
12de vergadering Dinsdag 20 december 1988 

Aanvang 9.00 uur 

Voorzitter: Steenkamp 

Tegenwoordig zijn 74 leden, te 
weten: 

Baarda, Baarveld-Schlaman, 
Barendregt, Boersma, Bolding, 
Boorsma, Borgman, Bos-Beernink, 
Van Boven, Braakman, Christiaanse, 
Coenemans, Ermen, Fleers, Franssen, 
De Gaay Fortman, Gelderblom-Lank-
hout, Ginjaar, Glastra van Loon, 
Glasz, Van Graafeiland, Grol-Over-
ling, Hendriks, Heijmans, Heijne 
Makkreel, Hoefnagels, Houben-Sip-
man, Jaarsma-Buijserd, Van der 
Jagt, De Jong, Kaland, Klaassens-
Postema, Klein Bennink, Kruisinga, 
Van Kuilenburg-Lodder, Kuiper, Van 
Leeuwen, Luteijn, Maris, Mastik-Son-
neveldt, J.H.B, van der Meer, M.A. 
van der Meer, Van der Meulen, 
Michielsvan Kessenich-Hoogendam, 
Van Ooijen, Pit, Postma, Pröpper, 
Redemeijer, De Rijk, Schinck, 
Schouten, Schuurman, Simons, 
Smeets-Janssen, Stam, Steenkamp, 
Talsma, Tiesinga-Autsema, Tjeenk 
Will ink, Tummers, Uijen, Veder-Smit, 
Van Veldhuizen, Van Velzen, 
Verbeek, Vis, Vogt, Vonhoff-Luijen-
dijk, Wagemakers, Van der Werff, 
Van de Zandschulp, Zoon en Zijlstra, 

en de heren Van Dijk, minister van 
Binnenlandse Zaken, Ruding, 
ministervan Financiën, De Koning, 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Van Voorst tot 
Voorst, staatssecretaris van Buiten-
landse Zaken, Koning, staatssecreta-
ris van Financiën, De Graaf, staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, en Dees, staatsse-
cretaris van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur. 

D 
De voorzitter: Ik open de vergade-
ring en heet de aanwezigen hartelijk 
welkom bij wat twee lange dagen 
zullen worden. Ik wens u daarbij 
sterkte. 

Ik deel aan de Kamer mede, dat ik 
bericht van verhindering tot bijwo-
ning van de vergadering heb 
ontvangen van de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking en de 
minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer en van de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken. 

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

(Deze lijst is, met de lijst van 
besluiten, opgenomen aan het eind 
van deze vergadering.) 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Macht ig ing 

tot deelneming door Nederland 
in de Vij fde middelenaanvull ing 
van het Afr ikaanse ontw ikke -
lingsfonds (20554) ; 

• het wetsvoorste l Wijziging 
van de provincie- c.q. gemeente -
grenzen tussen de Drentse 
gemeenten Roden, Peize en 
Eelde en de Groninger gemeen-
ten Leek en Groningen (20876); 

• het wetsvoorste l Verlenging 
van de werkingsduur van de 
In te r imwet bodemsanering 
(20912); 

- het wetsvoorste l Ver lenging 
voor het jaar 1989 van de W e t 
houdende t i jdel i jke fiscale 
maatregelen ter bevordering van 
het gebruik van ongelode 
benzine en de aankoop van 
schone en van beperkt schone 
personenauto's (20910); 

• het wetsvoorste l Wijz iging 
van de W e t op de inkomstenbe-
lasting 1964 (vervallen van 
art ikel 61a, vi j fde l id, onderdeel 
n) (20885) 

Deze wetsvoorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Ver lenging 

en wi jz iging van de W e t arbeids-
voorwaardenontwikke l ing 
gepremieerde en gesubsidieerde 
sector (20622) . 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Pit (PvdA): Mijnheer de 
voorzitter! Drie jaar geleden bij de 
bespreking van de WAGGS — ook in 
december en ook tijdens de laatste 
vergadering voor het kerstreces — 
begon het PvdA-lid Oskamp zijn 
bijdrage met: "Men krijgt wel eens de 
indruk, dat in Nederland menige 
tijdelijke wet een langer leven is 
beschoren dan de twee verdragen, 
die bekend staan als het Eeuwig 
Edict". Het nu voorliggende wets-
voorstel beoogt, "het ti jdeli jke" te 
vervangen door "voor onbepaalde 
t i jd" . De wet die tot doel had een 
overgangsregeling te zijn, krijgt 
daardoor weliswaar niet het predi-
kaat "eeuwig " , maar dreigt toch tot 
een door niemand beoogde en 
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gewenste situatie te leiden. Dat is 
opmerkelijk want, zoals de minister in 
de memorie van antwoord conclu-
deerde, er bestaat brede overeen-
stemming over de uitgangspunten 
ofte wel de doelstelling, alsmede 
over de gewenste oplossing c.q. het 
meest geschikte instrument om die 
doelstelling te bereiken. 

Mijn fractie hecht eraan, nog eens 
te benadrukken dat ook zij, met het 
kabinet, voor een beheersing is van 
de (loon)kostenontwikkeling in de 
gepremieerde en gesubsidieerde 
sector in samenhang met het 
gewenste verzorgingsniveau. Wij zijn 
ook voor behoud van vrijheid en 
verantwoordelijkheid van de sociale 
partners om in vrije CAO-onderhan-
delingen tot overeenstemming te 
komen. 

In de schriftelijke gedachtenwisse-
ling heeft de minister met de 
PvdA-leden geconcludeerd, dat de 
meest gewenste oplossing is "het 
komen tot taakstellende budgetrege-
l ingen". De minister wekt in de 
memorie van antwoord de indruk, dat 
het tijdelijke karakter van de wet tot 
nu toe daarvoor een belemmering 
was. Hij lijkt van mening te zijn, dat 
met het voor onbepaalde tijd maken 
van de wet een specifieke belemme-
ring voor het realiseren van budget-
teringsregelingen wordt weggeno-
men. Dat begrijpt mijn fractie niet. 
De minister zegt daarmee in feite, 
dat de oorzaak van het ontbreken van 
budgetteringsregelingen bij de 
sectoren ligt, die te veel een 
afwachtende houding zouden 
hebben aangenomen. Dat lijkt ons 
een iets te gemakkelijke conclusie. 
De rol van de vakministers, maar ook 
de functie van de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
wordt daarmee naar het oordeel van 
mijn fractie te weinig gewicht 
toegekend. Dat is niet terecht, zoals 
overigens ook blijkt uit de memorie 
van antwoord. Om een beheerste 
arbeidskostenontwikkeling tot stand 
te brengen in de sectoren die door 
het aanvaarden in de Tweede Kamer 
van het amendement-Linschoten niet 
meer kunnen worden aangewezen, te 
weten de bedrijfsverenigingen, de 
GMD, het GAK, de Sociale Verzeke-
ringsbank en de SVR, alsmede de 
ziekenfondsen en de Ziekenfonds-
raad, zegt de minister: "De staatsse-
cretarissen van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en van WVC zullen 
zich in overleg met mij hierover 
verstaan met de Sociale Verzeke-
ringsraad en de Ziekenfondsraad". 

Dat kan toch niets anders betekenen 
dan dat voor deze instellingen op de 
een of andere manier wordt gekomen 
tot taakstellende budgetteringsrege-
lingen? En dat kan zonder dat de 
dreiging van een aanwijzing aanwezig 
is. Ook over een budgetteringsrege-
ling voor de sector ziekenhuiswezen, 
de grootste deelsector in de G en 
G-sector, zijn besprekingen gaande 
tussen het ministerie van WVC en de 
Nationale Ziekenhuisraad, zo 
memoreert de memorie van ant-
woord. 

De minister zegt in de memorie 
van antwoord, dat de wet ter 
bereiking van het gestelde doel thans 
voorziet in twee wegen. In de eerste 
plaats kunnen instellingen of 
sectoren worden aangewezen, 
waarmee de wet volledig van 
toepassing is. In de tweede plaats 
kan voor instellingen of sectoren een 
budgetteringsregeling worden 
getroffen, waarmee aanwijzing 
achterwege blijft of wordt ingetrok-
ken en de wet slechts van toepassing 
is als ult imum remedium. 

Mijn fractie kan zich echter niet 
aan de indruk onttrekken, dat de wet 
voor de minister een strategisch 
instrument wordt. Dat was zij tot nu 
toe niet en dat mag zij naar het 
oordeel van mijn fractie ook niet 
worden. Mogelijk kunnen op deze 
wijze taakstellende budgetteringsre-
gelingen worden afgedwongen. Of er 
dan echter nog sprake is van een 
beheerste kostenontwikkeling in 
samenhang met het gewenste 
verzorgingsniveau, alsmede van 
vrijheid en verantwoordelijkheid van 
de sociale partners om in vrije 
CAO-onderhandelingen tot overeen-
stemming te komen, is ons inziens 
zeer de vraag. Naar onze overtuiging 
zal bevestigd worden dat de wet 
daarvoor geen goed instrument is en 
zal het beoogde doel niet worden 
bereikt. Mijn fractie verwacht 
kennelijk meer van, c.q. heeft meer 
vertrouwen in de verantwoordelijk-
heid van de sectoren dan de minister. 
Mijn fractie is van oordeel, dat het 
kabinet ofte wel de vakministers, te 
zamen met de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, de 
inspanningsverplichting op zich 
hadden moeten nemen om binnen 
een beperkte periode in alle sectoren 
tot taakstellende budgetteringsrege-
lingen te komen. Dan hadden in 
overleg afspraken tot stand kunnen 
komen over het gewenste verzor-
gingsniveau en het daarvoor 
benodigde beslag op de collectieve 

lasten. Daarmee zou het noodzakelij-
ke draagvlak voor een structurele, 
maar ook meer duurzaam beheerste 
kostenontwikkeling in samenhang 
met het gewenste verzorgingsniveau 
worden bereikt. Mijn fractie betreurt 
het, dat de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid gemeend 
heeft om die weg niet te moeten 
bewandelen. In de memorie van 
antwoord stelt de minister volstrekt 
niet met ons van mening te verschil-
len over de meest gewenste oplos-
sing. Wij moeten jammer genoeg 
echter vaststellen, dat wij met 
fundamenteel met de minister van 
mening verschillen over de vraag 
langs welke weg die meest gewenste 
oplossing kan en moet worden 
bereikt. Wij zullen daarom onze steun 
niet aan dit wetsvoorstel kunnen 
geven. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer 
de voorzitter! De verantwoordelijk-
heid van de overheid voor de 
loonvorming in het algemeen en in 
de collectieve sector in het bijzonder, 
waren vaak onderwerp van discussie 
in de Staten-Generaal en daar buiten. 
Mijns inziens kan niet ontkend 
worden dat de overheid, vanuit haar 
taakstelling ten aanzien van werkge-
legenheid, sociale zekerheden en 
collectieve lasten groot belang bij de 
loonvorming en premieontwikkeling 
heeft. Dan moet ze daarop onzes 
inziens ook invloed kunnen uitoefe-
nen. Dat geldt in het bijzonder voor 
de kosten die rechtstreeks voor 
rekening van de overheid komen, 
zoals ambtenarensalarissen en de 
gesubsidieerde sector, en tot op 
zekere hoogte ook voor de lasten die 
de burgers als gevolg van de 
loonontwikkeling elders worden 
opgelegd. Tegen deze achtergrond 
zijn wij dan ook geen voorstander 
meer van een herstel van het 
trendvolgen zonder meer, ook al 
realiseren wij ons dat koopkracht" en 
welvaartsontwikkeling bij grote 
groepen van onze bevolking, 
werkzaam in de marktsector, van 
invloed zullen zijn op de gewenste 
inkomensontwikkeling van anderen in 
de collectieve sector. 

