelmg
gedurende deze kabinetsperiode.

Voor onze fractie is steeds het
uitgangspunt geweest, dat de hoogte
van het huurwaardeforfait netjes
moet worden uitgerekend volgens de
bestendige gedragslijn, die door deze
staatssecretaris in een vorig kabinet
in 1981 is geformuleerd. Het gaat
hier immers om de bepaling van
iemands belastbaar inkomen. Dat
verdraagt zich niet met gemanipuleer
en geschuif met cijfers om naar een
bepaalde belastingopbrengst toe te
redeneren. De opbrengst is een
uitkomst en geen doel. Dat kan dus
meevallen en het kan tegenvallen,
maar dat komt wel eens vaker voor,
ook bij andere onderdelen van de
belastingen.

De laatste jaren is bij dit onderdee!
van de belasting sprake van
meevallers. Dit komt doordat de
belastingdienst actiever is geworden
in het opsporen van fraude en
belastingplichtigen ook heeft
aangespoord, bij de aangifte een
juiste waardeklasse voor de woning
te kiezen. Ook dit beleid verdient
ondersteuning, al was het maar
omdat bijna niemand het wettelijk
vastgestelde percentage huurwaarde–
forfait betaalt. Dat geldt immers
alleen voor degene die aangeeft dat
zijn woning de laagste waarde in een
bepaalde klasse heeft !n het
algemeen kan worden gesteld dat
het kabinet naar onze mening de
huurwaarde in deze periode op een
nette manier heeft berekend. Op één
onderdeel hebben wij onze bedenkin–
gen, te weten op het punt van de
hoogte van de correctiefactor in
verband met het bestedingskarakter
van de woning.

Aan het eind van de jaren tachtig
werd deze correctiefactor met 5
procentpunt verhoogd naar 40%.
Naast de al bekende motieven voor
deze factor werden toen twee nieuwe
elementen toegevoegd. In de eerste
plaats werd de factor opgehoogd in
verband met de degressiviteit van de
huurwaarde. Deze degressie wordt
niet tot uiting gebracht in de
tariefstructuur, integendeel mag je
wel zeggen. Daarom is het verstan–
dig om bij de berekening van het
forfait aan de voorzichtige kant te
blijven. In de tweede plaats was er
het element van het niet kunnen
verklaren van het grote verschil
tussen de makelaarshuren en de
werkelijke huren. Dat was eveneens
een reden om aan de voorzichtige
kant te blijven. Wij hebben daar nog
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een element aan toegevoegd dat
oorspronkelijk ook naar voren is
gebracht door de commissie-Van
Lawick, die aan het begin heeft
gestaan van het instellen van een
huurwaardeforfait, namelijk dat het
bestedingskarakter van de woning
toeneemt naarmate het eigen–
woningbezit toeneemt. Het aandeel
eigen woningen in de woning–
voorraad is de laatste twintig jaar
toegenomen van 36% naar 47%. Wij
zouden ons best kunnen voorstellen
dat de correctiefactor deze ontwikke–
ling zal volgen. Ook de staatssecreta–
ris heeft in een eerder debat
toegegeven dat de mate van
eigen-woningbezit een element kan
zijn waarmee rekening wordt
gehouden. Ik kreeg alleen de indruk
dat dit hem op dat moment minder
gelegen kwam.

Bij de start van de tussenbalans–
operatie is de staatssecretaris
overgestapt op een ander systeem
ten aanzien van de berekening van
de correctiefactor. In plaats van een
percentage van de netto huurwaarde
werd nu gekozen voor een percen–
tage van de waarde bewoond. De
redenering die onder deze "move"
werd geschoven, varieerde nogal in
de tijd. Eerst werd gesteld dat meer
marktconformiteit het bestedingska–
rakter van de woning deed dalen.
Van die bewering heb ik nooit iets
begrepen en dit argument wordt
gelukkig ook niet meer gehanteerd.
Ook het argument dat het verschil
tussen de makelaarshuur en de
werkelijke huur in de periode van
1985 tot 1990 minder groot is
geworden, is geen sterk argument.
Het leidde immers niet tot een
aanpassing van de correctiefactor
per 1990. Het zou hooguit kunnen
leiden tot een aanpassing van de
correctiefactor bij de herijking in
1995, waarover wij in 1997 met
elkaar van gedachten kunnen
wisselen.

Op dit moment kan niet anders
dan worden gespeculeerd over een
verkleining, althans een verandering
van de verhouding tussen de
makelaarshuren en de werkelijke
huren. Op 31 maart jl. is dit debat
uitgebreid gevoerd en dat hoeft hier
niet te worden herhaald. Ik consta–
teer slechts dat ik de staatssecretaris
toen heb gevraagd om in de nu
voorliggende nota nader in te gaan
op onze argumenten inzake de
hoogte van de correctiefactor. De
staatssecretaris heeft toen gesteld
dat hij de correctiefactor de zwakke

stee in de systematiek vindt. Daar
zijn wij het dan in elk geval over
eens. Verder stelde hij dat hij zich
voor 1994 - dat wil zeggen: in de
voorliggende notitie - voor de
noodzaak zag geplaatst om zich over
deze kwestie te buigen. Ik constateer
dat dit buigen niet heeft plaatsgevon–
den en zonder meer wordt gesteld
dat de correctiefactor 1,5% van de
waarde bewoond blijft.

De constatering van de bewinds–
lieden in de nota naar aanleiding van
het eindverslag dat de aarzelingen
van de CDA-fractie op dit punt
bekend waren, maar dat dit voor ons
- ik citeer de bewindslieden -
"binnen de op dat moment gegeven
context aanvaardbaar is gebleken",
is onjuist, zeker als de bewindslieden
daaraan de conclusie verbinden dat
in onze fractie thans andere inzichten
bestaan. Voor alle duidelijkheid: niet
onze inzichten zijn veranderd,
tenminste niet sedert de nota van de
staatssecretaris uit 1981. De inzichten
van de staatssecretaris zijn in 1991
veranderd en wij zijn daarmee nooit
akkoord gegaan. Het enige wat wij
hebben aanvaard, is de uitkomst van
de berekening tot nu toe. Hadden wij
in 1991 of vorig jaar voorgesteld om
de correctiefactor op 40% te
handhaven, dan was er een forfait uit
de berekeningen gerold dat nog
steeds te laag was. Omdat wij bezig
waren met een inhaaloperatie,
konden wij niet door middel van
bijvoorbeeld een amendement de
juiste correctiefactor afdwingen. Het
verschil van mening over de hoogte
van de correctiefactor was geen
kritische factor bij de berekening tot
dan toe. Die situatie is nu gewijzigd.
De inhaaloperatie is achter de rug en
de hoogte van de correctiefactor is
kritisch voor de hoogte van het
forfait. Nu pas is het mogelijk om, in
afwijking van het wetsvoorstel, een
forfait voor te stellen dat is berekend
op grond van de oude methodiek -
vanouds door deze staatssecretaris
verdedigd, althans gedurende een
jaar of tien - van een percentage van
de netto huurwaarde.

Wij zijn, dat zal duidelijk zijn,
ronduit ongelukkig met de bestaande
wijze van berekening van de
correctiefactor. Het duidelijkst wordt
dit geïllustreerd door aan te geven
dat bij een netto huurwaarde lager
dan 3,75% - een gezien het recente
verleden zeker niet denkbeeldige
situatie - de correctiefactor meer dan
40% van de netto huurwaarde zal
bedragen. Zou in die omstandigheid

de staatssecretaris zijn methode ook
handhaven? Of zou hij dan weer
terugkeren naar zijn oude, beproefde
methode van 40%?

Uit de berekening die de bewinds–
lieden voor ons hebben uitgevoerd
in de memorie van antwoord, met
behulp van een correctiefactor van
40% van de netto huurwaarde, komt
een forfait van 2,77% per 1 januari
a.s. Bij die berekening is nog geen
rekening gehouden met de waarde–
stijging van de woningen in de
afgelopen jaren. De bewindslieden
stellen zich zeer voorzichtig op
wanneer zij rekening wensen te
houden met een reële waardestijging
van 5% over de afgelopen jaren
vanaf 1991. Dit leidt tot een forfait
dat 0,2 procentpunt lager moet
worden vastgesteld. In onze optiek
resulteert dan een forfait van 2,57%.
Omdat we in het verleden de
mhaaloperatie niet in een klap
hebben uitgevoerd, maar geleidelijk
met kleine stappen per jaar, en
eveneens ter vermijding van een
jojo-effect, lijkt het ons alleszins
redelijk dat het huurwaardeforfait
volgend jaar op 2,7% van de waarde
bewoond wordt gesteld. Dat trachten
wij ook te bereiken door een
amendement dat reeds is ingediend.

Wanneer de weg naar een kleine
verlaging van het huurwaardeforfait
wordt ingeslagen, dan is het de
vraag of dat consequenties moet
hebben voor de huurstijgingen in het
komende jaar. Ik zou het een onzalig
idee vinden wanneer op die manier
een nieuwe koppeling wordt gelegd
met de berekening van het huur–
waardeforfait. Op die manier is de
kans groot dat een spiraal in werking
wordt gesteld. In plaats van dat het
huurwaardeforfait nu volgt op de
hoogte van de huurprijsstijgingen,
gaat het huurwaardeforfait zelf de
trend zetten voor een verdere
verlaging van de huren. Men krijgt
dan een haasje-over-effect. Is de
staatssecretaris het met mij eens dat
als op deze manier een nieuwe
koppeling aan de huurwaardeforfait–
systematiek wordt toegevoegd, dat
dit de bijl legt aan het hele systeem
van berekening van het huurwaarde–
forfait?

Als wij de kant opgaan dat het
huurwaardeforfait niet alleen
volgend is ten opzichte van de
huren, maar ook trendsettend ten
aanzien van komende huurstijgingen,
dan is mijn conclusie dat men zou
moeten nadenken over een ander
systeem van het berekenen van het
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huurwaardeforfait. Ik heb daarover
een vraag gesteld m het voorlopig
verslag. De staatssecretaris moet
daar nog eens over nadenken, als hij
het ten minste met mij eens is. Ik zou
graag willen dat hij daar uitgebreid
op ingaat.

Het huurwaardeforfait wordt
gebaseerd op een voorcalculatie. In
1991 waren de centrale veronderstel–
lingen in deze voorcalculatie dat de
reële huurstijging in 1991-1994 per
jaar 3% zou bedragen, gecumuleerd
13,5% en dat de waarde van de
woningen reëel constant zou zijn. Nu
moeten we constateren dat de
werkelijke stijging van de reële huren
waarschijnlijk zal blijven steken op
10,7%. Tevens moet worden
vastgesteld dat de woningen reëel in
waarde zijn gestegen. De cijfers
hieromtrent zijn niet betrouwbaar,
maar wij willen de bewindslieden
volgen wanneer zij stellen dat, ik
citeer, "de veronderstelde waarde–
stijging een zo goed mogelijke
benadering beoogt te zijn van de
feitelijke waardestijging van
woningen". Die waardestijging komt
uit op minstens 7% over de
beschouwde periode en mogelijk
hoger. Nu wordt in de berekeningen
van de bewindslieden 5% meegeno–
men in de nacalculatie. De rest kan
eventueel volgend jaar aan de orde
komen, wanneer wij opnieuw
spreken over de hoogte van het
huurwaardeforfait aan de hand van
een nieuwe berekening van een
nieuwe nacalculatie.