Een andere reden om onze mening 
over trend en aanpassingsmechanis-
men te herzien, is de meer gediffe-
rentieerde loonvorming die in de 
marksector plaatsvindt, zowel voor 
bedrijven en sectoren als voor 
individuen en functies. Het marktme-
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chanisme met zijn vraag- en aanbod-
krachten krijgt terecht meer invloed 
op de prijzen, ook op de prijs van 
arbeid. Bovendien zal het Europa van 
de jaren negentig er meer toe 
dwingen, de ontwikkelingen buiten 
de eigen landsgrenzen mee te 
verdisconteren. Ik zou het op prijs 
stellen wanneer de minister in zijn 
antwoord op deze, voor de collectie-
ve sector relevante algemene 
inleiding wil reageren. Wanneer 
mogen wij de wijziging van de Wet 
aanpassingsmechanismen tegemoet 
zien? Het jaar in jaar uit uitstellen kan 
alleen maar tot ongenoegen leiden. 

Mijnheer de voorzitter! Het is tegen 
de genoemde achtergrond dat ik het 
voorliggende wetsvoorstel verlenging 
en wijziging van de Wet arbeidsvoor-
waardenontwikkeling gepremieerde 
en gesubsidieerde sector, stuk nr. 
20622, zal beoordelen. Wanneer ik 
goed heb geteld, is dit het tiende 
wetsvoorstel dat sinds de 1-juliwet in 
1979, die in een breder kader ook 
maatregelen met betrekking tot de 
collectieve sector bevatte, hier aan 
de orde komt. Per 1 januari 1988 
kwam, met de loonpauze als 
intermezzo, de TWACS, de tijdelijke 
Wet arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector, die met de regelmaat van de 
klok jaarlijks werd verlengd, totdat 
deze minister in december 1985 de 
nu te wijzigen WAGGS hier verdedig-
de. Zijn voorgangers, de ministers 
Albeda, Den Uyl en De Graaf, hadden 
overigens al voor hem de beheersing 
van de loonkosten in de collectieve 
sector verdedigd, wanneer opnieuw 
een verlenging van de TWACS aan 
de orde was. 

De doelstelling van de beheersing 
was van meet af aan gericht op de 
werkgelegenheid. Echter met één 
opvallend verschil. Vanuit Bestek '81 
was de loonkostenbeperking in de 
collectieve sector gericht op meer 
arbeidsplaatsen in die sector, 
namelijk 27.000, en sinds het 
kabinet-Lubbers 1 op meer arbeids-
plaatsen in de marktsector. Deze 
beleidswijziging heeft overigens 
bewezen, zoals de nieuwbakken 
Duitse dokter verleden week in de 
Volkskrant ook uiteenzette, dat het 
beleid van het kabinet-Lubbers 1 
betere resultaten afwerpt voor het 
herstel in ons land dan datgene wat 
voorafgaande kabinetten hebben 
getracht. Daartoe wordt niet alleen 
loonmatiging gevraagd, maar ook 
afslanking van de personele bezet-
ting in de collectieve sector. Met 
behulp van de moderne automatise-

ringstechnieken moet dat in de 
uitvoering van een aantal sectoren 
mogelijk zijn, zonder dat de kwaliteit 
van de dienstverlening er onder leidt. 
Dat is althans de verwachting. De 
WAGGS, die hier in 1985 zo 
uitvoerig werd besproken, is één van 
de middelen om dat beleid te 
realiseren. 

Mijnheer de voorzitter! Ten 
opzichte van het wetsvoorstel dat wij 
in 1985 steunden, zijn er twee 
opvallende wijzigingen. 

Ten eerste verdwijnt de horizonbe-
paling, zodat de tijdelijke wet van 
structureel voor drie jaar, nu echt 
structureel wordt. Wij betreuren dat, 
omdat wij de verwachting hadden dat 
in de voorbije drie jaren veel meer 
voor het budgetteringssysteem 
gekozen zou zijn. Wij hadden daartoe 
in december 1985 bij motie nog de 
extra tijdsruimte en instemming 
gevraagd, maar het mocht niet 
baten. De vakministers en de 
coördinerend minister enerzijds en de 
werkgevers en werknemers ander-
zijds verwijten elkaar gebrek aan 
souplesse als oorzaak van het 
mislukken. Wie partijen afzonderlijk 
hoort of leest, heeft de neiging beide 
vanuit ieders invalshoek gelijk te 
geven. Voorlopig houden wij het op 
gedeelde verantwoordelijkheid. 
Misschien heeft de minister wel 
gelijk, wanneer hij veronderstelt dat 
het vervallen van het tijdelijke 
karakter de animo om tot een 
vergelijk te komen bij de andere 
partijen zal verhogen. Van hem 
verwachten wij dan wel dat hij met 
een structurele wet in de hand niet 
omgekeerd zal reageren. Integen-
deel, wij dringen aan op wat meer 
souplesse en op een niet te ver 
achter de komma kijken. Wil hij ons 
dat toezeggen?! 

De tweede wijziging betreft de 
beperking van de de doelgroepen en 
het herstel van de toezichtbevoegd-
heden dienaangaande van de Sociale 
verzekeringsraad. Het zal de minister 
niet verbazen dat ik er, gezien vanuit 
de discussie in 1985 in dit huis 
gevoerd, anders over oordeel dan 
mijn partijgenoten aan de overkant. Ik 
acht mij dan ook ontslagen van de 
plicht om de argumenten te herhalen 
om de bedrijfsverenigingen, de 
Ziekenfondsraad, de ziekenfondsen, 
de FVB en de FVR de eigen verant-
woordelijkheid terug te geven. Dat 
zou citeren uit eigen werk betekenen. 
Een en ander mondde toen uit in de 
stelling dat er voldoende countervai-
ling power van werkgevers- en 

werknemersbestuurders verwacht 
mag worden. De invloed van de 
loonkorting op de premie hebben wij 
daarbij niet als doorslaggevend 
argument beschouwd. Wij zijn dat 
met de minister eens, juist omdat wij 
niet tot twee cijfers achter de komma 
willen gaan. 

Wij constateren met instemming 
dat er na een aantal "een-tweet jes", 
om het in voetbaltermen te zeggen, 
tussen de beide Kamers door de heer 
Van Linschoten als aanvaller van de 
Tweede Kamer is gescoord. Rest mij 
nog een reactie op de lopende klacht 
bij de internationale arbeidsorganisa-
tie te Genève. Wij wachten de 
uitspraak af en zien er zeker geen 
reden in, het beheersingsinstrument 
WAGGS op voorhand geheel uit 
handen van het kabinet te nemen. Ik 
merk daarbij op dat de PvdA bij 
voorgaande debatten een genuan-
ceerder standpunt had dan op dit 
moment kennelijk het geval is, maar 
tijden en mensen veranderen en ook 
oordelen mogen en kunnen verande-
ren. 

Afsluitend is mijn fractie van 
mening dat kostenbeheersing in die 
delen van de collectieve sector, waar 
onvoldoende countervailing power 
aanwezig is, noodzakelijk blijft en dat 
de WAGGS voldoende ruimte geeft 
om de gedeelde verantwoordelijkheid 
tot haar recht te laten komen, en een 
stimulans kan zijn om voor een 
budgetteringssysteem te kiezen. De 
partijen bij sociale verzekeringen en 
ziekenfondsen hebben de ook door 
deze Kamer gewenste vrijheid van 
onderhandelen terug, maar daarbij 
hoort ook de eigen verantwoordelijk-
heid, om het met de woorden van de 
uniebestuurder Borgers te zeggen. 
Bij die verantwoordelijkheid komt ook 
aan de orde, de keuze van werk 
boven inkomen met oog voor de 
inkomensverhoudingen ten opzichte 
van de rest van de collectieve sector. 
De evaluatie die over enkele jaren zal 
volgen, zien wij met vertrouwen 
tegemoet. Zowel wat arbeidsvolume 
en arbeidskosten als wat dienstverle-
ning betreft. 

Zoals reeds gezegd, zal mijn fractie 
het voorliggende wetsvoorstel 
steunen. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de 
voorzitter! Het zal u niet verbazen en 
zeker niet irriteren dat de fractie van 
de PSP, bij het overweldigend aantal 
wetsvoorstellen dat wij als rustige 
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Kamer van reflectie traditiegetrouw 
op deze laatste twee vergaderdagen 
van het jaar moeten afwerken, niet 
verder wil gaan dan het afleggen van 
een stemverklaring. Wij achten de 
twee hoofddoelstellingen van het 
kabinet, namelijk het vrijlaten van het 
overleg tussen de werkgevers en de 
werknemers — in dit geval in de hier 
aan de orde zijnde groep werknemers 
— en het voorkomen van het 
aantasten van het voorzieningenni-
veau vrijwel onverenigbaar. Zo wordt 
bij voorbeeld in de memorie van 
toelichting op bladzijde 3 gesproken: 
"Gehoord de opvattingen van 
werkgevers en werknemers, kan het 
kabinet zijn zienswijze op de ruimte 
bepalen". Vervolgens kan de 
wetgever vaststellen wat hij wi l , 
alleen moet wel verteld worden 
waarom van de opvattingen van 
werkgevers en werknemers wordt 
afgeweken. Alsof die daaraan veel 
hebben! 

Mijnheer de voorzitter! Wij vinden 
dat je als werkgever of zelf dit soort 
zaken moet vaststellen, of ze moet 
overlaten aan de organisaties van 
werkgevers en werknemers. Wat de 
regering in de WAGGS heeft 
vastgelegd en nu weer wil verlengen, 
is het verenigen van onverenigbare 
uitgangspunten. Wij vinden dat een 
regering die naar belastingverlichting 
streeft bij de hogere inkomensgroep 
pen, het morele recht verloren heeft 
tot het voorstellen van beperking van 
inkomens die in het algemeen op een 
veel lager niveau liggen. Wij gaan er 
niet van uit dat het herstel van de 
economie zich vooral voltrekt door 
het in de hand houden van de 
inkomens in de collectieve sectoren. 
Wij achten het zeker niet rechtvaar-
dig dat die inkomens moeten 
achterblijven bij de inkomens in de 
zogenoemde marktsectoren. Wij 
waren altijd al tegen de in dit 
wetsvoorstel vastliggende uitgangs-
punten, maar wij zijn er zeker tegen 
om die uitgangspunten voor onbe-
paalde tijd vast te leggen. Wij zullen 
derhalve geen steun aan dit wets-
voorstel geven en zeker niet omdat 
de tijdelijkheid er nu ook nog uit 
verdwenen is. 

D 
De heer Hei jmans (VVD): Mijnheer 
de voorzitter! Drie jaar geleden, toen 
wij hier wetsontwerp 18479 bespra-
ken, ben ik mijn bijdrage aan het 
debat begonnen met een fabeltje uit 
het rijk van de vogels. Toen heb ik er 

bezwaar tegen gemaakt dat die 
pluriforme wereld - de dragers van 
diverse pluimages met voor elk soort 
een onderkomen naar eigen aard en 
behoefte - door de minister in 
monotone "ri j t jeskooien" dreigde te 
worden gehuisvest. 