Zeer te betreuren is dat ons nog
steeds geen wetsvoorstel met
betrekking tot het jaarlijkse
aanpassingsmechanisme heeft
bereikt. Zou deze kwestie zijn
geregeld, dan hadden we ons heel
wat spreektijd kunnen besparen.
Juist vanwege het onzekere karakter
van de index van de waardestijging
van woningen verkeren wij in
onzekerheid omtrent de juiste
waarde van het forfait. Vandaar, dat
wij een zeer voorzichtige benadering
hebben gekozen in navolging van de
bewindslieden. Ons enige verschil–
punt blijft de correctiefactor. Graag
zouden wij zien dat de staatssecreta–
ris nu duidelijk zicht gaf op het
tijdpad dat hem voor ogen staat met
betrekking tot het indienen van een
wetsvoorstel inzake een aanpassings–
mechanisme. Wat ons betreft, moet
dit zeer hoge prioriteit krijgen.
Kunnen wij niet afspreken dat het
ons bereikt voor 3 mei 1994?

Nacalculatie - de conclusie kan
geen andere zijn - leidt tot een
verlaging van het huurwaardeforfait.
Net zo goed als wij hebben gestaan
voor de verhogingen van de
afgelopen jaren zullen wij ook met
enige hardnekkigheid vasthouden
aan de verlaging, die de consequen–
tie is van een consistente en
bestendige berekeningssystematiek.

Ten slotte pleiten wij ervoor, de
discussie over dit onderwerp zakelijk
te houden. In dit verband vinden wij
de uitsmijter van de nota naar
aanleiding van het eindverslag,
luidende: "De eigen-huisbezitter kost
de schatkist per saldo enige
miljarden", beneden de maat.

Staatssecretans Van Amelsvoort:
Mag ik erop wijzen, voorzitter, dat dit
een antwoord was op een opmerking
van een kamerfractie?

De heer De Jong (CDA): Dan treft
mijn kwalificatie ook die kamerfrac–
tie.

De heer De Korte (VVD): Ik heb nog
een vraag aan de heer De Jong
gesteld in verband met zijn
amendement. Hij weet waarop ik
doel.

De heer De Jong (CDA): De heer De
Korte heeft mij gevraagd of het
mogelijk is, dat hij mijn amendement
medeondertekent. Ik geloof dat er
een formeel bezwaar tegen is, maar
dat vind ik niet het ergste. Ik ben
geen voorstander van medeonderte–
kening door de heer De Korte dan
wel iemand anders van zijn fractie en
ik zal zeggen waarom. In eerste
instantie heb ik natuurlijk gepoogd
met onze coalitiepartner gezamenlijk
een amendement in te dienen. Toen
bleek dat dit mij niet lukte, was ik
enigszins verdrietig. In een zodanige
bui ben ik niet meteen in de
stemming om vreemd te gaan met
de VVD.

Daar komt ook een inhoudelijk
argument bij. Indien de VVD onze
consistente benadering de afgelopen
jaren ter zake van de verhogingen
van het huurwaardeforfait zou
hebben gesteund, had ik zeker
heroverwogen om gevolg te geven
aan het verzoek van de VVD om ons
amendement inzake een verlaging te
mogen medeondertekenen.
Aangezien de verhogingen door de
VVD nooit zijn gesteund, lijkt het mij
niet opportuun dat de VVD wel met

ons meedoet nu een verlaging aan
de orde is.

De heer De Korte (VVD): Ik wil er
even aan helpen herinneren dat er
een moment geweest is, zoals de
heer De Jong weet, dat wij iets
vergelijkbaars hadden kunnen
indienen. Wij hebben dat niet
gedaan. Ik vraag mij af of je in zo'n
soort geval niet de mogelijkheid
moet bieden, ook al gaat het om
iemand van de oppositie, zo'n
amendement te laten medeonderte–
kenen. Anders moet ik zelf iets
indienen en dat is een beetje gek.

De voorzitter: Volgens mij heeft de
heer De Jong antwoord gegeven op
uw vraag.

De heer De Korte (VVD): Ik heb hem
een vraag terug gesteld.

De voorzitter: Dat was dezelfde
vraag.

De heer De Korte (VVD): Nee, want
ik ben nu ingegaan op iets wat nog
niet bekend mag worden veronder–
steld.

De voorzitter Misschien dat u het
nu bekend kunt maken. Dan weet de
Kamer waarover u spreekt.

De heer De Korte (VVD): Oat heb ik
net gedaan.

De heer De Jong (CDA): Mijn
bezwaar ligt een beetje in het
verlengde van wat de voorzitter net
opmerkte. Wat de heer De Korte
vergelijkbaar noemt, zou wel eens
helemaal niet vergelijkbaar kunnen
zijn. De heer Melkert heeft bij
interruptie aan het adres van de heer
De Korte opgemerkt dat in het
VVD-voorstel een bandbreedte zou
zitten tussen 2,7% en 2,2%. Daar zit
enige jaren aanpassing tussen. Ik zou
dat amendement wel eens hebben
willen zien, voordat ik daaraan de
kwalificatie "vergelijkbaar" had
kunnen verbinden.

De heer De Korte (VVD): Dat is niet
wat ik heb bedoeld te zeggen. Ik heb
in mijn bijdrage heel duidelijk
gemaakt dat er een maximale en een
minimale berekeningswijze is. Het
was mij natuurlijk opgevallen hoe de
Kamer zou willen stemmen. Wij
hebben wel degelijk overwogen om
dat amendement in te dienen en wij
hebben daartoe uitdrukkelijk de kans
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gehad. Ik vind het dan een beetje
merkwaardig dat u antwoordt zoals u
doet.

De heer De Jong (CDA): Ik kan
slechts herhalen wat collega Melkert
al heeft gezegd. U had een amende–
ment moeten indienen dat het verst
zou strekken, namelijk een amende–
ment inzake een huurwaardeforfait
van 2,2%. Dan hadden wij ook
duidelijkheid gehad over het
standpunt van de VVD. Dat zwabbe–
ren tussen 2,2% en 2,7% is een partij
als de VVD niet waardig.

De heer De Korte (VVD): Nee, nee,
als je een spreiding hebt aan
rekenwijzen, dien je absoluut niet
altijd een ondergrens op het
amendement in. Dat weet de heer De
Jong ook wel. De praktijk is eerder
het omgekeerde. Je zoekt dan een
maximalisering van je resultaat.
Welnu, die mogelijkheid hadden wij
en die hebben wij bewust niet
genomen. Daarom voel ik datgene
wat de heer De Jong zoëven heeft
gedaan, als een miskwalificatie.

De heer De Jong (CDA): Ik blijf bij
mijn oorspronkelijk standpunt,
voorzitter!

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Het doet altijd wat
merkwaardig aan, dat de Kamer
tegen het einde van het jaar nog
eens uitputtend met de staatssecreta–
ris en vandaag ook met de minister
van Financiën moet discussiëren
over belastingplannen die bij de
algemene financiële beschouwingen
in principe door de meerderheid van
de Kamer al zijn geaccordeerd. Hoe
het zij, het is weer zover. Opvallend
genoeg heeft het belastingplan 1993,
ondanks de motie van de Eerste
Kamer, een vervolg gekregen. Thans
ligt immers het belastingplan 1994
voor ons. In het kader van de
wijzigingen die voor 1994 relevant
zijn, is dan weliswaar een aantal
voorstellen ingediend in de vorm van
afzonderlijke wetsvoorstellen maar
het eigenlijke dekkingsplan 1994
omvat toch een mix van in wezen
volstrekt ongelijksoortige belasting–
voorstellen, uiteenlopend van
accijnsverhogingen tot opschorten
van de inflatiecorrectie.

De vorm van een belastingplan
spreekt mij als zodanig wel aan en
als lid van de Tweede Kamer heb ik

desgewenst nog altijd de mogelijk–
heid om op een onderdeel tegen te
stemmen. Wat ik echter onbegrijpe–
lijk vind, is dat de staatssecretaris
meent te kunnen stellen, in de geest
van de motie van de senaat te
hebben gehandeld. Ik ben benieuwd
of de Eerste Kamer daar straks ook
zo over denkt, maar dit terzijde.

Voorzitter! De fiscale voorstellen
zijn, zoals gezegd, al bij de algemene
en financiële beschouwingen
behandeld. In grote lijnen heb ik mij
toen akkoord verklaard, al had ik
twijfels over bepaalde keuzen en
vooral over de maatvoering. Om
concreet te zijn, als de verlaging van
de lastendruk op arbeid, vooral in de
onderste categorieën zo belangrijk is,
waarom zet het kabinet dan slechts
marginale stappen om die lastendruk
dan ook te verlichten? Al die kleine
stapjes zijn weliswaar grotendeels in
de goede richting maar per saldo
zetten ze te weinig zoden aan de dijk.
Wil de staatssecretaris nog eens
uiteenzetten waarom hij de kleine
stapjes prefereert boven grotere
stappen?

Doorvoering van de voorstellen
betekent een verdere grondslag–
versmalling van de loonheffing over
de eerste schijf en daarmee van de
premieheffing volksverzekeringen.
Collega's die voor mij spraken,
wezen daar ook op. Omdat soortge–
lijke maatregelen als nu worden
voorgesteld al enkele jaren achtereen
doorgang vinden, wordt dit
langzamerhand een steeds groter
probleem. Het is ook al eerder
geconstateerd. Andermaal wordt er
aandacht aan geschonken maar dat
leidt vooralsnog niet tot een ander
oplossing dan de mededeling dat dit
in de studie naar de toekomst van
ons belastingstelsel wordt meegeno–
men, de studie waarbij onder meer
ook elementen van de commissie–
Stevens worden betrokken. Met deze
houding heb ik toch moeite. De
gekozen houding doet mij sterk
denken aan de koopkrachtdiscussies
van een aantal jaren geleden. Om de
koopkracht van de uitkeringsgerech–
tigden bij te spijkeren werd een
aantal jaren achtereen het forfait
voor vroegere arbeid verhoogd.
Daarmee kwam het netto inkomen
van uitkeringsgerechtigden steeds
dichter in de buurt van dat van
werkenden op minimumniveau. Dat
was ongewenst omdat dit de prikkel
tot werken vermindert. Ook toen
werd dit wel als probleem onderkend
maar er gebeurde niets, totdat nu

ineens die prikkel zo belangrijk wordt
gevonden dat het arbeidskosten–
forfait jaar op jaar wordt opgekrikt,
waarbij dan weer andere problemen
worden veronachtzaamd. Het
regeringsbeleid is op die manier
weinig consistent en het feit dat het
tarief van de eerste schijf dit jaar in
ieder geval marginaal wordt
verlaagd, doet daar weinig aan af.
Wij zijn dus niet zo te spreken over
het gevolg van het onderhavige
wetsvoorstel op de breedte van de
grondslag voor de premieheffing.

Voorzitter! Ik kom nu bij de inhoud
van het belastingplan 1994.
Allereerst wil ik iets opmerken over
het arbeidskostenforfait. Ik betrek
daarbij tevens het initiatief van de
leden De Korte en Van Rey. Ze zijn
nu wel niet in de zaal maar ik spreek
dit toch maar uit, want ik heb mijn
best gedaan om ook naar hun
voorstel te kijken. Ik wil hen
complimenteren met dit initiatief en
hen gelukwensen met het feit dat
hun initiatief al vruchten heeft
afgeworpen. Hun suggesties zijn
kennelijk van doorslaggevende
invloed geweest op de plannen van
het kabinet. Het kabinet stelt na een
nota van wijziging voor het
arbeidskostenforfait verder te
verhogen naar 8% met een maxi–
mum van ƒ 430 extra op het absolute
tarief. Daarmee is het dicht genaderd
bij het VVD-initiatief. Na een
wijziging van het initiatief is het
enige verschil nog slechts het
percentage: bij de indieners 10. Op
zichzelf kan ik instemmen met de
accentverlegging van verhoging van
het absolute niveau naar het
relatieve niveau. Het laatste is
gunstiger voor lage en deeltijd–
inkomens. Over het arbeidskosten–
forfait kun je in feite twee soorten
vragen stellen. Is verhoging
wenselijk in het licht van de
stimulering van de werkgelegenheid
of in het licht van de fiscaliteit? Het
antwoord op de eerste vraag is voor
wie gelooft in het heilzame effect van
prikkels eenvoudig "ja". Overigens
wil ik het effect van dergelijke
prikkels zeker niet overdrijven. De
tweede benaderingswijze ligt
moeilijker. Verhoging van het forfait
moet fiscaal te onderbouwen zijn.
Tegenover opgevoerde vrijstellingen
moeten kosten staan. Waar het
huidige forfait al in 95% van de
gevallen voldoet, rijst de vraag of we
niet aan het overdrijven zijn. En dat
maakt mij een beetje huiverig voor
verdere verhoging van het forfait. Ik
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moet echter constateren, dat de
staatssecretaris niet verder is dan de
initiatiefnemers in het zoeken naar
antwoorden op die vraag. De
initiatiefnemers staan eigenlijk
helemaal niet stil bij die vraag, maar
al wat de staatssecretaris doet, is een
studie aan te kondigen. Het resultaat
is gelijk voor het moment. De Kamer
moet zonder harde gegevens
beoordelen of verhoging tot 10% nog
kan of juist een stapje te ver is.

Mijnheer de voorzitter! Nu de
initiatiefnemers de absolute
verhoging hebben beperkt tot
ƒ 430 voel ik iets meer voor hun
voorstel. Een forse stap spreekt meer
aan dan kleine stapjes en heeft ook
meer impact. Bovendien zet het druk
op de herbezinning op het
arbeidskostenforfait in de toekomst.
Wel zou ik ook hun willen vragen in
deze mondelinge afhandeling nog
eens nadrukkelijk stil te staan bij de
fiscaal-theoretische bezwaren en
daar niet zo makkelijk langs te lopen
als in de schriftelijke voorbereiding.

Mijnheer de voorzitter! Ik kan per
saldo instemmen met het vervallen
van de inflatiecorrectie, al is het een
weinig sympathieke maatregel. Maar
wie iets anders weet, mag het
zeggen. Wel blijf ik vinden, zoals ik in
eerdere jaren al naar voren bracht,
dat het verschil met de stijging van
de tarieven mij volstrekt ontgaat en
dat dit laatste de weg van het open
vizier is.

Met de accijnsverhogingen ga ik
akkoord, al wordt me dat in bepaalde
kringen niet in dank afgenomen.
Variabilisatie krijgt zo langzaam
vorm, al zijn ook hier weer kenmer–
ken van de kleine stapjes terug te
vinden. Ik zou willen vragen wat het
Belgische solidariteitspact voor
invloed heeft op de brandstofprijzen
en of daar per saldo beleidsruimte
voor Nederland uit resulteert. Ik heb
begrip voor de vorm die de
toegezegde compensatie voor het
beroepsgoederenvervoer uiteindelijk
heeft gekregen. Met betrekking tot
LPG blijft variabilisering gewenst. Als
echter LPG per saldo niet milieu–
vriendelijker is dan benzine, is er ook
bijzonder weinig reden om LPG te
ontzien, behalve als ook nog andere
overwegingen een rol spelen. Dat
lijkt vooralsnog niet of onvoldoende
het geval te zijn. Overigens, over
accijnsverhogingen gesproken, er
blijft dringend behoefte aan een
accijns op kerosine. Maakt de
Nederlandse regering zich daar echt

sterk voor? Hoe substantieel zou dat
zijn voor de rijksbegroting?

Voorzitter! Hoogst merkwaardig is
natuurlijk de gang van zaken rond de
bevriezing van de kinderbijslag.
Daarbij gaat het met name om de
procedure. Ik heb begrip voor de
maatregel, nu iedereen moet
inleveren. Maar of het op zo'n
manier kan, vraag ik mij toch in alle
ernst af. De minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft
blijkbaar vergeten een voorstel in te
dienen, dus wordt het als een
kunstgreep bij nota van wijziging bij
het belastingplan gevoegd, zonder
advies van de Raad van State. Kan
dat zomaar?

Voorzitter! Naast het belastingplan
1994 behandelen we een aantal
andere fiscale maatregelen. Zo is
daar het wetsvoorstel waarin wordt
geregeld, dat het niveau van het
huurwaardeforfait in 1994 hetzelfde
is als in 1993. Over de berekening
van het niveau zijn de afgelopen
jaren talloze, grenzeloos detaillisti–
sche discussies gevoerd, die tot
weinig hebben geleid. Het gaat in
wezen dan ook om een politieke
vraag, een vraag die zich dan ook
niet laat objectiveren door te
vluchten in de cijfertjes. En die vraag
is of je eigenaar-bewoners moet
belasten, omdat huurders huur
betalen. Mijns inziens is die
rechtsgrond er niet. Die zou er
mogelijkerwijze eerst zijn indien ook
een huurbelasting werd ingevoerd.
Het bestaan van het huurwaardefor–
fait is alleen uit belastingtechnische
motieven te verdedigen en stamt uit
de tijd dat het bezit van een eigen
huis als een uiting van kapitalisme
werd beschouwd. Hoe het ook zij,
met cijfers en berekeningen kun je
alle kanten op die je maar wilt. Ik wil
het graag beperken tot de kern en
die is de vraag: is bevriezing goed?
Het antwoord is "ja". Is verlaging
beter? Het antwoord is eveneens
"ja". De conclusie is dat ik akkoord
ga met het wetsvoorstel, maar dat ik
ieder voorstel tot verdere verlaging
zal ondersteunen, of ik het amende–
ment mag medeondertekenen of
niet. Ik doe dit te meer, omdat het
huurwaardeforfait de laatste jaren
veel te vaak is opgehoogd. Wij
hebben daar al vaker over gespro–
ken. Zoals collega De Jong al voor
mij zei, is het percentage onder dit
kabinet ruimschoots verdubbeld.

Voor het geval er dekking nodig is,
verwijs ik nog maar eens naar het al
menigmaal door mij bepleite

voorstel om de hypotheekrente-aftrek
te beperken. Op die wijze worden de
zwaarste lasten ook min of meer op
de sterkste schouders gelegd.

Over de techniek nog slechts één
vraag. In de schriftelijke gedachten–
wisseling is veel gesproken over de
relevantie van de waarde–
ontwikkeling van woningen. Zou het
geen aanbeveling verdienen die
waarde-ontwikkeling op enigerlei
wijze door te laten werken in de
klasse-indeling?

De voorgestelde regelingen ten
aanzien van kinderopvang verdienen
wel haast het predikaat "noodwet"
kinderopvang. Mijn standpunt over
kinderopvang als zodanig en de
financiering ervan zijn bekend. Dat
laat ik dan ook verder rusten,
behalve dat ik opgemerkt wil hebben
dat dit standpunt inhoudt dat als je
kinderopvang al financieel stimuleert,
een fiscale verrekening de voorkeur
verdient boven een subsidie. Het
onderhavige voorstel beperkt juist de
aftrek en sluist de opbrengst naar de
subsidieregeling. Dat laatste acht ik
onwenselijk.

Overigens heb ik over de
vormgeving nog enkele vragen. De
aftrekmogelijkheid is beperkt tot
beroepsmatige opvang. Dit acht ik
een onnodige complicatie, vooral
ook gezien de omschrijving van
beroepsmatige opvang, die mij ook
niet echt waterdicht voorkomt. Erger
is dat opvang door familie en
vrienden of wie dan ook als het ware
wordt gediscrimineerd. Verder zie ik
niet waarom de simpele grens van
een geldbedrag als drempel niet zou
voldoen. Dat zuivert al voldoende uit,
dunkt mij. Graag een reactie.

Een tweede knelpunt betreft de
kwestie van gehuwden. Willen zij
voor aftrek in aanmerking komen,
dan dienen beiden betaald werk te
verrichten. Waarom, dat is aan de
vergoedingenkant toch ook niet zo?
Dat zou ook slecht kunnen. Boven–
dien kunnen ook in éénverdienerssi–
tuaties omstandigheden spelen
waarin kinderopvang toch op de een
of andere manier wenselijk is,
bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk.

Een derde knelpunt zijn de
drempelbedragen. Komen éénouder–
gezinnen door verhoging van de
bedragen niet in de problemen?

De voorstellen met betrekking tot
de vermogensbelasting en de
Leningwet geven mij geen aanleiding
tot het maken van opmerkingen, al is
de wijze waarop het slot van de
schriftelijke voorbereiding van de
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wet met betrekking tot de vermo–
gensbelasting in een wel bijzonder
hoog tempo afgewikkeld. Dat
verdient wat mij betreft geen
schoonheidsprijs.

D

De heer Melkert (PvdA): Mijnheer de
voorzitter! Net zoals de heer Reitsma
dank ik de bewindslieden van
Financiën en hun ambtenaren voor
het vele werk dat zij verzet hebben.
Ik doe dat mede namens collega Van
der Vaart.

Sinds de pubükatie van de
Miljoenennota is er helaas veel niet
veranderd. De economische
omstandigheden blijven zorgwek–
kend, de werkgelegenheid kalft af en
zet daardoor de sociale zekerheid
onder zware spanning, die juist in
tijden van tegenslag zo broodnodig
is om een humane samenleving in
stand te houden. Alle zeilen moeten
worden bijgezet om de resultaten
van goed financieel beheer niet met
de opkomende vloed van lichtzinnig–
heid mee te laten spoelen.

Eén ding is wel veranderd. Er ligt,
tegen de overheersende scepsis van
velen in, een sociaal akkoord met
werkgevers en werknemers. Een
sterk signaal van een gedeeld
verantwoordelijkheidsgevoel,
waarvan menig andere regering in
Europa alleen maar kan dromen. De
partners in die overeenkomst zijn
daarbij niet over één nacht ijs
gegaan. Zij hebben ook van de
overheid een beleidsinzet gevraagd,
en tot op zekere hoogte gekregen,
die een fundament legt voor meer
werkgelegenheid en onder deze
omstandigheden breed aanvaardbare
inkomensverhoudingen. Werkgele–
genheid en inkomenssolidariteit, niet
toevallig het beeldmerk van deze
regeringscoalitie in haar voor deze
periode laatste Miljoenennota. In het
voorliggende belastingplan
beschouwen wij nu de uitwerking.
Vanzelfsprekend kan het geheel
slechts in samenhang adequaat
worden beoordeeld. Dat is bij het
dekkingsplan nooit anders geweest
voor wie althans het beheer van de
belastinggelden een dure plicht is.