De minister interrumpeerde mij 
toen met de vraag, door wie de 
inhoud van de voederbakken werd 
bepaald. Mijn antwoord was: door de 
eigenaar van de vogels. Wie die 
eigenaar is, althans wil zijn, is in de 
drie achter ons liggende jaren 
duidelijk geworden. Een kijkje in de 
voederbakken leert dat de inhoud 
goeddeels uit zwart zaad bestaat. 
Volgens ingewijden is het zaad 
korreltje voor korreltje geteld, 
alvorens het ter beschikking van de 
vogels werd gesteld. Het is dus 
duidelijk: de overheid waant zich 
eigenaar. Toch is er gelukkig onlangs 
wat veranderd. Van sommige kooien 
zijn de deurtjes open gezet. Dat 
gebeurde niet door de actiegroep 
Lekker Dier, maar wel op initiatief 
van onze bevriende fractie aan de 
overzijde. Daarin zullen ongetwijfeld 
ook wel Lekkere Dieren zitten. 

De sectoren van de sociale 
verzekeringen en de ziekenfondsen 
zijn uit de WAGGS gehaald en ik durf 
bijna te zeggen: eindelijk is er 
gerechtigheid geschied. Tijdens de 
behandeling van het wetsontwerp 
werd hier immers nagenoeg unaniem 
een motie aangenomen, waarin de 
bezwaren van dit huis tegen de 
opneming van de sectoren sociale 
verzekeringen en ziekenfondsen 
waren verwoord in het verzoek aan 
de minister, tegen de achtergrond 
van de specifieke situatie in de 
ontwikkeling van de arbeidsvoor-
waarden, voor deze organen een 
budgetteringsovereenkomst te 
sluiten en hen vooralsnog niet aan te 
wijzen. Verder kon dit huis niet gaan, 
gezien de discussies en de resultaten 
daarvan aan de overzijde. 

Overigens is het mij bij het nalezen 
van de Handelingen over het 
onderhavige wetsontwerp opgevallen 
dat de Tweede Kamer geen weet 
schijnt te hebben van de discussies 
die wij hierover drie jaar geleden 
voerden. Er wordt in elk geval door 
geen van de woordvoerders naar 
verwezen. Het viel mij ook op dat de 
naam van de heer Franssen of — wat 
nog erger is — de naar hem als 
eerste ondertekenaar genoemde 
motie, aan de overzijde onbekend 
schijnt te zijn, zelfs bij de fractie van 
het CDA die zonder enige revérence 

naar de partijgenoot-voorzitter van 
de vaste Commissie voor sociale 
zaken en werkgelegenheid in dit huis 
tegen het amendement-Linschoten 
stemde. Dat mag natuurlijk, maar het 
is verheugend dat de fractie van het 
CDA in dit huis bij het destijds 
ingenomen standpunt blijft. 

Terug naar de motie zelf. Mijn 
indruk is, dat de minister haar 
well icht in grotere of kleinere mate 
naar de letter heeft uitgevoerd, maar 
niet naar de geest. Ik heb dat al eens 
eerder, tijdens een begrotingsbehan-
deling, opgemerkt. 

Die indruk is mede ingegeven door 
eigen waarneming. Als ik het mij 
goed herinner, zijn er toentertijd 
tussen de heer De Graaf, naar ik 
meen was hij toen minister, en 
vertegenwoordigers van de uitvoe-
ringsorganen — ik was er zelf niet bij 
— een of twee besprekingen 
gevoerd, waarin de bewindsman zich 
volgens de uitvoeringsorganen nogal 
rigide zou hebben opgesteld. De 
directie van de Sociale Verzekerings-
bank en het bestuur van de toenmali-
ge Vereniging van raden van arbeid 
— daarom ben ik erbij betrokken — 
hebben toen besloten, zich maar te 
laten aanwijzen, omdat het totaal 
geen zin had om je hele ziel en 
zaligheid bloot en je hele hebben en 
houden op tafel te leggen. De tijd 
kon beter worden besteed. Ik kan mij 
niet herinneren — ik durf zelfs te 
zeggen dat ik het zeker weet — dat 
de minister, indachtig de motie, toen 
alsnog een poging heeft gewaagd 
om met deze organen tot een 
budgetteringsovereenkomst te 
komen. 

Ik wil niet beweren dat de minima-
Ie resultaten inzake die budgette-
ringsovereenkomsten — naar mijn 
mening is er tot nu toe één afgeslo-
ten — in het algemeen het gevolg 
zijn van een wat minder alerte 
houding van de minister. Het zal 
meer liggen in de aard van en de 
onbekendheid met het beestje. Ik 
breng in herinnering dat die overeen-
komsten een vondst van de minister 
waren, zelfs een trompe l'oeil, zo 
bedrieglijk leken zij op overeenkom-
sten met reële perspectieven, die een 
uitweg moesten bieden uit een 
patstelling over het wetsontwerp in 
de Tweede Kamer. De meerderheid 
hiervan, maar ook de sociale 
partners, wilde de WAGGS doodge-
woon niet. 

Als de minister zegt dat de 
tijdelijkheid van de op 31 december 
expirerende wet een belemmering zal 
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zijn geweest om tot budgetovereen-
komsten over te gaan, dan zal hij wel 
een beetje gelijk hebben, maar niet 
veel. Iedereen kent immers wel de 
vasthoudendheid van deze minister, 
die naar mijn indruk nog meer aan 
deze wet hecht dan aan zijn zetel. 

Voorzitter! Ik kom nog even terug 
op het aangenomen amendement, 
dat de sociale verzekeringen en de 
ziekenfondsen uit het wetsontwerp 
heeft gehaald. Mijns inziens was 
hiertoe te meer reden, omdat de 
WAGGS van een tijdelijke een 
structurele wet wordt. In de nota 
Sociale zekerheid 1989 is een 
beschouwing opgenomen over de 
definitie van collectieve lasten — het 
is een van de definities die, als ik het 
goed heb begrepen, volgens het 
proefschrift van dr. José Toirkens 
worden aangepast aan de eisen van 
de omstandigheden — in relatie tot 
de premiedruk. Vastgesteld wordt 
dat, als men wil komen tot een 
begrenzing van dit begrip tot 
uitsluitend door de overheid te 
beïnvloeden lasten, een en ander 
moet worden beperkt tot transacties 
uit hoofde van wettelijke verplichtin-
gen. Premies voor aanvullende 
pensioenen vallen hier dus buiten. En 
het werk voor de pensioenfondsen is 
een niet onbelangrijk onderdeel van 
het takenpakket van GAK en 
bedrijfsverenigingen. Zeker zolang 
geen definitie van het begrip 
"collectieve lasten" is vastgesteld — 
in de financiële nota worden slechts 
enkele casusposities gegeven en 
daarin wordt geconcludeerd dat een 
betere definitie gewenst is — zou het 
onderbrengen van deze uitvoerings-
organen in een structurele WAGGS 
niet getuigen van grote consistentie 
in het beleid. 

Het aan de overzijde naar voren 
gebrachte argument — ik kom 
hiermee terug op de tijdelijkheid — 
dat wij beleefd moeten doen tegen 
de OIT, spreekt mij niet zo aan. Ik 
ben het eens met hen die zeggen dat 
wie dan leeft — en dat is als de wet 
strijdig moet worden verklaard met 
de vrijheid van onderhandelen — dan 
zorgt, en wel voor eventuele 
aanpassingen. 

Straks wordt de wet structureel en 
zij wordt over enkele jaren geëvalu-
eerd. Als dan blijkt dat zij nog steeds 
wat overbodig is, of dat zij nog 
steeds niet zo best werkt, dan zal er 
naar mijn mening zeker een verstan-
dig minister zijn, of liever: weer een 
verstandige minister of een op dit 
punt verstandiger geworden minister, 

die haar intrekt. En daar hopen wij 
dan maar op. 

In de discussies aan de overzijde 
zijn zowel door de Kamer als door de 
minister cijfers op tafel gelegd, die 
moeten wijzen op een verantwoord 
dan wel een volstrekt onverantwoord 
beleid bij de uitvoeringsorganen en 
de ziekenfondsen inzake hun 
arbeidsvoorwaarden. Ik wil er alleen 
dit van zeggen. Het hangt in grote 
mate af van de plaats waar de slager 
zijn snede trekt, of er vet dan wel 
mager vlees op het bordje wordt 
gelegd. Zo is het ook hier. Waar snijd 
je dan de aaneenrijging van jaren 
door, welke tijdvakken neem je in 
beschouwing en tegen welke 
achtergronden worden bepaalde als 
positief of negatief te beschouwen 
ontwikkelingen geplaatst? Belangrij-
ker lijkt mij, dat de ontwikkeling van 
kosten, hetzij voor de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden hetzij voor 
het dienstbetoon — en hun onderlin-
ge relatie — altijd tussen twee polen 
ligt: die van de premiehoogte, door 
de minister vast te stellen, en die van 
de hoogte van de uitkeringen, welke 
door de wetgever wordt vastgesteld. 
Wanneer het dienstbetoon zou 
verzwakken, doordat een te groot 
deel van het budget aan de arbeids-
voorwaarden zou zijn besteed, komen 
de klachtencommissies van de SVR 
en Ziekenfondsraad onmiddellijk in 
actie. Zo werkt dat tegenwoordig. De 
toezichthoudende taak van de beide 
raden is nu ook herleefd. De minister 
is er niet erg enthousiast over, omdat 
de SVR in het verleden slechts 
marginaal toetste. Maar hij zal dat in 
de toekomst naar mijn stellige 
verwachting anders doen, niet alleen 
omdat de dicussies over en de 
aanwijzing voor de WAGGS een 
leerzame les zijn geweest, maar ook, 
omdat in de opvatting van de 
staatssecretaris over de toekomstige 
uitvoeringsorganisatie van de 
werknemersverzekeringen de SVR 
een meer specifieke beheersmatige 
taak krijgt. De raad zal echter wel zijn 
best doen om zich sterk te maken om 
de bewindslieden niet op voorhand 
teleur te stellen. 

De minister heeft aan de overzijde 
gezegd, dat het amendement-Lin-
schoten ruim 2 min. kost en dat de 
kosten van arbeidsvoorwaarden in de 
premie moeten worden meegeno-
men. Kan hij zeggen, met welk 
percentage de premies moeten 
worden verhoogd? Welk deel van die 
2 min. zal worden toegeschreven aan 
de werkzaamheden voor de pensi-

oenfondsen en de bovenwettelijke 
uitkeringen, die immers niet onder 
het begrip "collectieve lasten" 
vallen? 

Heeft de WAGGS nut voor de 
resterende sectoren in de G en 
G-wereld? Mijn fractie betwijfelt dat. 
De ziekenhuizen zijn immers sinds 
enkele jaren gebudgetteerd. Ook hier 
liggen geen mogelijkheden tot een 
ongebreidelde verrijking van 
inkomsten. Stel — ik zeg dit met 
nadruk — dat in de welzijnssector de 
taakuitoefening zou lijden onder de 
afgesproken salarisverhoging. Is een 
beetje concurrentie in die sector dan 
zo ongewenst? Mijn belangrijkste 
argument is echter, dat de sociale 
partners ook in de G en G-sector 
verstandige mensen zijn met gevoel 
voor verantwoordelijkheid. Juist het 
departement van Sociale Zaken wijst 
herhaaldelijk op dit verantwoordelijk-
heidsgevoel en op het feit, dat 
werkgevers en werknemers — en niet 
de overheid — de zaken moeten 
regelen. Waarom dan nu niet aan die 
sociale partneers het vertrouwen 
gegeven? Bovendien: de CAO's in 
deze sector lopen niet allemaal op 
dezelfde dag af. Als er een duidelijke 
tendens zou zijn, dat het boekje te 
buiten wordt gegaan, kan de minister 
met meer reden van spreken dan nu 
alsnog met wetgeving komen. 