Werkgelegenheid is in alle
opzichten de sleutel tot economisch
herstel en sociale samenhang. Het is
dan ook te billijken dat een bewuste
keuze is gemaakt voor het tot stand
brengen van positieve
werkgelegenheidseffecten door met
name een fiscale faciliteit voor speur–

en ontwikkelingswerk, verruiming
van de ondernemingsvrijstelling in
de vermogensbelasting en verhoging
van het arbeidskostenforfait. Ook de
verlaging van de eerste schijf in de
loon– en inkomstenbelasting is een
zeer welkom signaal als eerste stap
naar een reductie tot 35%, die de
PvdA in de komende jaren met het
oog op de werkgelegenheid voor
mogelijk en wenselijk houdt. Door
onvermijdelijke dekkingsmaatregelen
in Duitsland en nu ook in België -
het zal in beide gevallen niet de
laatste keer zijn - is er natuurlijke
ruimte ontstaan in verhoging van
brandstofaccijns als financierings–
bron. Dit is acceptabel om meerdere
redenen. De belangrijkste daarvan is
de ruimte die zij schept voor een
actief werkgelegenheidsbeleid. Wie
zou zich daaraan niet willen
commiteren?

Vervolgens heeft het kabinet in de
inkomenssfeer voor twee vernieu–
wingen getekend. De eerste is een
volgehouden, zij het soms zwaar
bevochten inzet om de inkomens–
verhoudingen in dit land niet aan de
kille markt van overvloed en
onderbedeling over te laten.
Telkenjare is in deze kabinetsperiode
het belastingplan van deze intentie
doortrokken geweest. De waardering
hiervoor zal naar mijn overtuiging
toenemen naarmate in Europa en
ook in Nederland de strijd om het
naakte bestaan meer tot onze
dagelijkse realiteit zal weten door te
dringen.

De tweede vernieuwing is de meer
dan eenmalige aanwending van de
inflatiecorrectie als stabiliteits–
instrument in de inkomens–
verhoudingen. Waar elders in de
maatschappij de prijsindex is
afgeschaft of niet handhaafbaar
blijkt, is in de belastingsfeer terecht
de tering naar de nering gezet op
een althans subjectief pijnloze wijze.
Het kabinet en de meerderheid in de
Kamer past waardering voor deze
verstandige beleidsaanpassing. De
dekkingsproblemen van menig
verkiezingsprogram zouden erop
kunnen duiden dat voortzetting van
deze praktijk in de komende jaren
niet illusoir is. Wij zouden dan in een
overeenkomstige situatie als die in
de Bondsrepubliek geraken.
Automatismen houden geen stand in
tijden van spanning tussen
welvaartsruimte en welvaartstoe–
deling. Ook in dit opzicht is in het
kabinetsbeleid een aanvaardbare
balans tot stand gebracht.

Dat gold in ieder geval tot voor
kort ook voor de budgettaire
verantwoordelijkheid van het kabinet.
Bij de Najaarsnota zullen wij
terugkomen op de meer dan
bevredigende ontwikkeling van het
financieringstekort, ook in het
moeilijke jaar 1993. Bekend was en is
echter dat het weer in 1994 nog
ruwer zal zijn. Daarom is het
onbegrijpelijk dat hier en daar flink
wordt geschud aan de boom met
geld. Want wie de kiezer voor 1994
minder belastingen belooft zonder
voor sluitende dekking zorg te
dragen, presenteert aan diezelfde
burger een rekening-courant in rood
aan rentekosten.

Mijn fractie is dan ook verbaasd
over de nadere wijzigingsvoorstellen,
die een verschuiving van de
ingangsdatum van de Wet belastin–
gen op milieugrondslag beogen.
Waarop is de veronderstelling
gebaseerd dat de Eerste Kamer dit
niet voor 1 januari a.s. kan afhande–
len? Hoeveel geld zou zijn gemoeid
met eventueel uitstel? Daarom ook
heeft mijn fractie het reilen en zeilen
van de CDA-fractie - wij bedoelen de
staatsrechthoeders ter overzijde -
inzake de Algemene nabestaanden–
wet met meer dan verbazing
gadegeslagen. Hoeveel honderden
miljoenen zijn hierbij niet op termijn
gezet tegen de achtergrond van
terechte aandrang op een voortva–
rende aanpak van nieuwe sociale–
zekerheidswetgeving, zoals de
herinrichting van de Algemene
bijstandswet?

Hoe zit het met het huurwaarde–
forfait, zo vraag ik na te hebben
geluisterd naar het betoog van
collega De Jong. Zijn het geen
geforceerde pogingen om nog
tijdens de rit van dit kabinet,
uitgaande van de besluitvorming
naar aanleiding van de Tussenbalans
1991, de systematiek te veranderen,
waarbij overigens nog enige
vraagtekens te plaatsen zijn? Die
discussie hebben wij overigens
eerder gehad. Wat zijn de budget–
taire gevolgen hiervan, zo vraag ik
ook naar aanleiding van de
beantwoording van het kabinet in de
schriftelijke voorbereiding.

Ik onderstreep dat ook mijn fractie
deze jaren niet gelukkiger is
geworden over de gang van zaken
rond het huurwaardeforfait. Het is
onbevredigend dat herhaalde
discussies daarover niet hebben
geleid tot de vaststellmg van een
structurele aanpassingsregeling,
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ondanks toezeggingen dat nog deze
kabinetsperiode een hiertoe
strekkend wetsvoorstel zou worden
ingediend. De precisie die nu echter
zowel ter onderbouwing van de
bevriezing als ter onderbouwing van
de verlaging wordt gesuggereerd,
komt in opvallende tegenstelling te
staan tot de in de jaren tachtig lang
volgehouden onderwaardering van
het forfait. Daarmee zijn de
argumenten die nu worden
aangedragen, niet per se onjuist. Ons
hoofdbezwaar richt zich evenwel
tegen hun selectieve toepassing.

Onze instemming met het
kabinetsvoorstel plaatsen wij tegen
de bredere achtergrond van de
economische ontwikkeling en het
inmiddels veranderde toekomstper–
spectief van de prijsontwikkeling in
de huursector. De stand van de
economie vergt met het oog op
werkgelegenheid en koopkracht
terughoudendheid in de lasten–
ontwikkeling. De voorgenomen
brutering in de volkshuisvesting
toont, dat een gematigder reële
huurontwikkeling in het verschiet
ligt. Er is dan ook alle aanleiding om
met de combinatie van forfait–
bevriezing (beneden het volgens de
systematiek mogelijke niveau van
3,1%) en verlaging van de reële
huurstijging ad hoc in te spelen op
het voor alle burgers moeilijke jaar
1994. Dit doet ook recht aan de
politieke koppelirig die in de
Tussenbalans is aangebracht. Tijdens
de algemene politieke en financiële
beschouwingen toonde het kabinet
zich reeds tegemoetkomend op het
punt van de huurstijging. Ik dring er
bij het kabinet zeer op aan om
spoedig concreet te zijn over
verlaging van de aangekondigde
huurstijging voor 1994. Dat zal het
draagvlak voor de uiteindelijke
besluitvorming, ook in het kader van
het belastingplan bij zaken met
raakvlakken met de volkshuisvesting,
ten zeerste bevorderen.

Voor de volgende periode blijft
dan onverminderd de opdracht
liggen een wettelijk aanpassings–
mechanisme voor de jaarlijkse
bijstelling van het huurwaardeforfait
in het leven te roepen. Dit mag niet
tot 1997 blijven liggen, zoals nu
wordt voorzien. Wij streven naar een
systeemafspraak van aanvang af. Als
de staatssecretaris inderdaad kan
ingaan op het pleidooi van de heer
De Jong om nog voor 3 mei met zijn
"magnum opus" op dit gebied te

komen, dan zou ik dat alleen maar
toejuichen.

Tot de voorliggende voorstellen
behoren ook die van de regering en
het initiatief van de collega's De
Korte en Van Rey over verhoging van
het arbeidskostenforfait. Mijn fractie
verheugt zich over de creatieve
wisselwerking die in de afgelopen
maanden over dit onderwerp tot
stand is gekomen met diverse
fracties, waaronder die van de VVD.
De motie die naar aanleiding van de
financiële beschouwingen is
aanvaard, met steun van de
VVD-fractie, heeft het denken en
handelen van de regering waarneem–
baar beïnvloed. Ik feliciteer ook de
VVD-fractie daarmee. Daarin is
tegemoet gekomen aan de behoefte,
lagere en middeninkomens van
werkenden meer voordeel toe te
rekenen dan in het oorspronkelijke
voorstel. Het betere kan wel eens de
vijand van het goede zijn, zo blijkt nu
ook uit het nadere voorstel van de
collega's. Licht negatieve en licht
positieve effecten tekenen zich af en
de uitvoerïng wordt een stuk
gecompliceerder. Niettemin hebben
wij grote waardering voor hun
initiatief. De belangrijkste reden
waarom wij het niet kunnen steunen,
is heel eenvoudig: de PvdA houdt
zich aan afspraken, ook als verdere
lastenverlichting in de etalage blinkt.

Wat betreft de voorgestelde
wijziging van de vermogensbelas–
ting, kan ten minste worden
opgemerkt dat het aanhouden van
vermogen in dit land tot een grote
variëteit aan gedachten over het
heffen en ontgaan van belasting met
zich brengt. Ook de collega's
Vreugdenhil en Vermeend hebben
hieraan een steentje bijgedragen, dat
wil zeggen: in het tegengaan van dat
ontgaan en het maatschappelijk
nuttig beperken van het heffen. Mijn
fractie is de regering erkentelijk voor
de getoonde bereidheid tot
samenvoeging en toevoeging. Met
recht is nu in de niet zonder feitelijke
gronden opgevoerde, maar hier en
daar gemythologiseerde discussie
over fiscale emigratie naar België
gekozen voor verruiming van de
ondernemingsvrijstelling. Zo is
inderdaad primair op verbetering van
de werkgelegenheidsstructuur
ingezet. In de nota naar aanleiding
van het eindverslag laat de regering
al doorschemeren dat het hierbij niet
zou behoeven te blijven. Wij zijn het
daarmee eens. Wij menen ook een
mogelijkheid te hebben gevonden

om alsnog een verdergaande
ondernemingsvrijstelling in de wet
op te nemen. Ik sluit mij op dit punt
graag aan bij de suggesties die door
collega Reitsma zijn gedaan. Wij
zouden het toejuichen, als door
middel van een amendement of een
nota van wijziging de ondernemings–
vrijstelling nog verder verruimd kan
worden dan in het huidige voorstel is
gedaan.

Eveneens positief is de PvdA–
fractie over het invoeren van een
volledige vrijstelling voor landgoede–
ren die onder de Natuurschoonwet
vallen. Mede met het oog op het
aanhangige initiatiefvoorstel–
Vermeend c.s. inzake fiscale
faciliëring van groene beleggingen
kan hier worden gesproken van een
waardevolle aanvullende stap.

Over enkele punten, bijvoorbeeld
de verhoging van de belastingvrije
som, kan men van mening verschil–
len, waar het gaat om effect en
prioriteit. Er is echter wat voor te
zeggen om de opbrengst van diverse
reparatiemaatregelen binnen het
kader van dezelfde wet te her–
bestemmen. En het is pure winst dat
oneigenlijk gebruik hierdoor wordt
teruggedrongen. Dit is in lijn met het
algemene kabinetsbeleid, waarmee
inmiddels toch heel wat in gang is
gezet. Tegelijkertijd doet het hoge
tempo, waarin steeds weer reparatie–
mogelijkheden opduiken, vermoeden
dat er nog braakliggend terrein is. De
schijn dringt zich echter op dat hun
opbrengst pas relevant wordt geacht
naarmate de aandrang tot verlaging
van de vermogensbelasting
toeneemt.

Welke andere kwesties met
betrekking tot de toepassing van
deze wet hebben momenteel de
aandacht van de regering? Hoe
neemt de regering zich voor,
ontwijkend gedrag even intensief te
bestrijden als dit in inkomstenbelas–
ting en soclale zekerheid gebeurt? De
voorstanders van afschaffing van de
vermogensbelasting behoeven deze
vraag niet te beantwoorden. Voor de
PvdA-fractie ligt hier in de komende
tijd echter juist de prioriteit, zeker nu
uit het gegeven overzicht van het
voorkomen van vermogens– en
vermogenswinstbelasting blijkt dat
Nederland geen uitzonderlijke
strafkolonie is in een overigens voor
vermogens vrije wereld.

Een niet in geld te waarderen
vermogen dat wij wel koesteren, is
belichaamd in onze kinderen. Er is
deze jaren veel tot stand gebracht ter
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stimulering van gesubsidieerde en
private kinderopvang. Arbeids–
mobiliteit en emancipatie zijn
hierdoor bevorderd. Dit is met recht
een investering in de samenleving
van de toekomst. Het ligt voor de
hand dat na enkele jaren het fiscale
beleid ter zake ook naar een
wettelijke regeling is gegroeid. In
hoofdzaak is de nu voorgestelde
regeling in overeenstemming met de
opvatting van de PvdA-fractie. Op
harmonisatie van WVC-tabellen en
fiscale tabellen was al eerder
aangedrongen. Eveneens kan
worden ingestemd met het uitgangs–
punt dat bedragen die fiscaal gezien
voor eigen risico blijven, worden
gesteld op 100% van de advies–
tabellen. Overigens is de consequen–
tie dat de eigen bijdrage die van
ouders wordt gevraagd, nu fors
oploopt. Vooralsnog kunnen wij
hiermee akkoord gaan, omdat het
inkomensafhankelijke karakter
gehandhaafd wordt en de stimulans
voor uitbreiding van capaciteit
overeind blijft. Ook de verruiming
van het arbeidskostenforfait biedt
hier enig tegenwicht. Mijn fractie zal
echter ook in de nabije toekomst
kritisch blijven volgen hoe vraag en
aanbod zich ontwikkelen, omdat
voldoende kinderopvang als een
algemeen maatschappelijk belang
wordt gezien.

De beantwoording in de nota naar
aanleiding van het eindverslag van
onze vragen over de evenredigheid
van behandeling van werknemers die
loon in natura krijgen toegerekend
op grond van een door de werkgever
gefinancierde kindplaats, achten wij
bevredigend. Wij zijn de regering
erkentelijk voor het integreren van
zelfstandigen in de nu voorgestelde
regeling. Dit is in overeenstemming
met de wens van de Kamer.

Op twee punten liggen er nog
nadere vragen. Ten eerste lijkt de
schatting van het met de huidige
regelmg gemoeide bedrag aan de
lage kant, omdat pas recent een
grote toename van het aantal in
beginsel voor de regelmg relevante
opvangplaatsen tot stand is
gekomen. Als dat zo zou zijn, zou er
sprake zijn van "overdekking" van de
voortgezette regeling die mogelijk
geheel of gedeeltelijk de aange–
brachte veranderingen in het budget
voor stimuleringsbijdragen ongedaan
zou kunnen maken. Wanneer kunnen
de gegevens completer worden
aangedragen? Een nadere bezinning
op de gevolgen van de nu genomen

besluiten zou dan wellicht mogeiijk
zijn.

Voorzitter! In de tweede plaats
dreigt in het voorstel het vereiste dat
opvang betrekking moet hebben op
meer dan vijf kinderen een onge–
wenst obstakel op te werpen voor de
praktijk van het gastouderschap. Er
zijn in de praktijk voldoende
voorbeelden van instellingen en
personen, die zich zodanig met
kinderopvang bezig houden dat zij
overigens aan alle vereisten voldoen
die in het wetsvoorstel zijn bedoeld.
De vrees dat zonder getalsmatig
criterium oneigenlijk gebruik zou
worden uitgelokt, is in theorie
begrijpelijk maar naar onze indruk
minder waarschijnlijk. Het beroeps–
matige karakter en de daarbij
behorende formele verantwoording
aan de fiscus blijven immers
overeind staan. Èn zou het witten
van wat wel eens grijs of zwart is,
ook niet mooi meegenomen zijn? De
PvdA-fractie overweegt een
amendement in te dienen op dit
punt.

Voorzitter! Ten slotte, sprekende
over kinderen, viel het ons op, dat
pas in de tweede nota van wijziging
op 26 november jl. voorstellen over
de aanpassing van de kinderbijslag
waren bijgesloten. Hier is inderdaad
sprake van krachtdadige en kordate
wetgeving. Het kan niet anders
worden genoemd. Erwaren bij de
Voorjaarsnota en de Miljoenennota
reeds voldoende indicaties verschaft,
die onze instemming konden hebben
in het kader van het algemene
inkomensbeeld. Anders zouden wij
hier nadere vraagtekens bij moeten
zetten. Voorlopig zijn dit, met het
oog op 1994 en het geheel van de
besluiten die voorliggen, echter
uitroeptekens!

D

De heer Van der Vaart (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Mijn fractie
kan, dat mag na de algemene
politieke en aansluitende financiële
beschouwingen duidelijk zijn,
akkoord gaan met de voorgestelde
verhogingen van de benzine– en
dieselaccijns. Nu temidden van een
omvangrijk pakket aan bezuinigingen
en ook belastingverlagingen een
belastingverhoging op enig terrein
onontkoombaar is om de schatkist
op peil te houden, achten wij de
keuze voor deze accijnzen de beste,
gelet op de gunstige neveneffecten
voor het milieu en de verhouding

met de tarieven in het openbaar
vervoer.

De keuze om de accijnzen voor
benzine en diesel zoveel mogelijk
gelijk te verhogen spreekt ons aan.
Uit milieu-oogpunt moeten deze
accijnzen eigenlijk nog dichter bij
elkaar komen; sommige andere
EG-landen gingen ons wat dit betreft
voor. De keuze om het beroepsver–
voer vervolgens zoveel mogelijk te
compenseren voor de accijns–
verhoging door verlaging van de
motorrijtuigenbelasting, heeft
eveneens onze steun. Het is te
betreuren dat de financiën het thans
niet toelaten om deze variabilisatie
ook naar de personenauto door te
trekken. Voor de toekomst zou mijn
fractie er meer in het algemeen aan
hechten dat de accijnspolitiek in
nauwe samenwerking met de
buurlanden en in EG-verband minder
wordt gericht op het vullen van de
schatkist, en meer op het bijdragen
aan de doelstellingen van het
milieubeleid en het verkeers– en
vervoersbeleid.

De voorgestelde uitwerking van de
compensatie spreekt ons minder aan,
omdat dit een zeer merkwaardige
tarieflijn in de motorrijtuigenbelas–
ting oplevert. Zo zien we het tarief
rond de 5000 kg ineens met bijna
ƒ 1000 terugvallen, een wel zeer
zichtbare vorm van belastingsubsidie
die in Europees verband bezwaren
kan opleveren. Voor aanhangers is
het beeld nog meer bizar, eerst een
stijging tot bijna ƒ 200 bij 2000 kg,
dan een terugval tot enkele tientjes
en vervolgens weer een oploop. Ik
begrijp wel dat in de wijze van zien
van het kabinet deze sprongen vanaf
1995 weer logisch worden ingevuld
door het Eurovignet, maar ook in
1994 moet er een ordentelijke
tariefstructuur ontstaan. Bovendien
valt op dit moment dit vooruit–
rekenen naar het Eurovignet voor de
Kamer eigenlijk niet te controleren.
Wij kennen het verdrag daarover
immers nog niet. Mijn fractie kiest
daarom voor een meer proportionele
verlaging van alle MRB-tarieven voor
bestelwagens, autobussen en
vrachtwagens, zij het met een wat
zwaarder accent op de zwaardere
vrachtwagens waarop de accijns–
verhoging door het hogere
brandstofverbruik het sterkst
aangrijpt. Een verlaging van de
infrastructuurtoeslag verdergaand
dan in het oorspronkelijke wetsvoor–
stel reeds lag besloten, ware zoveel
mogelijk te vermijden omdat mijn
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fractie de dekking niet wil zoeken in
het korten op de uitgaven voor
infrastructuur. In het amendement op
stuk nr. 21 is deze lijn door collega
Reitsma en mij neergelegd. Om het
wetsvoorstel niet al te ingewikkeld te
maken, is er daarbij voor gekozen
het onderscheid tussen de eerste en
de aanvullende compensatie op te
heffen.

Mijn fractie gaat er vervolgens
vanuit dat op macroniveau geen
additionele middelen beschikbaar
zijn voor een verdergaande
compensatie in 1995 voor het
Eurovignet. In het wetsvoorstel dat
hierover in de loop van 1994 zal
worden ingediend, zal dus alsnog
een herschikking binnen de MRB
moeten plaatsvinden om de zwaarste
vrachtwagens die vignetplichtig
worden op die wijze verder te
compenseren, bijvoorbeeld in de lijn
van het voorliggende wetsvoorstel.
Dan moet trouwens ook maar eens
opnieuw worden bezien of een
samenvoeging van motorrijtuigenbe–
lasting en infrastructuurtoeslag niet
gewenst is, opdat de relatie met de
per 1 januari 1995 geldende
EG-minima helder gelegd kan
worden.

Mijn fractie wil, gelet op de
afbrokkelende positie van LPG geen
verdere verhoging van de LPG–
toeslag in de motorrijtuigenbelasting.
Uit milieu-oogpunt is er juist veel
voor te zeggen deze motorbrandstof
een duwtje mee te geven. Voor een
deel kan deze wens worden gedekt
uit een kleine accijns van 4,2 cent per
liter LPG, te vertalen in een verlaging
van de LPG-toeslag; ook hier
variabilisatie dus. Bij een accijns op
een dergelijk bescheiden niveau
moet het controleprobleem in de
hand te houden zijn. Bovendien kan
daarmee dan in de praktijk ervaring
worden opgedaan. In het amende–
ment op stuk nr. 14 is deze gedachte
vertaald. Voor de veelrijders wordt
LPG-gebruik dus iets duurder, maar
voor anderen komt LPG financieel
juist eerder als aantrekkelijk in beeld
Een verdere verlaging van de
LPG-toeslag is mijns inziens mogelijk
door gebruik te maken van de 30
mln. extra opbrengst die optreedt
door verminderde grenseffecten aan
de Belgische grens, nu de buren daar
de accijnzen ook omhoog doen. In
het amendement op stuk nr. 18 is dit
voorgesteld. Per saldo daalt het
kilometrage waarboven LPG
financieel aantrekkelijk wordt door
beide amendementen met ongeveer

1000 kilometer, dit bovenop de 1300
kilometer daling die het wetsvoorstel
reeds inhield. Netto gaat de
LPG-toeslag ten opzichte van de
thans geldende tarieven dan met
circa ƒ 87 voor de populaire
middenklasser omlaag, in plaats van
de verhoging met ƒ 122 die het
kabinet voorstelt.