Voorzitter! Drie jaar geleden — en 
ook nu weer — zijn alle voor- en 
nadelen van de WAGGS uitvoerig 
aan de overzijde en in dit huis 
besproken. Ik kan er echt verder niets 
nieuws aan toevoegen. Ik sluit dan 
ook af. Mijn fractie verkneukelt zich 
niet in het vooruitzicht, dat onze 
nationale wetgeving wordt verrijkt 
met een structurele WAGGS. Maar 
de decembermaand stemt mild en 
wij zullen dan ook geen verder verzet 
plegen. 

D 
Minister De Koning: Voorzitter! Ik 
ben de Kamer erkentelijk voor het 
feit, dat zij in deze laatste dagen van 
het bijna oude jaar I988 dit wets-
ontwerp heeft willen behandelen. Zij 
heeft een overvol wetgevingspro-
gramma af te handelen. 

Er zijn een aantal vragen aan de 
orde gesteld, die ook in het verleden 
een rol hebben gespeeld. De heer Pit 
en anderen zijn ingegaan op de zaak 
van de budgetteringsovereenkom-
sten. Het vervangen van de TWACS 
door de WAGGS was een grote 
vooruitgang. De TWACS was een 
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wet, die strikte naleving van de 
overeenkomsten in de overheidssec-
tor vereiste, ook voor de gepremieer-
de en gesubsidieerde sector, ledere 
wijziging in de arbeidsvoorwaarden in 
de overheidssector moest volstrekt 
conform worden overgenomen in de 
G en G-sector. De TWACS was een 
wet, waartegen terecht grote 
bezwaren bestonden. Ook in het 
verband van de internationale 
arbeidsorganisatie zijn bezwaren 
daartegen aan de orde gesteld. De 
WAGGS is een belangrijke verbete-
ring in die zin, dat zij ruimte laat voor 
onderhandelaars om eigen arbeids-
voorwaarden in te vullen. Voor de 
vormgeving ervan heeft men 
volstrekte vrijheid, maar voor de 
financiële consequenties is er een 
begrenzing. 

Ik sluit aan bij de heer Franssen, 
die gezegd heeft dat de overheid 
natuurlijk een verantwoordelijkheid 
heeft voor de uitkomsten van 
arbeidsvoorwaarden in de collectieve 
sector. Financiering van verbeterin-
gen van arbeidsvoorwaarden is 
immers de verantwoordelijkheid van 
de overheid, als financiering ten laste 
van de collectieve uitgaven. De heer 
Heijmans wijst op delen van taken die 
ook uitgevoerd worden in de G en 
G-sector, waar geen sprake is van 
collectieve uitgaven. Maar ook hij zal 
het toch met mij eens zijn, dat voor 
het overgrote deel van de collectieve 
sector financiering van de uitgaven 
alleen mogelijk is doordat de 
overheid bijdraagt, hetzij uit de 
schatkist, hetzij doordat de overheid 
de hoogte van de premies vaststelt. 
Ik denk dat in iedere definitie van 
collectieve uitgaven die beide 
uitgaven, uitgaven ten laste van de 
schatkist en ten laste van fondsen 
waarbij de voeding door de overheid 
wordt vastgesteld, behoren tot de 
collectieve uitgaven. Het gaat erom 
de gunstigste combinatie te vinden 
tussen enerzijds vrijheid van werkge-
vers en werknemers om ook in de G 
en G-sector onderhandelingen over 
arbeidsvoorwaarden te voeren en 
anderzijds de verantwoordelijkheid 
voor de collectieve uitgaven redelij-
kerwijs te kunnen dragen. Dat is 
eigenlijk de basis voor de WAGGS. 

In veel gevallen kan het toezicht 
van de overheid op de ruimte, 
beschikbaar voor verbetering van 
arbeidsvoorwaarden, verzacht 
worden door te komen tot een 
budgetteringsovereenkomst. In een 
budgetteringsovereenkomst wordt de 
verantwoordelijkheid van werkgevers 

en werknemers en de vakminister in 
die driehoeksverhouding nog eens 
uitdrukkelijk vastgelegd. Zij verandert 
echter in wezen niets aan het 
uitgangspunt van de Wet arbeids-
voorwaarden G en G-sector, namelijk 
dat de overheid betrokken is en moet 
blijven bij het vaststellen van de 
ruimte die voor verbetering van 
arbeidsvoorwaarden beschikbaar is. 

Nu zegt de heer Vogt dat dit 
schandelijk is, omdat wij zonder meer 
de markt zouden kunnen volgen; 
waarom is er voor de collectieve 
sector een dergelijke begrenzing van 
verantwoordelijkheden? Ook in de 
marktsector is echter geen onbeperk-
te ruimte. Ook in de marktsector 
gaan werkgevers en werknemers 
onderhandelingen in. De werkgevers 
gaan ze in met een indruk van wat zij 
zich kunnen veroorloven met 
betrekking tot de financiële gevolgen 
van verbetering van arbeidsvoor-
waarden, al ligt die niet op drie cijfers 
achter de komma vast vanaf het 
begin van de onderhandelingen. 
Werknemers gaan ze in met een 
indruk, ook niet tot drie cijfers achter 
de komma gekwantificeerd, van wat 
haalbaar is in de betrokken sector 
van het bedrijfsleven. 

Het bezwaar van de overheid is dat 
ze zich moet verantwoorden 
tegenover het parlement, wat een 
extra check inhoudt vergeleken met 
de marktsector voor het aanbod van 
de overheid. De overheid draagt de 
verantwoordelijkheid om zich te 
verantwoorden en moet daarom van 
tevoren bekend maken wat het 
ultieme bod van overheidszijde zou 
kunnen zijn voor het vaststellen van 
de ruimte. Dat maakt onze positie 
inderdaad zwak. Wij moeten 
daarover al voor de zomer overleg 
voeren met werkgevers en werkne-
mers en een indicatie geven wat 
mogelijk of niet mogelijk is. Werkge-
vers en werknemers geven hun 
reactie daarop, vanuit het gezichts-
punt van wat zij denken dat absoluut 
noodzakelijk is. Op de derde dinsdag 
in september volgt de bekendmaking 
van het ultieme bod van de overheid. 
Dat komt bij de algemene politieke 
beschouwingen in discussie. Eind 
november wordt dan door de 
overheid vastgesteld wat de beschik-
bare ruimte is, waarbinnen tot 
overeenstemming moet worden 
gekomen. De positie van de overheid 
is zwak, doordat zij zich uitvoerig en 
maandenlang in de kaart laat kijken 
alvorens de onderhandelingen 
plaatsvinden. Ik denk echter dat dit 

de prijs is die wij moeten betalen 
voor een democratisch bestel. Ik 
betreur niet dat wij die prijs moeten 
betalen, maar het heeft hier en daar 
wel bezwaren. 

Voorzitter! Tot dusverre is het 
werkgevers en werknemers nog 
steeds gelukt om binnen die 
beschikbare ruimte tot overeenstenv 
ming te komen. Er zijn brieven 
geschreven daar waar men naar onze 
mening die ruimte te zeer oprekte, er 
hebben gesprekken plaatsgevonden 
met werkgevers en werknemers over 
de vraag of die of die CAO-bepalin-
gen wel verantwoord zijn gelet op de 
beperkte beschikbare ruimte, maar er 
is nog geen enkele keer gebruik 
gemaakt van het ult imum remedium, 
nl. het bevriezen van CAO's, het niet 
toestaan van mutaties in volgende 
jaren. Als de heer Franssen mij 
terecht vermaant om souplesse te 
betonen, dan is die betoond. Ware 
dat niet het geval geweest, dan 
zouden er ongetwijfeld al botsingen 
hebben plaatsgevonden. Het is dus 
een bewijs uit het ongerijmde; er zijn 
geen botsingen geweest, dus de 
minister is zo soepel als maar 
mogelijk is en als men maar kan 
wensen. Ik hoop dat de heer 
Franssen ook gevoelig zal zijn voor 
bewijzen uit het ongerijmde. 

Voorzitter! De heer Franssen vroeg 
wanneer de wet beleidsmatige 
aanpassingen zal komen. Ik hoop 
deze wet eind januari bij de Staten-
Generaal in te kunnen dienen. Wij 
hebben daarover al een aantal 
besprekingen gevoerd. Wij weten dat 
wij met sociale partners moeten gaan 
spreken over een meer gelijkwaardi-
ge ontwikkeling van de arbeidsvoor-
waarden en de inkomens in de 
collectieve sector voor 1990 en 
volgende jaren, maar ik vertrouw 
erop dat de formuleringen van het 
wetsontwerp nu zodanig zijn 
afgewogen dat ze die besprekingen 
niet in de weg zullen staan. 

De heer Pit maar ook anderen 
hebben gevraagd of de tijdelijkheid 
van de Wet arbeidsvoorwaarden G 
en G-sector de oorzaak is van het 
niet tot stand komen van budgette-
ringsovereenkomsten. Neen, ik denk 
dat dat niet redelijkerwijze gezegd 
kan worden. Het is één van de 
factoren, maar de grondfactor voor 
het niet tot stand komen van 
budgetteringsovereenkomsten is 
natuurlijk dat het voor werkgevers én 
werknemers in de G en G-sector — 
hetzelfde geldt natuurlijk voor de 
werknemers in de overheidssector — 
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buitengewoon moeilijk te aanvaarden 
is dat er niet een automatische 
koppeling van arbeidsvoorwaarden in 
de collectieve sector aan de arbeids-
voorwaardenontwikkeling in de 
marktsector kan plaatsvinden. Dat is 
inderdaad de wezenlijke achtergrond 
van de problemen. Wij hebben een 
keuze gedaan; in de grote crisis van 
het begin van de tachtiger jaren 
hebben wij gezegd dat wij niet de 
weg volgen van het bedrijfsleven als 
de overheid onvoldoende geld, 
onvoldoende inkomsten heeft. Wij 
zullen dan niet de tering naar de 
nering zetten door een zeer ingrijpen-
de afslanking van ons personeel, 
maar trachten, enerzijds door het 
laten oplopen van het financiering-
stekort, dus het verschuiven van 
verplichtingen naar de toekomst, en 
anderzijds door het beperken van de 
kosten, ons personeelsbestand toch 
grosso modo in stand te houden. Dat 
is ook gelukt. Als u kijkt naar de 
850.000 mensen die in 1984 als 
werkzoekenden waren ingeschreven 
— naar verhouding meer dan in de 
dertiger jaren — dan ziet u dat 
daarvan maar enkele duizenden 
afkomstig zijn uit de collectieve 
sector (ziekenhuissector, onderwijs, 
e.d.) en aanmerkelijk meer dan 
800.000 uit de marktsector. De 
marktsector heeft noodgedwongen 
— ik geef dat toe, want die had niet 
de ruimte om financieringsverplich-
tingen door te schuiven — de weg 
gevolgd van sanering door inkrim-
ping van personeel, de overheid en 
de collectieve sector hebben de weg 
gevolgd van instandhouding van het 
personeelsbestand, maar wel 
daarvoor offers brengen door 
enerzijds een zeer beperkte ontwik-
keling van verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden en anderzijds 
het doorschuiven van financierings-
verplichtingen naar de toekomst. Dat 
principiële verschil vanaf het begin 
van de tachtiger jaren werkt door en 
moet ook doorwerken en naar mijn 
mening zal het ook de eerstkomende 
jaren moeten blijven doorwerken. 