Wat de milieu-effecten van de
diverse brandstoffen betreft, komt uit
de gedachtenwisseling tot nu toe
overigens steeds sterker de noodzaak
naar voren om ook in de motorrijtui–
genbelasting rekenmg te gaan
houden met de motor– en uitlaatgas–
techniek. Het gebruik van LPG bij de
nieuwste technieken, zo geeft de
regering wel toe, heeft duidelijke
milieuvoordelen, maar dit geldt niet
zonder meer bij al het huidig
gebruik. De aangekondigde notitie
over milieudifferentiaties in belasting
op personenauto's en motorrijwielen
en de motorrijtuigenbelasting is er
echter nog steeds niet. Andere
landen, zoals Duitsland, nemen in de
praktijk al maatregelen. Het
motorrijtuigenbelastingtarief voor
vrachtwagens wordt in Duitsland
verschillend voor schone en
niet-schone vrachtauto's. Ook België
lijkt ons met zljn "ecotaksen"
langzaam maar zeker in te halen op
het vlak van de ecologisering van
belastingen.

In de schriftelijke gedachtenwisse–
ling heb ik de gedachte geopperd om
de middelen voor compensatie deels
toe te delen aan een verlaging van
de dieseltoeslag voor
personenauto's. Ook dieselauto's
worden immers veel zakelijk
gebruikt, en ook hier zou enige
variabilisatie gepast zijn. Voor de
toekomst vraag ik de regering, dit
punt nog eens te overwegen. Ik
verbind daaraan nog de vraag of de
dieseltoeslag thans nog in een
redelijke verhouding staat tot de
mate waarin de accijns die op diesel
wordt betaald, lager is dan die op
benzine. De dieselaccijns en de
dieseltoeslag zijn in de afgelopen
jaren immers beide verhoogd.

Bij de behandeling van de Wet op
de motorrijtuigenbelasting 1994 zijn
enkele amendementen aangenomen
die zonder nadere maatregelen pas
per 1 januari 1995 in werking zullen
treden met die wet. Sommige
daarvan zijn mij echter zo sympa–
thiek dat ik zo lang niet wil wachten.
Het gaat mij dan om het verlaagde
tarief voor invaliden, de vrijstelling
voor dierenambulances en elektri–

sche auto's en het vervallen van de
LPG-toeslag voor autobussen. In de
amendementen op de stukken nrs.
12, 13, 16 en 17 zijn deze voorstellen
naar het belastingplan vertaald. De
budgettaire effecten van deze
voorstellen zijn zeer beperkt en
vragen mijns inziens geen specifieke
dekking.

lets moeilijker ligt de afschaffing
van de LPG-toeslag voor bestelwa–
gens die ook per 1 januari 1995 zou
ingaan. Dit is moeilijker omdat
hiermee meer geld is gemoeid, welk
bedrag op zichzelf binnen de Wet op
de motorrijtuigenbelasting 1994
gedekt zou zijn uit de meeropbrengst
van andere amendementen, maar
waarvoor in het belastingplan iets
anders moet worden gevonden. In
het amendement op stuk nr. 15
wordt daarom voorgesteld, in 1994
een eerste stap te nemen door de
toeslagen voor bestelwagens en
vrachtwagens bijna te halveren,
hetgeen ongeveer 5 mln. kost. Dit
kan worden opgevangen uit de
positievere grenseffecten door de
voorgenomen Belgische accijns–
verhogingen.

Vorig jaar heeft de Kamer een
motie aanvaard waarin werd
gevraagd om een gefaseerde
afschaffing van de verbruiksbelasting
op frisdranken. Het kabinet toont zich
echter zeer aarzelend over de
uitvoering van deze motie, omdat er
in absolute zin ook door mijn fractie
onderkende hogere prioriteiten zijn
voor belastingverlagingen. Daar staat
echter tegenover dat voor de ene
belastingverlaging, als het moet
gaan om verschuivingen binnen de
belastmgen, sneller redelijke, politiek
en maatschappelijk aanvaardbare
dekkingen te vinden zijn dan voor de
andere. Ik zie in elk geval mijn fractie
niet snel akkoord gaan met
bijvoorbeeld een verhoging van de
accijns op alcohol ter dekking van de
afschaffing van de kapitaalbelasting,
ook al is dat laatste misschien vanuit
een bepaald gezichtspunt belangrij–
ker dan het afschaffen van de
frisdrankaccijns.

Ik stel daarom voor, ook in 1994
een klein stapje te zetten op weg
naar de afschaffing van de
frisdrankenbelasting en wel door het
hoogste tarief te verlagen van 25
cent naar 20 cent per liter. Als
ingangsdatum stel ik 1 april 1994
voor om de branche de tijd te laten,
zich daaraan aan te passen. Dekking
kan worden gevonden in een kleine
verhoging van de alcoholaccijnzen
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met uitzondering van de wijn–
accijnzen die vorig jaar al zijn
verhoogd ter dekking van de eerste
verlaging van de frisdranken–
belasting.

De resterende alcoholaccijnzen zijn
al zo'n acht jaar niet meer verhoogd
en daarom als gevolg van de inflatie
al gedaald met zo'n 20%. Wij lopen
daarop als het ware 5% in. Alcohol–
arm bier, cola's en limonadesiropen
worden dus iets goedkoper,
alcoholrijk bier en sterke drank
worden iets duurder. Dat levert op
zichzelf een kleine bijdrage aan het
alcoholontmoedigingsbeleid zonder
dat schokeffecten op de markt of het
gemiddelde huishoudbudget
optreden. Als de Kamer doorgaat
met kleine jaarlijkse stappen, kan de
frisdrankenbelasting in vijf jaar
verdwenen zijn.

Collega Ybema heeft mij in zeer
vriendelijke en zeer gewaardeerde
woorden eraan herinnerd dat ik die
stapjes als kamerlid niet meer zal
mogen meemaken. Ik kan het
natuurlijk op mij nemen, hem ieder
jaar een brief te sturen rond
november om hem eraan te
herinneren deze consequente en
gedecideerde stap dat jaar wederom
te maken.

Vanzelfsprekend hecht ik niet
alleen aan het materieel beperkte
effect van het amendement op stuk
nr. 19, maar ook aan het politieke
signaal dat van het amendement
uitgaat dat het deze Kamer werkelijk
ernst is met de afschaffing van de
frisdrankenbelasting. Alleen al om
die reden ben ik zeer verheugd thans
ook de fractie van het CDA bij de
ondertekenaars te mogen verwelko–
men.

De voorzitter: De regering en de
initiatiefnemers zullen morgenavond
antwoorden. Wellicht ware te
overwegen, de tussentijd te benutten
om een aantal antwoorden schrifte–
lijk af te doen.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

Sluiting 22.18 uur

D

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

1. zes koninklijke boodschappen, ten
geleide van de volgende voorstellen
van (rijks)wet:

Goedkeuring van het op 20
november 1992 te Rome tot stand
gekomen Protocol inzake toetreding
van de Helleense Republiek tot de
Westeuropese Unie, met een bijlage
(23312);

Wijziging van de Interimwet op het
speciaa! onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs, de Wet op het
basisonderwijs en de Wet medezeg–
genschap onderwijs 1992 ten
behoeve van een betere toerusting
van het basisonderwijs met
capaciteiten en faciliteiten van (delen
van) het speciaal onderwijs (Weer
samen naar school) (23486);

Uitbreiding en wijziging van
wettelijke regelingen inzake externe
advisering op het terrein van
volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en milieubeheer (Versobe–
ring en harmonisatie externe
adviesorganen VROM) (23487);

Verlaging van de verschuldigde
pensioenbijdrage in de Spoorweg–
pensioenwet met ingang van 1
januari 1991 en over het jaar 1992
(23488);

Wijziging van de Wegenverkeers–
wet (wijziging wegsleepregeling)
(23491);

Wijziging van de Wet verontreini–
ging oppervlaktewateren (23492).

Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
een, van de minister-president,

minister van Algemene Zaken, over
de verkiezing Directeur FAO (23497);

een, van de minister voor
Nederlands-Antilliaanse en Aru–
baanse Zaken, over het op 21
oktober 1993 ondertekende "Protocol
ter invulling van het Resumé van de
bilaterale gesprekken Aruba–
Nederland, op 24, 25 en 26 juni 1993
(23224, nr. 8);

drie, van de minister van
Buitenlandse Zaken, te weten:
een, over verlaging van het
kasplafond Pakistan (23400-V, nr. 34);
een, ten geleide van een overeen–
komst met de Verenigde Staten van
Amerika inzake wederzijdse
administratieve bijstand bij de
uitwisseling van informatie op het
gebied van opties en termijn–
contracten (23495);
een, ten geleide van het protocol tot
wijziging van de Overeenkomst met

de Verenigde Staten van Amerika tot
het vermijden van de dubbele
belasting en het voorkomen van het
ontgaan van belasting met betrek–
king tot belastingen naar het
inkomen (23496);

een, van de ministers van
Buitenlandse Zaken en voor
Ontwikkelingssamenwerking, over
het grondartikel 02.06 (hulp in
noodsituaties) (23400-V, nr. 33);

een, van de minister van
Buitenlandse Zaken en de staatsse–
cretaris van Economische Zaken,
over hulpverlening aan Midden– en
Oost-Europa en de voormalige
Sovjetunie (23125, nr. 4);

een, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, ten
geleide van een samenvatting op
hoofdpunten van het verslag van de
40e zitting van de Beheersraad van
het VN Ontwikkelingsprogramma;
van 1 1/m 18 juni 1993 te New York
(23400-V, nr. 30);

een, van de minister en de
staatssecretaris van Justitie, over een
aangepaste opvang voor jeugdige
criminelen (23400-VI, nr. 10);

een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, over het
wetsvoorstel KNIL-pensioenen
(23091, nr. 12);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van de voortgangsrapportage
Wetenschapsbeleid (22959, nr. 6);

een, van de minister van
Financiën, ten geleide van de
Najaarsnota 1993 (23500);

een, van de staatssecretaris van
Defensie, over de ontwikkeling van
de NH-90-helikopter (23400-X, nr. 14);

twee, van de staatssecretaris van
Defensie, te weten:
een, over doelmatigheids–
onderzoeken (23400-X, nr. 11);
een, over warmtebeeldhandkijkers
(23400-X, nr. 12);

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van een
oordeel op een aantal ingediende
amendementen en moties tijdens de
behandeling van de begroting van
Verkeer en Waterstaat voor 1994
(23400-XII, nr. 25);

een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, ten geleide van
het verslag van de derde zitting van
de VN-Conferentie inzake de
Onderhandelingen over een nieuwe
Internationale Tropisch Hout
Overeenkomst (23400-XIII, nr. 12);

een, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
ten geleide van het verslag van de
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Visserijraad van 20 oktober 1993
(21501-17, nr. 31);

twee, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
te weten:
een, ten geleide van enige kantteke–
ningen bij het rapport van de
Parlementaire Enquêtecommissie
Sociale Verzekeringen (22730, nr. 16);
een, over de precieze betekenis van
het voorstel van de Parlementaire
Enquêtecommissie Sociale Verzeke–
ringen inzake de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen (22730, nr. 17).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. de volgende brieven:
drie, van de minister van