Voorzitter! Als de heer Pit zegt dat 
bedrijfsverenigingen en ziekenfond-
sen zullen moeten komen tot 
budgetteringsovereenkomsten, dan 
is dat niet het geval. De Sociale 
Verzekeringsraad en de Ziekenfonds-
raad hebben hun toetsingstaak 
teruggekregen en de vraag is nu hoe 
zij die zullen toepassen. De heer 
Heijmans is wat dat betreft tamelijk 
optimistisch en zei dat er in het 
verleden sprake was van marginale 

toetsing, maar dat dat in de toekomst 
wel anders zal worden. Ik hoop dat 
vurig. De heer Heijmans is in deze 
sector nog meer ingevoerd dan ik, 
dus hij kan het ook beter weten dan 
ik. Voorlopig neem ik zijn voorspel-
ling dan ook maar voor zeker aan, 
maar ik zal met belangstelling bezien 
hoe de SVR en de Ziekenfondsraad 
die toetsingstaak zullen hanteren. De 
heer Pit vraagt of ik een inspannings-
verplichting wil aangaan om tot 
budgetteringsovereenkomsten te 
komen. Dat wil ik zeker doen. Bij de 
behandeling aan de overzijde heb ik 
al gezegd dat ik er bij de vakministers 
op zal aandringen om hierover 
opnieuw gesprekken te voeren, maar 
zekerheid dat het zal lukken om 
budgetteringsovereenkomsten te 
sluiten, kan ik niet bieden. Een aantal 
sectoren geeft openlijk te kennen dat 
ze er weinig belang bij hebben, 
omdat zij er, vergeleken met de 
situatie onder de TWACS, geen 
verbetering in zien. Indien enigszins 
mogelijk, hecht ik zeer aan het tot 
stand komen van budgetteringsover-
eenkomsten. 

De heer Franssen vindt het jammer 
dat de wet structureel wordt. 
Volgens mij is het toch beter om 
deze wet geldend te laten zijn zonder 
einddatum, maar wel met een 
evaluatie na een aantal jaren, dan dat 
wij opnieuw een horizonbepaling 
opnemen om wellicht over twee of 
drie jaar tot de conclusie te komen 
dat de evaluatie er aanleiding toe 
geeft om haar opnieuw te verlengen, 
dan wel alsnog af te schaffen. 

Mijnheer de voorzitter! Ik wil niet te 
veel spreken over het al dan niet 
terecht zijn van het amendement-Lin-
schoten, waarbij bedrijfsverenigingen 
en ziekenfondsen onder de werking 
van de wet vandaan zijn gehaald. Op 
dat punt verschil ik van mening met 
de heren Franssen en Heijmans. Met 
de heren Pit en Vogt hebben wij 
bovendien verschil van mening op tal 
van andere punten. 

De heer Heijmans herinnerde nog 
eens aan de parabel over de vrije 
vogels, die hij in het verleden met 
zoveel succes heeft opgevoerd en 
waarbij hij toen al de vraag stelde — 
of stelde ik de vraag en gaf de heer 
Heijmans het antwoord, dat is tussen 
ons nooit helemaal duidelijk - of 
niet de eigenaar van de vogels 
degene moest zijn die de voederbak-
ken zou behoren te vullen. De 
voederbakken zijn in de afgelopen 
jaran gevuld geweest. Ik betwijfel of 
het allemaal zwart zaad was. 

Vastgesteld moet worden dat de 
vogels het al die jaren hebben 
overleefd en dat zij in goede 
gezondheid voortgaan met het 
voortbrengen van aangename 
geluiden. Nergens is geconstateerd 
dat de bak zo leeg was dat de vogel 
in staking zou moeten gaan en dat 
hij, al stakende, zou omkomen van 
honger. Dat geeft, hoewel vanuit het 
ongerijmde, een redelijke zekerheid 
dat het met het vullen der bakken wel 
is meegevallen. 

Op plekken in de G en G-sector, 
maar ook in de overheidssector, waar 
men tegen de markt aanzit — in mijn 
geval is dat de arbeidsinspectie, 
waarbij ik mensen nodig heb <."" 
ervaring hebben in het bedrijfsleven 
om te kunnen controleren of 
voorschriften worden nagevolgd — 
heeft men de grootst mogelijke 
moeite om voldoende deskundig en 
ervaren personeel aan te trekken. 
Denk maar aan technisch personeel 
bij bij voorbeeld de NS. Daar moet 
men concurreren, ook als het gaat 
om het vaststellen van arbeidsvoor-
waarden, met de marktsector. Ik 
ontken die moeilijkheden niet, maar 
stel vast dat overheid en G en 
G-sector er, ondanks de beperkin-
gen, toch nog in slagen om redelijk te 
functioneren en de aan hen toever-
trouwde dienstverlening op redelijke 
wijze uit te voeren. Hoelang dat zo 
door kan gaan, waag ik niet te 
voorspellen. Dat laat ik graag aan 
een volgend kabinet over. 

De heer Heijmans sprak over de 
inkomensstijging bij de bedrijfsvere-
nigingen en bij de ziekenfondsen. Ik 
geloof niet dat dat alleen afhankelijk 
is van het uitgangspunt dat men 
kiest. Vanaf 1980 zie ik een zeer 
forse stijging van de inkomens bij de 
bedrijfsverenigingen en de zieken-
fondsen, die exact de markt hebben 
gevolgd en geen enkele koppeling 
met de inkomens in de collectieve 
sector hebben aanvaard. Ten 
opzichte van andere groepen in de 
collectieve sector die in alle opzich-
ten volstrekt vergelijkbaar zijn, gaat 
het dan om een inkomensstijging in 
de orde van grootte van 1 5%, ofwel 
250 min. Dat is ook vaak terecht, 
omdat het om belangrijke bedragen 
gaat. 

Hoe het in de toekomst zal gaan, is 
heel moeilijk aan te geven. De heer 
Heijmans heeft daarvan een buiten-
gewoon optimistische indruk. Hij zegt 
dat het amendement-Linschoten 2 
min. vergt. Gelet op de ervaring zeg 
ik dat het amendement 250 min. 
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kost, maar die discussie hebben wij 
al gehad. In mijn eigen belang help ik 
de heer Heijmans hopen dat het in de 
toekomst maar 2 min. zal kosten. Ik 
ben graag bereid om de heer 
Linschoten over acht jaar warm de 
hand te drukken en hem mijn 
excuses aan te bieden voor mijn 
krachtige bestrijding van zijn 
amendement, als dan blijkt dat het 
amendement inderdaad niet meer 
dan 2 min. zal hebben gekost. 

Kan de inkomensontwikkeling 
redelijkerwijze door de vaststelling 
van de premie worden beïnvloed? 
Neen, dat kan niet. Een premiestij-
ging van 0,01 % geeft ruimte voor 
een inkomensontwikkeling van 1 %. 
Nu is een afronding tot 0,1 % 
nauwkeurig gebruikelijk, wat al een 
marge van 10% in de vrijheid van 
inkomensontwikkeling in de sector 
van de bedrijfsverenigingen en de 
ziekenfondsen betekent. 

Voorzitter! Er vinden op het 
ogenblik met de Nationale zieken-
huisraad besprekingen plaats over 
een budgetteringsovereenkomst. De 
huidige budgettering van de 
ziekenhuizen biedt echter niet 
voldoende garanties voor een 
beperkte arbeidsvoorwaardenontwik-
keling voor het ziekenhuispersoneel. 
Ik denk dat het juist in de ziekenhui-
zen, maar niet alleen daar, van het 
allergrootste belang is om ervoor te 
zorgen, dat het niveau van de 
voorzieningen voor de cliënten niet 
kan worden aangetast door onge-
wenste ontwikkelingen in de 
arbeidsvoorwaarden. 

Voorzitter! Ik voel er niets voor om 
in te grijpen tijdens CAO-onderhan-
delingen. De heer Heijmans wijst 
erop dat die zich over een zekere tijd 
uitstrekken, zodat ik het wel kan zien 
aankomen, als het mis gaat en 
alsnog een wetsontwerp kan 
indienen. Dan zouden wij ons echter 
schuldig maken aan ingrijpen in 
CAO-onderhandelingen, aan het 
beperken van de vrijheid van 
onderhandelaars. Ik ben er een groot 
voorstander van, van te voren vast te 
stellen, wat de mogelijkheden zijn 
voor het CAO-overleg, welke ruimte 
er is voor de verbetering van 
arbeidsvoorwaarden. 

D 
De heer Pit (PvdA): Voorzitter! Ik 
dank de minister voor zijn antwoord, 
maar ik heb niet goed begrepen wat 
hij bedoelde toen hij zei dat hij dat hij 
op tal van punten van mening 

verschilt met de heer Vogt en mij. 
Daar gaf mijn bijdrage naar mijn 
gevoel geen aanleiding toe. Ik heb 
gezegd dat wij het eens zijn over de 
uitgangspunten, de doelstelling en de 
meest gewenste oplossing. Eigenlijk 
verschillen wij alleen van mening, 
maar dan wel fundamenteel, over de 
weg waarlangs die meest gewenste 
doelstelling moet worden bereikt. 
Daarmee ben ik precies beland bij de 
opmerking van de heer Franssen dat 
tijden en mensen kunnen veranderen, 
en daarmee standpunten. Dat is naar 
mijn idee namelijk niet het geval. Uit 
de Handelingen blijkt dat mijn 
partijgenoot Oskamp drie jaar 
geleden al hetzelfde heeft gezegd als 
wat ik nu zeg: Wij zijn het eens over 
uitgangspunten en doelstelling, wij 
zijn het eens over de meest gewenste 
weg. Wi j willen deze wet als tijdelijk 
accepteren, als overgangsregeling 
om die weg te gaan bewandelen. 
Enkele mensen in mijn fractie, heeft 
de heer Oskamp toen letterlijk 
gezegd, zijn echter bang dat de 
remedie erger is dan de kwaal en 
zullen dus tegen stemmen. Maar in 
meerderheid was mijn fractie toen 
voor. 

Nu is de situatie echter wezenlijk 
anders, nu interpreteert de minister 
naar mijn gevoel de zaak ten 
onrechte zo dat de wet drie jaar 
geleden weliswaar tijdelijk, maar toch 
structureel werd ingevoerd, terwijl 
die nu voor onbepaalde tijd structu-
reel wordt. Neen, het was drie jaar 
geleden een tijdelijke wet, bedoeld 
om de overgang mogelijk te maken 
tot een regeling voor taakstellende 
budgetten. Dat is naar mijn mening 
de fundamentele verandering. 

De heer Franssen (CDA): Ik heb de 
wet van drie jaar geleden "tijdelijk 
structureel" genoemd. Ik noem de 
wet die er nu ligt, ook al zit er een 
evaluatieperiode in, een structurele 
wet. 

De heer Pit (PvdA): Dat is terecht. 
Wij zijn consistent en daarom maken 
wij nu bezwaar tegen de voorliggen-
de wet, terwijl wij in het verleden in 
meerderheid voor hebben gestemd. 

Ik kan mij het probleem bij de 
koppeling voorstellen, maar waarom 
begrijpt de minister niet dat met deze 
manier van vaststellen van budgetten 
nieuwe ontwikkelingen kunnen 
worden geblokkeerd? De minister 
kan wel zeggen dat een aantal 
sectoren dit een gemakkelijke manier 
van doen vinden, maar dat kan wel 

eens betekenen dat dit de gemakke-
lijkste en niet de beste weg is. Het is 
mogelijk dat je via budgetteringsre-
gelingen tot bepaalde veranderingen 
komt om de zorg die wij allen op het 
oog hebben beter tot zijn recht te 
laten komen. Uiteindelijk gaat het ons 
allen om die zorg en om het beroep 
dat daarvoor op de collectieve lasten 
wordt gedaan. Die twee zaken 
moeten met elkaar in samenhang 
worden gezien. 

De minister zei dat hij nog moet 
zien dat er overleg met de Zieken-
fondsraad en de Sociale verzeke 
ringsraad wordt gevoerd. Ik heb 
begrepen dat hij het initiatief heeft 
genomen om met beide staatssecre-
tarissen het overleg aan te gaan. Ik 
kan mij voorstellen dat je vooraf niet 
weet waartoe dat leidt, maar je hebt 
toch een inzet en die houdt in dat je 
tot taakstellende budgetteringsrege-
lingen wil t komen. Wat daar nu tot 
stand moet komen, omdat er geen 
aanwijzing meer kan worden 
gegeven, moet eigenlijk overal 
ingevoerd worden. Dan zouden wij 
op de goede weg zijn. 

D 
De heer Hei jmans (VVD): Mijnheer 
de voorzitter! Ik dank u dat u mij nog 
even de gelegenheid geeft, het 
woord te voeren. Ik was mijn tekst 
aan het doorvlooien toen mij 
gevraagd werd of ik nog wilde 
spreken en toen zei ik inderdaad 
"neen" . De minister zei dat ik erg 
optimistisch was toen ik een bedrag 
van 2 min. noemde. Dat is inderdaad 
te optimistisch. Het moet 200 min. 
zijn. Dat komt ervan wanneer je 
gepromoveerd of gedegradeerd bent 
tot kleine zelfstandige en je zelf je 
tikwerk moet doen. Niemand 
beschermt je tegen fouten en dan 
gebeuren deze dingen. 

Wij zijn het dus eens over een 
bedrag van 200 min. Welk percenta-
ge maakt de premieverhoging 
daarvan uit en welk deel daarvan 
wordt toegeschreven aan de 
pensioenfondsen en de bovenwette-
lijke uitkeringen? Verder dank ik de 
minister voor de beantwoording van 
mijn vragen. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
voorzitter! De heer Pit herinnerde mij 
er terecht aan dat in het verleden op 
tal van punten overeenstemming was 
over de noodzaak om te komen tot 
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beheersing van de collectieve 
uitgaven, ook wanneer dit betrekking 
heeft op de arbeidsvoorwaarden in 
de collectieve sector. Ik heb in het 
betoog de verschilpunten iets 
zwaarder aangezet dan de punten 
van overeenstemming. 

De heer Pit kan in dit geval niet 
meegaan met verlenging van de wet, 
omdat het de bedoeling was dat de 
wet zou overgaan in budgetteringso-
vereenkomsten per sector. Het zou 
mij een vreugde zijn geweest als wij 
die situatie hadden bereikt. Dan is 
het nog de vraag of de wet als 
zodanig had kunnen worden 
afgeschaft. Het zou dan een slapen-
de wet zijn geworden, maar dat is in 
onvoldoende mate bereikt. Ik vind 
wel dat wij onze poging om tot 
budgetteringsovereenkomsten per 
sector te komen moeten voortzetten, 
maar ik heb in eerste termijn de 
moeilijkheden al geschetst. Er doen 
zich politieke en psychologische 
moeilijkheden bij de betrokken 
organisaties voor om zich erin te 
schikken dat er geen automatische 
gelijkstelling aan de marktsector 
plaatsvindt als het gaat om de 
ontwikkeling van de arbeidsvoor-
waarden. Ik verwacht echter dat wij 
in de komende jaren de ontwikkelin-
gen in de marktsector kunnen volgen. 
Dat zal een stukje van de spanning 
opheffen. Ik hoop voorts dat men ook 
bij de overlegpartners in de G en 
G-sector inziet dat een sector die op 
deze specifieke wijze wordt gefinan-
cierd, nooit dezelfde vrijheid met 
betrekking tot de ontwikkeling van de 
arbeidsvoorwaarden krijgt als de 
marktsector, waar nu eenmaal de 
financiële mogelijkheden van 
ondernemingen bepalend zijn voor 
wat men zich kan veroorloven. 

De heer Franssen (CDA): Voorzitter! 
Hier komt weer de koppeling met de 
marktsector om de hoek kijken. De 
minister is er in zijn antwoord niet op 
ingegaan, maar ik hoop dat hij dan 
doelt op een gedifferentieerd volgen. 
Als wij de differentiatie nastreven, 
waarover ik het had, dan wordt het 
toch een vreemde zaak als je 
vervolgens gaat middelen en zegt: 
dat is het nu. Ook in de collectieve 
sector, om die naam nog maar weer 
eens te gebruiken, moet je wat meer 
ruimte krijgen voor differentiatie op 
die plaatsen waar de markt dat van je 
vereist, ook in de huidige salaris-
structuur. Denk maar eens aan 
bepaalde mensen in het onderwijs, 
die absoluut niet te krijgen zijn. Je 

moet toch ruimte creëren om die 
mensen bij voorbeeld in het tech-
nisch onderwijs te krijgen ten 
behoeve van een brede opleiding. Je 
moet dan niet met gemiddelden gaan 
werken, maar zeer specifieke 
maatregelen nemen. 

Minister De Koning: Voorzitter! Die 
differentiatie is inderdaad noodzake-
lijk. Ook de heer Pit heeft gezegd dat 
een budgetbeperking nieuwe 
ontwikkelingen kan blokkeren. Dat 
kan inderdaad het geval zijn. Dan is 
er in het kader van de WAGGS 
ruimte voor een zekere differentiatie. 
Dit is een verbetering ten opzichte 
van het in het verleden veel geprezen 
trendbeleid. Het trendbeleid was 
namelijk voor de hele overheids- en 
G en G-sector van kracht, gebaseerd 
op een gewogen gemiddelde van de 
ontwikkeling van de arbeidsvoor-
waarden in de CAO-sectoren. In het 
concept van de WAGGS is er ruimte 
voor differentiatie. 

Deze differentiatie zal natuurlijk 
niet eenvoudig zijn. Men zal allereerst 
goede gronden moeten hebben om 
een vergroting van de ruimte te 
kunnen bepleiten. Desondanks zullen 
andere sectoren er moeite mee 
hebben om te aanvaarden dat 
bepaalde sectoren wel van een 
vergroting van die ruimte kunnen 
profiteren op grond van de argumen-
ten die zij hebben aangevoerd, en 
andere sectoren niet, ondanks de 
argumenten die zij ongetwijfeld ook 
zullen aanvoeren. Het beginsel van 
differentiatie om aan nieuwe 
ontwikkelingen de ruimte te kunnen 
bieden, ook per deelsector, blijft 
evenwel volop overeind staan. 

Ik heb gezegd dat wij overleg 
voeren met de Nationale ziekenhuis-
raad over de budgetteringsovereen-
komst. Ik verwacht niet dat er met 
betrekking tot de bedrijfsverenigin-
gen en de ziekenfondsen alsnog 
budgetteringsovereenkomsten 
kunnen worden gesloten. Collega De 
Graaf en ik hebben beurtelings 
gesprekken gevoerd met vertegen-
woordigers van de bedrijfsverenigin-
gen en van de Ziekenfondsraad. Het 
uitgangspunt van onze gesprekspart-
ners is altijd geweest dat zij de 
marktontwikkeling wilden volgen. Wij 
hebben toen gezegd: nee, het is nu 
net het wezenlijke van de WAGGS 
dat wij tot een kostenbeheersing 
willen komen, waardoor de kosten 
kunnen achterblijven bij de marktont-
wikkeling als de collectieve-lasten-
druk daartoe noopt. Op dat punt is 

nooit overeenstemming bereikt. Er is 
eenmaal een bod gedaan van de kant 
van de bedrijfsverenigingen en de 
ziekenfondsen: laten wij dan de 
marktontwikkeling maar voor de helft 
volgen door een factor 0,50 in te 
voeren. Hun principiële standpunt is: 
wij willen de marktontwikkeling 
volgen. Het principiële standpunt van 
de overheid met de WAGGS als 
instrument is: dat kan niet onder alle 
omstandigheden worden toegestaan. 
Daarop is het geknapt. Ik zie niet dat 
een overeenstemming op dit punt 
bereikbaar is. 

De voorzitter: De laatste interruptie, 
neem ik aan. 

De heer Pit (PvdA): Voorzitter! Wat 
doet de minister dan — als er geen 
overeenstemming is — in de nu 
ontstane situatie? 

Minister De Koning: Voorzitter! Als 
in gesprekken met de bedrijfsvereni-
gingen en de ziekenfondsen blijkt dat 
men het uitgangspunt van het volgen 
van de marktsector verlaat en als er 
ook geen relatie wordt gelegd met 
een factor van 0,50 of 0,75, dan 
ontstaat er een basis voor overeen-
stemming. Ik wi l graag onderzoeken, 
of dat zo is. 

De voorzitter: Nu komt de allerlaat-
ste interruptie. 

De heer Pit (PvdA): Dat er dan die 
basis is, begrijp ik. Ik vroeg echter, 
wat de minister doet als die basis er 
niet blijkt te zijn. 

Minister De Koning: Ik reageer 
alleen op feitelijke ontwikkelingen. 
Pas als de arbeidsvoorwaardenmuta-
ties de ruimte te boven gaan, dus 
niet een streepje, maar substantieel, 
valt een reactie van de overheid te 
verwachten. 

De heer Heijmans heeft enkele 
concrete vragen gesteld. Ik zal die 
schriftelijk beantwoorden, want ik 
beschik op het ogenblik niet over de 
cijfers om te kunnen aangeven wat 
precies de invloed is van een 
arbeidsvoorwaardenontwikkeling x 
op de vaststelling van de premies. 
Het is echter wel duidelijk, dat die 
invloed relatief gering is. Ik heb 
zojuist al gezegd, dat een premiever-
hoging van 0,01 % ruimte geeft voor 
een verbetering van de arbeidsvoor-
waardenontwikkeling van 1 % . Dat 
geeft de verhoudingen wel zo 
ongeveer aan. Ik zal proberen om dit 
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nog iets meer met cijfers te onder-
bouwen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

D 
De voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PSP, de CPN, 
D66 en de PvdA wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen dit wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Het achter-

w e g e laten van de herziening 
van het wet te l i j k minimumloon, 
van de uitkeringen krachtens 
een aantal sociale zekerheids-
w e t t e n en van een aantal 
ui tkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere w e t t e n 
per 1 januari 1989 en per 1 juli 
1989 (20915); 

• het wetsvoorste l Nadere 
wi jz iging van de A lgemene 
kinderbi js lagwet (houdende 
wi jz iging van de f inancierings-
structuur A K W ) (20892); 

• het wetsvoorste l Nadere 
wi jz iging van de A lgemene 
kinderbi js lagwet (houdende een 
bijzondere verhoging van de 
kinderbijslag met ingang van 
1989) (20927) 

De voorzitter: Ik stel voor, deze 
wetsvoorstellen gezamenlijk te 
behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Voorzitter! Zo lang als de 
heer De Koning optreedt als minister 
van Sociale Zaken heb ik hier met 
hem aan het eind van elk jaar 
gediscussieerd over de vraag, of 
minimumloners en uitkeringsgerech-
tigden naar evenredigheid horen te 
delen in groeiende welvaart of, in een 
enkel jaar, dalende welvaart. Een nog 
steeds bestaande wet schrijft dat 
voor, maar repeterende noodwetge-
ving blokkeert dit. Nu wordt voor het 
zevende jaar voorgesteld om de Wet 

aanpassingsmechanismen via 
noodwetgeving opzij te stellen. 