Buitenlandse Zaken, te weten:
een, over de briefwisseling met de
VN houdende een verdrag inzake een
studiereis van het Comité voor
Menselijke Nederzettingen in
Nederland van 24-30 september
1993;
een, over de briefwisseling met de
FAO houdende een verdrag
betreffende de Internationale
Consultatie inzake jute en het milieu
te 's-Gravenhage van 26-29 oktober
1993;
een, ten geleide van de tekst van het
slotcommuniqué van de Ministeriële
WEU-Raad gehouden op 22
november 1993 te Luxemburg;

twee, van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken, te weten:
een, ten geleide van een afschrift van
een brief aan het college van
burgemeester en wethouders van
Den Haag over de derde en tevens
laatste tranche van de zogeheten
overbruggingsbijdrage;
een, ten geleide van een afschrift van
een brief aan de Raad voor de
gemeentefinanciën inzake een
evaluatie verdeling Gemeentefonds;

vier, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, ten geleide van een ontwerp–
besluit tot wijziging van het Besluit
organisch-halogeengehalte van
brandstoffen;
een, ten geleide van een ontwerp–
besluit zonering luchtvaartterrein
Zuid-Limburg;
een, ten geleide van een ontwerp–
besluit verwijdering personenwagen–
banden;
een, ten geleide van een ontwerp–
besluit verwijdering batterijen;

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van het
Besluit Infrastructuurfonds;

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van het jaarlijkse
overzicht "Emancipatie van de vrouw
in de Memories van Toelichting
1994".

De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies ter afdoening en niet te
drukken;

4. de volgende brieven:
een, van D.J. de Waard, over het

realiseren van een rechtspersoon;
een, van A.N. Köhne, over de

grote ontmaskering door de heer
Kok.

Deze brieven liggen op de griffie ter
inzage.
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Noten

Noot 1 (zie blz. 2344)

Het WD-beleidsplan-1994 levert
bovendien een inkomensbeeld op
van bijna-koopkrachtbehoud voor de
werkenden volgend jaar. Dit in
tegenstelling tot het kabinetsbeleid

dat een stevige minlijn voor de
werkenden impliceert van -1,5 a
-2%. Daarmee draagt het kabinets–
beleid niet bij tot het realiseren van
de centraal accoorddoelstelling (van
een bijna nullijn voor de CAO-lonen).

Totale koopkracht ontwikkeling 1994 Regermgsbeleid VVD beleid

Sociaal minimum (z k )
minimum loon (m.k.)
minimum plus (m.k.)
modaal (m.k.)
2 x tnodaal (m.k.)

-2,5
-2
-1,5
-1,5
-2

-2,25
-1,25
-0,25
-0.25
-0.25

Die centraal accoorddoelstelling iukt VVD-beleid het werken financieel
alleen bij verlichting van de micro– aantrekkelijker gemaakt ten opzichte
lasten in 1994. Het WD-beleidsplan van de uitkeringssituatie. Bij het
zorgt daarvoor. Het kabinetsbeleid kabinetsbeleid gebeurt dat voor de
niet. Bovendien wordt door het helft minder.

Noot 2 (zie blz. 2449)

Bijvoegsel

Schriftelijke antwoorden van de minister en de
staatssecretaris van Financiën op vragen,
gesteld bij de openbare behandeling in eerste
termijn van de wetsvoorstellen 23 472, 21 882,
23 471 en 23 483
(Belastingplan/lnitiatief-De Korte/Van Rey)

Belastingplan (23472)

In de memone van antwoord is
ingegaan op de suggestie om de
Tweede Kamer voortaan maandelijks
op de hoogte te stellen van
voornemens tot het indienen van
wetsvoorstellen. Gevraagd is of er
concrete mogelijkheden zijn om
hierbij ook rekening te houden met
een overzicht van hetgeen voor
advies bij de Raad van State ligt.

Zoals in de memorie van antwoord is
gesteld, wordt nu al publiekelijk
melding gemaakt van wetsvoor–
stellen die naar de Raad van State
om advies zijn gezonden. Op het
eerste gezicht is er dan ook geen
bezwaar om tegemoet te komen aan
de wens om regelmatig een
overzicht aan de Kamer te
verstrekken van hetgeen nog bij de
Raad van State uitstaat.

Ovengens is reeds aangegeven dat
wij bereid zijn om in overleg met de
Kamer, bij voorbeeld in de vaste
Commissie voor Financiën, te komen
tot aanpassing van bestaande proce–
dures. De gedane suggestie kan bij
dit overleg worden betrokken.

Met het oog op de late indiening van
het belastingplan 1994 en het feit
dat de Tweede Kamer hierdoor
slechts drie weken is gegund om het
belastingplan te beoordelen, is de
vraag gerezen of er geen andere
aanpak mogelijk zou zijn. De
suggestie is gedaan om de
technische aspecten van het belas–
tingplan voortaan in een eerder
stadium naar de ambtelijke staf van
de Raad van State te zenden, zodat
ook het advies van de Raad van
State eerder afgegeven kan worden.

Onze wens om het belastingplan
steeds in een zo vroeg mogelijk
stadium naar de Tweede Kamer te
zenden, heeft vanzelfsprekend
geresulteerd in de gewoonte om ook
de Raad van State in een zo vroeg
mogelijk stadium om advies te
vragen. Indien de Raad van State
nog eerder, al dan niet slechts op
ambtelijk niveau, om advies wordt
gevraagd zou dit er gemakkelijk toe
kunnen leiden dat de Raad van State
zou gaan studeren op een
wetsvoorstel dat nog niet voldragen
is en daardoor nog aan wijzigingen
onderhevig is. Dit kan op het eerste

gezicht leiden tot onnodige
werkzaamheden, hetgeen niet zinvol
en ook niet wenselijk is.

In het bijzonder voor een belas–
tingplan geldt bovendien veelal dat
de beleidsmatige aspecten
overheersen terwijl technische
aspecten ondergeschikt zijn. Het
voorstel veronderstelt ook dat de
Raad van State bereid zou zijn om
zich, voorafgaand aan de besluit
vorming in het kabinet, althans op
ambtelijk niveau te buigen over
varianten. Daaraan voorafgaand
zouden de ambtenaren van Financiën
ruimte moeten vinden om varianten
technisch zo ver uit te werken dat zij
rijp zijn voor voorleggmg aan de
Raad van State. Kortom nogal wat
haken en ogen.

Er is gevraagd hoe een verhoging
van het maximum van het arbeids–
kostenforfait met f 465 kan leiden tot
een nieuw maximum van f 2086
uitgaande van het maximum van
f 1578in 1993.

De hoogte van het nieuwe maximum
van het arbeidskostenforfait wordt
bepaald door eerst de inflatiecor–
rectie toe te passen op het maximum
van 1993. Dit komt dan uit op
f 1621. De verhoging met f 465 leidt
dan tot het nieuwe maximum van
f2086.

Nadere vragen worden gesteld over
de effecten van de verschillende
varianten voor de verhoging van het
maximum van het arbeidskosten–
forfait De vergelijking spitst zich in
het bijzonder toe op de effectiviteit
van respectievelijk het regerings–
voorstel en het initiatiefwetsvoorstel
De Korte/Van Rey met betrekking tot
de onderkant van de arbeidsmarkt.
Het gewijzigde initiatiefwetsvoorstel
De Korte/Van Rey beoogt een
verhoging van het met f 430 in
combinatie met een verhoging van
het percentage met 5 percent–
punten. Dit voorstel beoogt de
onderkant van de arbeidsmarkt, met
name deeltijdbanen, nog verder te
stimuleren dan het kabinetsvoorstel.
Het gewijzigde initiatiefwetsvoorstel
De Korte/Van Rey voorziet voor
1995 en verder overigens in een
verhoging van het maximum met
f 500 voorzien in plaats van met
f430.

Opgemerkt moet worden dat het
omslagpunt (het inkomen waarbij het
maximum van het arbeidskosten–
forfait wordt bereikt) bij de variant in
het gewijzigde initiatiefwetsvoorstel
De Korte/Van Rey voor 1994 komt te
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liggen op ruim f 18 000 bruto, dus
ruwweg 2/3 van het minimumloon.
Ook in het kabinetsvoorstel komt het
omslagpunt ruimschoots beneden
het minimumloon te liggen, namelijk
op een brutoloon van ruim f 23 000.

Een verhoging van het maximum
met f 430 in combinatie met een
verhoging van het percentage met 5
percentpunten is een - ten opzichte
van het Kabinetsvoorstel - budgettair
neutrale variant. Wel leidt dit
voorstel tot een extra derving van
premies volksverzekeringen van naar
raming f 110 mln. Deze grondslag–
versmalling betekent een opwaartse
aanpassing van de premiepercen–
tages volksverzekeringen met 0,05
percentpunt. Per saldo leidt dit
voorstel, vergeleken met het nieuwe
kabinetsvoorstel, voor werknemers
met een inkomen rond het
minimumloon tot een koopkracht–
achteruitgang van 0,1%. Dit betekent
- vergeleken met het kabinets–
voorstel - tevens een verkleining van
het verschil tussen de netto
inkomens van minimumuitkeringsge–
rechtigden en minimumloners. Dit
gaat in tegen het kabinetsbeleid dat
er juist op is gericht om het verschil
tussen de netto inkomens van
minimumuitkeringsgerechtigde en
minimumloner te vergroten. Ook de
koopkracht voor werknemers met
een inkomen boven het
minimumloon gaat er vergeleken met
het kabinetsvoorstel door deze
variant op achteruit.

Opmerking verdient verder dat het
gewijzigde initiatiefwetsvoorstel De
Korte/Van Rey, dat voor 1994 nog
een toename van het maximum
inhoudt met f 430, voor 1995 en
verder uitgaat van een verhoging
met f 500. Vanaf dat jaar leidt dit
voorstel ten opzichte van het
kabinetsvoorstel derhalve tot een
extra belastingderving. Deze
bedraagt structureel circa f 80 mln.

Er is om een reactie gevraagd op het
ontbreken van kwantificeringen van
onder meer het verschil tussen de
werkgelegenheidseffecten van de
door het Kabinet voorgestelde
maatregel en de variant in het initi–
atiefwetsvoorstel.

Wij betreuren het feit dat het CPB op
korte termijn de arbeidsmarkt–
effecten van de gevraagde modali–
teiten van het arbeidskostenforfait
niet kan verschaffen. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag is
hiervan de reden geschetst.

Gevraagd is om nog eens nadruk–
kelijk stil te staan bij de fiscaal–
theoretische bezwaren die bestaan
tegen verdere verhoging van het
arbeidskostenforfait.