Gevolg van jarenlange bevriezing 
en korting is, dat de inkomensver-
schillen fors groter worden en de 
armoede weer een schrijnend 
probleem is geworden. De inkomens-
nivellering van de jaren zeventig is 
thans geheel ongedaan gemaakt. Dit 
debat vindt nu plaats tegen de 
achtergrond van economische groei, 
groeiende welvaart en groeiende 
welvaartsverschillen en structurele 
armoede. De vraag waarom mini-
mumloners en uitkeringsgerechtig-
den niet evenredig zouden kunnen 
delen in de welvaartsgroei wordt 
steeds moeilijker te beantwoorden. 

De minister noemt twee argumen-
ten voor zijn zoveelste bevriezings-
voorstel: budgettaire en werkgele-
genheidsargumenten. In een jaar 
waarin het economische groeicijfer 
steeds naar boven wordt bijgesteld 
en de ene belastingmeevaller over de 
andere buitelt, hoef ik aan de 
budgettaire argumenten niet erg veel 
woorden vuil te maken. Toepassing 
van de koppeling in 1989 zou de 
schatkist 80 min. kosten en de 
sociale fondsen 350 min. Het zou 
leiden tot een iets minder grote 
daling van de lastendruk. 

Het veronderstelde werkgelegen-
heidsargument verdient meer 
aandacht. Daarbij wordt door het 
kabinet een simpele redeneertrant 
gevolgd: "De werkloosheid concen-
treert zich in onevenredige mate bij 
de laaggeschoolden die aangewezen 
zijn op laagbetaalde arbeid. De 
laaggeschoolden hebben zich door 
een te hoog minimumloon uit de 
markt gepri jsd". De eerste zin bevat 
een constatering, de tweede slechts 
een hypothese. Ik heb hier vorig jaar 
een andere verklaring genoemd voor 
de constatering dat de werkloosheid 
zich zo concentreert bij laagge-
schoolden. Dat is de verdringingshy-
pothese: in een fase van massawerk-
loosheid hebben de relatief iets 
hoger geschoolden hun aandeel in de 
getalsmatige werkloosheid van hun 
opleidingsniveau verminderd door 
genoegen te nemen met functies op 
het naast hogere opleidingsniveau. 
Aldus wordt de werkloosheid ten 
slotte afgewenteld op de laagstge-
schoolden. 

De Stichting voor economisch 
onderzoek van de Universiteit van 
Amsterdam heeft in een door het 
ministerie uitgegeven rapport 
geprobeerd na te gaan, hoe de 
werkloosheidspercentages per 

opleidingsniveau zouden veranderen 
bij een daling van het arbeidsaanbod 
op alle opleidingsniveaus met 3%. 
De conclusie luidde: "Uit de tabel 
blijkt, dat de verschillen tussen de 
werkloosheidspercentages voor de 
diverse opleidingsniveaus nagenoeg 
verdwijnen. De verschillen in 
werkloosheidspercentages tussen de 
opleidingsniveaus blijken verklaard te 
kunnen worden uit het optreden van 
verdringing." De minister reageerde 
verleden jaar als volgt: "ik denk dat 
je die constatering over verdringing 
wel kan maken, maar de vraag doet 
zich dan wel voor wat ons dat helpt 
in de huidige situatie, waarin er geen 
evenwicht is op de arbeidsmarkt". Ik 
wil wel proberen om een begin te 
maken met de beantwoording van 
die vraag, dan is het debat niet 
helemaal alleen een herhaling van 
zetten. 

Het gebrek aan evenwicht op de 
arbeidsmarkt uit zich onder andere in 
een toenemende kwalitatieve 
discrepantie tussen vraag en aanbod 
bij een versnelde technologische 
ontwikkeling. Ik denk hierbij niet 
alleen aan schaarste aan automatise-
ringsdeskundigen, maar ook aan een 
tekort aan bepaalde geschoolde 
vakkrachten in delen van industrie en 
bouw. Die knelpunten zijn niet alleen 
op te lossen door scholing van 
werklozen. Niet iedere werkloze kan 
bijgeschoold worden naar de vereiste 
van iedere vacature. Naar mijn indruk 
worden er thans voldoende middelen 
beschikbaar gesteld voor scholings-
programma's voor werklozen, al 
schort er nogal wat aan organisatie 
en onderlinge afstemming. Om tot 
een grotere evenwichtigheid op de 
arbeidsmarkt te komen, verdient nu 
vooral de scholing van werkenden 
meer aandacht. Weliswaar groeit de 
scholingsinspanning bij het bedrijfs-
leven, maar met circa 1,5% van de 
loonsom is die toch aan de lage kant. 
Het betreft verder nogal eenzijdig 
scholing voor toch al relatief hoog 
geschoolden en nogal eenzijdig een 
vaak smalle en direct functiegerichte 
scholing. Zowel meer spreiding als 
een verbreding van de scholing, 
gericht op een opwaartse mobiliteit 
op de arbeidsmarkt, is zeker 
gewenst. Het beste kan dat gebeuren 
door de invoering van een individueel 
scholingsrecht voor alle werknemers, 
want individuele beslissingen van alle 
individuele werkgevers opgeteld, 
leveren nimmer een optimaal 
maatschappelijk resultaat. 

Met zo'n individueel scholingsrecht 
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voor alle werknemers kunnen de 
volgende effecten bereikt worden: 
• scholingsverlof creëert een vraag 
naar vervangende tewerkstelling, met 
een hoog herbezettingspercentage; 
• de kwalitatieve discrepantie op de 
arbeidsmarkt vermindert en dat is 
gunstig voor de economische groei; 
• met een groter evenwicht op de 
arbeidsmarkt kan de stilgevallen 
discussie over arbeidsduurverkorting 
straks een nieuwe impuls krijgen; 
• de opwaartse mobiliteit op de 
arbeidsmarkt als gevolg van scholing, 
creëert vanzelf ruimte aan de voet 
van de arbeidsmarktpiramide. Die 
ruimte kan opgevuld worden door 
laaggeschoolde werklozen, eventueel 
na bijscholing. 

In een toekomstgericht beleid, bij 
versnelde technologische ontwikke-
ling en verscherpte internationale 
concurrentie, moet Nederland 
veeleer streven naar hoogwaardige 
werkgelegenheid en het opbouwen 
van een comparatieve kennisvoor-
sprong, dan naar het los daarvan 
creëren van grote aantallen goedko-
pe arbeidsplaatsen. Dat neemt niet 
weg dat er, zeker voor de korte 
termijn, behoefte is aan een extra 
aantal goedkope arbeidsplaatsen. Er 
zijn verschillende manieren op dat te 
bevorderen: 

1. een voortgezette achterstelling 
van het minimumloon en dus een 
aanscherping van de sociale 
ongelijkheid en de armoedeproble-
matiek; 

2. via sociaal meer aanvaardbare 
middelen, zoals een op het mini-
mumloon toegespitste verkleining 
van het bruto-nettotraject, of via 
loonkostensubsidies. 

Daarbij ben ik dan weer beland bij 
de vraag naar de relatie tussen 
minimumloonkosten en werkgelegen-
heid en bij de vraag of in aanvulling 
op, en niet in plaats van, de verdrin-
gingshypothese ook de arbeidskos-
tennypothese een rol kan spelen bij 
het antwoord op de vraag waarom 
het verschijnsel van de werkloosheid 
zich zo onevenredig bij de laagstge-
schoolden concentreert. Vorig jaar 
heb ik, aan de hand van alle beschik-
bare gegevens en onderzoeken, 
geconcludeerd dat harde aanwijzin-
gen ontbreken, maar dat een 
marginaal verband aannemelijk lijkt in 
delen van het midden- en kleinbedrijf 
en de arbeidsintensieve dienstverle-
ning. Ik zie geen reden om op die 
conclusie terug te komen, ook al 
levert de recente stortvloed aan 
loonkostensubsidieplannen wel zeer 

optimistische tewerkstellingsprogno-
ses op. Ik kijk bij voorbeeld naar de 
effecten van de Wet-Vermeend/ 
Moor en het JOB-plan, met beide 
zeer forse loonkostensubsidies. 
Toepassing ervan leidt in ten minste 
twee derde deel van de gevallen tot 
verdringing, dat wil zeggen tot een 
grotere mobiliteit binnen het 
werklozenbestand en in hooguit een 
derde deel tot extra werkgelegen-
heid. Een andere indruk ontleen ik 
aan een kleine enquête, gepubliceerd 
in de NRC van 8 oktober jongstleden. 
Ik citeer één zin uit dit artikel: "Maar 
uit de antwoorden van zo'n twintig 
ondervraagde ondernemers uit 
horeca, detailhandel, maatschappelij-
ke zorg en andere dienstverlenende 
bedrijven blijkt dat eigenlijk geen van 
hen tot nu toe de hoogte van het 
huidige wettelijk minimumloon echt 
als een probleem heeft gezien." Ik 
houd het er daarom voorlopig maar 
op, dat er sprake is van een margina-
le relatie tussen minimumloonkosten 
en werkgelegenheid. Dat is wat 
anders dan de volstrekt monocausale 
redenering die de minister in de 
stukken volgt. Ook aan een marginaal 
werkgelegenheidseffect til ik zwaar. 
Ik heb hier al eens gezegd, dat ik bij 
de toepassing van het principe van 
de koppeling, namelijk een parallelle 
inkomensontwikkeling, bereid ben, 
een bruto-netto-uitruil te overwegen. 
Voor mij telt het resultaat meer dan 
de methodiek. Voor het eerst volgt 
het kabinet die gedachte, zij het tot 
nauwelijks halverwege. Via een 
verhoging van het forfait uit vroegere 
arbeid van ƒ 200 naar ƒ 400 wordt 
een klein stapje gezet in de richting 
van een parallelle inkomensontwikke-
ling. In de Tweede Kamer heeft mijn 
partij hier een tweede suggestie aan 
toegevoegd, een verhoging van de 
franchise van de WAO van ƒ 91 naar 
ƒ 98 per dag. In dit kader zijn nog 
andere instrumenten denkbaar, hetzij 
in de vorm van een op het minimum-
loon toegespitste verkleining van het 
bruto-nettotraject, hetzij in de vorm 
van loonkostensubsidies. Op die 
manier is het principe van een 
parallelle inkomensontwikkeling heel 
goed te combineren met een 
optimaal werkgelegenheidsresultaat. 