Het arbeidskostenforfait in eigenlijke
zin beoogt een forfait te zijn voor
kosten welke de werknemer maakt in
verband met de vervulling van zijn
dienstbetrekking. De fiscaal –theore–
tische bezwaren verbonden aan een
verdere verhoging van het arbeids–
kostenforfait liggen in het bijzonder
in het uiteenlopen van het arbeids–
kostenforfait en de hoogte van de
werkelijke kosten. Het huidige
arbeidskostenforfait is enerzijds
gezien de omvang van de arbeids–
kosten voor het overgrote deel van
de werknemers meer dan toereikend.
Anderzijds is het zo dat het kleine
aantal werknemers dat toch nog
aftrek van werkelijke kosten heeft
omdat die hoger zijn dan het
maximum van het forfait, niet deelt
in de langzamerhand aanzienlijke
verhoging van het forfait. Hier is dus
een zekere spanning te onderkennen.

Er is gevraagd naar de mogelijk–
heden voor accijns op kerosine.

Nederland heeft bij monde van de
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer in het verleden al eens
getracht om in EG-kader tot initi–
atieven met betrekking tot accijns op
kerosine te komen, maar heeft
daarvoor nauwelijks gehoor
gevonden, omdat dit afstuit op
concurrentie-overwegingen en
uitvoeringsproblemen.

Nederland is gebonden aan het
Verdrag van Chicago en dat verdrag
geldt ook binnen de Europese
Gemeenschap. Invoering van een
accijns op kerosine zou dan ook
mondiaal moeten gebeuren. Het
onderwerp heeft onze aandacht,
maar we zijn weinig hoopvol
gestemd.

Gevraagd is om de Kamer vóór actie,
te ondernemen richting Brussel,
inzake het verlaagde BTW-tarief voor
milieuvriendelijke en energiebespa–
rende goederen en diensten te infor–
meren.

Wij zeggen de Kamer gaarne toe
dat zij geïnformeerd zal worden
zodra de inventarisatie is afgerond
over de Nederlandse wensen om
milieu-vriendelijke en energiebespa–
rende goederen en diensten

geplaatst te krijgen op de EG-lijst
voor het verlaagde BTW-tarief.

Wij zullen dit in ieder geval doen
vóór wij actie ondernemen richting
Brussel om onze wensen bij de
partners te deponeren.

Vermogensbelasting (21 882)

Met betrekking tot het voorstel dat
zich keert tegen ongebruikelijk uitstel
van salaris is gevraagd of het begrip
«aanzienlijk lager dan gebruikelijk»
niet voor velerlei uitleg vatbaar is.

Ik ben van mening dat dit niet het
geval is. Er is juist gekozen voor de
terminologie «aanzienlijk lager dan
gebruikelijk» om te voorkomen dat
veel discussie zou kunnen ontstaan.
Het moet zonneklaar zijn dat het
gaat om salaris dat fors afwijkt van
hetgeen voor de desbetreffende
functie in de desbetreffende sector
gebruikelijk is.

De gebruikte termen lenen zich
niet voor verdere objectivering: een
salaris dat in de ene branche gebrui–
kelijk is, kan immers in een andere
branche hoogst ongebruikelijk zijn.

Ik wil er overigens op wijzen dat
het begrip gebruikelijk ook een rol
speelt in het omvangscriterium dat is
geïntroduceerd bij de
Oort-wetgeving. Het begrip is
derhalve geen nieuw fenomeen.

Huurwaardeforfait (23471)

Waarom wordt binnen de syste–
matiek van het huurwaardeforfait
een correctie geïntroduceerd op de
aftrekpost voor onderhoud op grond
van zelfwerkzaamheid van
eigenaar-bewoners?

Zoals wij in de schriftelijke stukken
hebben aangegeven dient bij de
vaststelling van de onderhoudscom–
ponenten in het forfait te worden
uitgegaan van de feitelijke onder–
houdsuitgaven. Voor de vaststelling
hiervan is gebruik gemaakt van
gegevens uit het HlVIS-systeem
waarin informatie is opgenomen over
de feitelijke onderhoudsuitgaven van
sociale verhuurders. De forfaitaire
aftrekpost voor onderhoud van
2,35% van de waarde bewoond is
aan de hand van deze gegevens
vastgesteld. Daarop is geen correctie
toegepast in verband met het feit dat
de door eigenaar-bewoners werke–
lijke uitgaven aan onderhoud lager
uitvallen dan berekend vanwege de
zelfwerkzaamheid van
eigenaar-bewoners. In de schrifte–
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lijke stukken is slechts aangegeven
dat een dergelijke correctie binnen
de berekeningssystematiek van het
huurwaardeforfait in theorie zou
kunnen worden toegepast. Bij de
vaststelling van de voordelen die uit
een eigen woning worden getrokken
dienen immers de werkelijke
gemaakte kosten in aanmerking te
worden genomen. Hiertoe wordt een
vergelijking getrokken met de
situatie waarin de eigenaar de
woning ter belegging verhuurt,
waarbij de situatie van de
eigenaar-verhuurder - voor zover die
overeenkomst met de situatie van de
eigenaar-bewoner - richtinggevend,
doch niet maatgevend is. In die
vergelijking dient namelijk rekening
te worden gehouden met de
bijzondere positie van de
eigenaar-bewoner als verhuurder die
als het ware zijn eigen huurder is.

Ontbreekt voor het huurwaarde–
forfait niet een rechtsgrond?

Deze vraag dient ontkennend te
worden beantwoord. De Wet op de
inkomstenbelasting 1964 merkt als
inkomsten uit vermogen aan alle
voordelen die worden getrokken uit
vermogensbestanddelen. De
eigenaar/bewoner krijgt uit de eigen
woning voordelen in de vorm van
woongenot. Dit is een inkomst in
natura. De eigen woning vormt
daarmee voor de eigenaar een bron
van inkomen, zij het één met een wat
bijzonder karakter. Inkomsten in
natura worden in aanmerking
genomen naar de waarde in het
economische verkeer dan wel de
beparingswaarde. De systematiek
van de berekening van het netto
huurwaardeforfait is hierop
gebaseerd, terwijl met het bijzondere
karakter van de eigen woning als
bron van inkomen rekening wordt
gehouden door middel van de
correctiefactor.

Welk tijdpad staat de regering voor
ogen met betrekking tot het indienen
van een wetsvoorstel inzake een
aanpassingsmechanisme? Kan
worden afgesproken dat een
wetsvoorstel voor de verkiezingen
wordt ingediend?

Zoals bekend is er in de zomer van
dit jaar aan TNO/INRO een opdracht
verstrekt om de mogelijkheden van
de samenstemming van een
betrouwbare index voor de waarde–
ontwikkeling van koopwoningen te
onderzoeken. Naar verwachting zal

dit onderzoek nog dit jaar gereed
zijn. Indien aan de hand van dit
onderzoek kan worden geconclu–
deerd dat het zinvol is een in–
dexeringsmechanisme voor het
huurwaardeforfait te ontwikkelen dan
zal er naar worden gestreefd zo
spoedig mogelijk een wetsvoorstel
inzake een indexeringsmechanisme
in te dienen. Het lijkt, ook gegeven
de conditionaliteit van één en ander
op de onderzoeksresultaten, niet
verstandig om nu af te spreken dat
een wetsvoorstel terzake voor de
verkiezingen zal worden ingediend.
Het streven is daar uiteraard wel op
gericht.

Bij de voorbereidingen voor het
wetsvoorstel zal tevens de vraag aan
de orde komen of het aanbeveling
zou verdienen om de waarde-ontwik–
keling van woningen door te laten
werken op de waardeklassen–
indeling.

Kinderopvang (23 483)

Waarom wordt de voorwaarde
gesteld dat gehuwden beiden
betaalde werkzaamheden verrichten?

Met het stellen van deze eis beoog
ik zoveel mogelijk te voorkomen dat
kosten van kinderopvang in aftrek
worden gebracht hoewel een van de
ouders of partners beschikbaar is om
zelf de opvang te verrichten. Naar
mijn oordeel is de regeling niet nodig
voor gevallen waarin bij voorbaat
vaststaat dat een der ouders of
verzorgers beschikbaar is om de
kinderopvang voor zijn of haar
rekening te nemen.

Komen één-oudergezinnen niet in de
problemen door de verhoging van de
aftrekdrempel?

Ik wil bij de beantwoording van
deze vraag voorop stellen dat de
verhoging een generieke werking
heeft, in die zin dat deze niet afhan–
kelijk is van de gezinssamenstelling.
Door de versobering gaan alle belas–
tingplichtigen die thans reeds van de
regeling gebruik maken, er enigszins
op achteruit. Hiertoe kunnen ook
èenoudergezmnen behoren Hierbij
zij overigens bedacht dat werkende
alleenstaande ouders gebruik kunnen
maken, naast de alleenstaande–
ouderaftrek, van de aanvullende
alleenstaande-ouderaftrek. Met
name deze laatste aftrek beoogt ook
een tegemoetkoming te zijn voor
kinderopvangkosten welke een

werkende alleenstaande ouder
doorgaans maakt.

Waarom is dit wetsvoorstel een
fiscale stimulans tot het combineren
van betaalde arbeid met de
verzorging van kinderen als de
ouderlijke bijdragen worden
verhoogd en de fiscale aftrekmoge–
lijkheden verder worden beperkt?

In dit verband wil ik nog eens
benadrukken dat de voorgesteide
aftrekregeling een generieke werking
krijgt aangezien deze nu geldt voor
alle belastingplichtigen met betaald
werk. De regeling heeft dus een
breder bereik gekregen. Daarnaast is
sprake van wettelijke vastlegging van
de aftrekregeling hetgeen deze een
meer solide rechtsbasis verschaft
Sommigen gaan er op achteruit.
Maar per saldo is het een breed
werkende, wettelijk vastgelegde
regeling. Dat is toch een positief
signaal.

Wanneer kunnen de budgettaire
gegevens completer worden aange–
dragen opdat een nadere bezinning
op de gevolgen van de nu genomen
besluiten dan wellicht mogelijk is.

Het is mij niet geheel duidelijk
waar in deze vraagstellmg op wordt
gedoeld.

Zoals in de stukken is aangegeven,
zou in 1994 een bedrag van
ongeveer f 60 mln zijn gemoeid met
continuering van de huidige fiscale
regelingen inzake de kosten van
kinderopvang. Daarbij is uiteraard de
forse groei van het aantal kinderop–
vangplaatsen in 1993 meegenomen.
Dat betekent ook dat rekening is
gehouden met de naar verwachting
in 1994 beschikbare kinderopvang–
plaatsen. Het bedrag van f 60 mln is
de best mogelijke schatting die ik
kan maken. Hierbij speelt een rol dat
het een regeling in de uitvoerings–
sfeer betreft. Met de regeling
conform het wetsvoorstel is f 25 mln
gulden op transactiebasis gemoeid in
1994. Pas in 1997 zal, naar ik
verwacht, uit het Inkomensinforma–
tiesysteem kunnen blijken welk
bedrag in werkelijkheid in 1994
hiermee gemoeid is geweest.

Worden zelfstandigen door het
voorstel wel genoeg bereikt? Zij
missen immers de mogelijkheid van
subsidienng door de werkgever
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Dat een zelfstandige geen kinder–
opvang in natura of in geld vergoed
krijgt door een werkgever, is inherent
aan het zijn van zelfstandige. Dit is
nu juist de reden waarom wij een
buitengewone lastenaftrek hebben
gecreëerd die ook bereikbaar is voor
zelfstandigen. Zodoende geldt voor
een zelfstandige dezelfde regeling
als voor een werknemer die geen
kinderopvang in natura of geld krijgt
van de werkgevers.
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