Naarmate de welvaart stijgt, 
worden de opgevoerde budgettaire 
argumenten voor bevriezing van 
minimumloon en uitkeringen ridiculer 
en wordt het veronderstelde 
werkgelegenheidsargument zwaarder 
aangezet en tot overdreven propor-
ties uitvergroot. Daarmee wordt nu 

echter een andere zwakke stee van 
algemene bevriezing blootgewoeld. 
Velen hebben opgemerkt dat voor de 
meerderheid van de uitkeringsge-
rechtigden, AOW-ers, werklozen 
boven de 57[ jaar voor wie de 
inschrijvingsplicht bij het GAB niet 
meer geldt, blijvend arbeidsonge-
schikten en eenoudergezinnen met 
jonge kinderen, het arbeidsmarktper-
spectief geheel of nagenoeg geheel 
afwezig is. Toch wordt hun uitkering 
meebevroren met een beroep op het 
werkgelegenheidsargument. Er 
treedt nu een curieuze omslag in de 
discussie op. Werd tot voor kort 
gesproken over een gijzeling van de 
minimumlonen door een groeiend 
aantal uitkeringsgerechtigden, sinds 
dit najaar klagen velen over een 
gijzeling van de niet-arbeidsmarktre-
levante uitkeringsgerechtigden door 
de minimumloner. Thans doen 
pleidooien opgeld om uitkeringsge-
rechtigden meer te laten delen in de 
welvaart, naarmate zij verder van de 
arbeidsmarkt afstaan en meer achter 
te stellen, naarmate zij de arbeids-
markt dichter naderen. Differentiatie 
van de aanpassing heet dat. Zowel bij 
VVD, D66 als bij de CDA-partijraad, 
die de AOW-ers liefst zo snel 
mogelijk weer wil laten meedelen in 
de welvaartsgroei, klinkt die roep om 
differentiatie. Aldus zouden verschil-
lende sociale minimumniveaus 
ontstaan, waarvan de hoogte 
gemeten wordt aan de afstand tot de 
arbeidsmarkt, en aldus zou straks het 
psychologisch tegendraadse effect 
optreden dat uitkeringsgerechtigden 
voor hun uitkeringshoogte hun 
afstand tot de arbeidsmarkt zo breed 
mogelijk moeten uitmeten. 

Een heel aparte variant van 
gedifferentieerde aanpassing wordt 
ten slotte geleverd door Gerrit 
Terpstra, de ideoloog van het 
volstrekte primaat van de CA0-part-
ners en de Stichting van de arbeid. 
Hij bepleit twee soorten aanpassin-
gen: een politieke voor de volksver-
zekeringen en een niet-politieke voor 
de werknemersverzekeringen, 
afhankelijk van de wisselende 
machtsverhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers. Voorals-
nog is onduidelijk of hij deze 
aanpassing geheel wil delegeren aan 
gedecentraliseerde CAO-onderhan-
delingen of centraal bij de Stichting 
van de arbeid wil leggen. In elk geval 
heeft hij de nogal belangrijke 
aanvulling van de Toeslagenwet — 
gefinancierd uit 's Rijks kas — bij de 
werknemersuitkeringen over het 

Eerste Kamer Sociale verzekering 
20 december 1988 
EK 12 12-449 



Van de Zandschulp 

hoofd gezien. De CAO-partijen 
hebben er dus alle belang bij, de taak 
die Terpstra hun wil geven, snel weer 
terug te wentelen naar de politiek, 
want de Toeslagenwet betaalt wel. 

Hoe komt het nu dat de discussie 
over de koppeling dit jaar zulke rare 
zijpaden inslaat? Ik denk dat het een 
symptoom is van de verlegenheid en 
de verwarring die optreedt, nu de 
bevriezing steeds moeilijker te 
verdedigen valt en men nog net niet 
toe is aan een definitief afscheid 
ervan. Het maatschappelijke en 
politieke draagvlak voor de bevrie-
zing van minimumloon en sociale 
uitkeringen brokkelt in wel heel snel 
tempo af. Een ruime meerderheid in 
de SER pleit nu voor een terugkeer 
naar de normaliteit van de koppeling. 
Dat die meerderheid vervolgens 
uiteenviel in voorstanders van 
koppeling tout court en voorstanders 
die nauw omschreven uitzonderingen 
voor noodsituaties alvast in de wet 
willen vastleggen, is hierbij van 
secundair belang. Sinds het voorjaars-
overleg van 1987 tussen kabinet en 
Stichting van de arbeid, is het 
streven naar een meer gelijkwaardige 
inkomensontwikkeling in relatie tot 
een gematigde loonkostenontwikke-
ling als gezamenlijke inspanningsver-
plichting vastgelegd. Het najaarso-
verleg van 1988 heeft dat nog eens 
herhaald en aangescherpt en de 
opdracht meegegeven, vanaf 1990 
betere resultaten te boeken. Het 
bedrag van 200 min. extra voor 
uitkeringsgerechtigden in 1989 is 
een eerste stap in die richting. 

De voorzitter van de fractie van het 
CDA, Bert de Vries, bereidt de 
koerswending al voor. Vorige maand 
zei hij tegen het Financieele Dagblad 
dat een gelijke inkomensontwikkeling 
niet ten koste hoeft te gaan van 
soliditeit. Het draagt bij tot consen-
sus in de samenleving en dat vertaalt 
zich in loonmatiging. Zo hoort de 
minister het ook nog eens van een 
partijgenoot. Het kabinet heeft al 
voor de zomervakantie een wets-
ontwerp beleidsmatige aanpassing 
klaargemaakt. Na het advies van de 
Raad van State heeft het kabinet 
voor zichzelf een denkpauze 
afgekondigd. Die periode van 
herbezinning en heroverweging duurt 
nu al meer dan vier maanden, maar 
nog steeds komt er geen wi t te rook 
uit de schoorsteen. Ik zie met groot 
verlangen uit naar het volgende 
koppelingsdebat in 1989. 

In de lijn van wat ik hiervoor zei 
over arbeidskosten bekijk ik nu 

voorstel 20892 tot wijziging van de 
financieringsstructuur van de 
Kinderbijslagwet. Wij hebben al vele 
jaren betoogd dat de sociale-premie-
druk minder eenzijdig op de factor 
arbeid moet rusten. Wij waren niet zo 
geporteerd voor de gigantische 
terugtrekking van rijksbijdragen uit de 
sociale fondsen. Wij hebben al jaren 
gepleit voor beperking dan wel 
afschaffing van de WIR en het 
benutten van de vrijkomende gelden 
voor onder andere een verkleining 
van werkgeverspremies. Dit wets-
voorstel ligt in de lijn van wat wij 
steeds bepleit hebben. Wij steunen 
de gedachte om de financiering van 
de kinderbijslag vanaf 1 januari 
geheel uit de algemene middelen te 
laten geschieden. Dit voorstel heeft 
geleid tot een wat verwarrende 
discussie over de vraag of de 
algemene kinderbijslag voortaan nog 
wel als een verzekering beschouwd 
kan worden of dat wij voortaan van 
een voorziening moeten spreken. Het 
kabinet kiest nu voor de formulering 
waarin sprake is van een mengvorm 
van verzekering en voorziening. Ik 
trek niet bij voorbaat steeds een heel 
scherpe grens tussen verzekering en 
voorziening. Met het etiket "meng-
v o r m " kan ik op zichzelf wel leven. 
Het is in ieder geval een inkomens-
politiek instrument ter verzachting 
van horizontale draagkrachtverschil-
len. 

Toch hecht ik er op dit moment 
wel aan, het verzekeringskaraktervan 
de kinderbijslag nog even te onder-
strepen. Ik heb daarvoor twee met 
elkaar samenhangende redenen. 

De eerste reden. Komend voorjaar 
wordt ten langen leste een diepgra-
vend SER-advies verwacht over 
onder andere de structuur, de hoogte 
en de verdeling van de kinderbijslag. 
De staatssecretaris verwijst daar zelf 
naar bij alle discussies over de 
kinderbijslag en hij riep in de Tweede 
Kamer uit: er verandert nu zo weinig 
mogelijk. En inderdaad handhaaft de 
staatssecretaris de fondsstructuur en 
de bestuurssamenstelling van het 
fonds. De staatssecretaris volgt 
echter op één punt het SER-advies 
over dit wetsontwerp niet. De SER 
koos voor een formulering volgens 
welke de premie voor deze volksver-
zekering op nul wordt gesteld als 
gevolg van de 100% rijksfinancie-
ring. Symbolisch werd daarmee het 
karakter van de volksverzekering 
onderstreept. Aangezien de staatsse-
cretaris in de discussies over de 
kinderbijslag zegt dat hij wil wachten 

op het spoedig te ontvangen 
SER-advies, was het iets chiquer 
geweest als hij nu de SER-formule-
ring had overgenomen. In materieel 
opzicht maakt het verder niets uit. 

Een tweede reden waarom ik 
vooralsnog de SER-formulering verre 
prefereer, ligt in het feit dat het 
kabinet opnieuw die vervloekte 
discussie over het woonlandbeginsel 
in de kinderbijslag heeft losgewoeld. 
Een van de argumenten tegen het 
woonlandbeginsel betrof het 
verzekeringskaraktervan de Kinder-
bijslagwet. Dat argument vermindert 
nu in gewicht. Nu weet ik ook wel dat 
dit niet het enige en niet het 
doorslaggevende argument is. De 
staatssecretaris zegt nu wel dat de 
discussie over het woonlandbeginsel 
geheel losstaat van de financierings-
structuur van de AKW, maar de 
minister-president heeft in het 
paasdebat in de Tweede Kamer die 
link wel gelegd. Ik vermoed ove-
rigens, dat de politieke weerstand en 
de juridische bezwaren tegen het 
woonlandbeginsel in de kinderbijslag 
zo sterk zijn, dat het er wel nooit van 
komen zal. Toch is het heel slecht dat 
die discussie nog steeds boven de 
markt zweeft en recentelijke extra 
aangewakkerd is door een wel heel 
benepen ambtelijk rapport over de 
positie van niet-Nederlanders in het 
Nederlandse stelsel van sociale en 
culturele voorzieningen. Zulke 
geluiden vormen een bron van onrust 
en zorg onder de buitenlanders in 
ons land en zij vormen een rem op 
integratie van etnische minderheden. 

Hoewel harde gegevens ontbreken, 
zijn er wel enkele aanwijzingen dat de 
onrust over deze geluiden zo hier en 
daar leidt tot overijlde gezinshereni-
ging of tot een rem op vrijwillige 
remigratie. In Utrecht en Amsterdam 
wordt een veel grotere instroom van 
leerlingen tussen 12 en 18 jaar in de 
internationale schakelklasse gesigna-
leerd. Het voortdurend oprakelen van 
dit soort discussies werkt niet 
neutraal uit, maar roept negatieve 
effecten op. Ik doe daarom een 
beroep op de staatssecretaris en op 
het hele kabinet, nu zo snel en zo 
grondig mogelijk afstand te nemen 
van die onzalige discussie over het 
woonlandbeginsel. 

Het derde wetsontwerp dat ik 
behandel, het wetsontwerp inzake de 
bijzondere verhoging van de 
kinderbijslag, is een vreemd knutsel-
stukje dat reageert op premiege-
schuif elders, namelijk in de Zieken-
fondswet. In de Ziekenfondswet 
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moet nu een nominaal premiedeel 
worden ingevoerd in het kader van 
de beoogde herstructurering van de 
ziektekostenverzekering. De intro-
ductie van een nominaal premiedeel 
is geen bezuiniging, maar slechts een 
verschuiving. Die verschuiving kost 
wel 100 min. extra aan inning en 
voorlichting. En wie de vraag stelt, 
hoe die beoogde herstructurering er 
straks moet uitzien, ontlokt prompt 
een slaande ruzie tussen de coalitie-
partijen. Die 100 min. extra overheid-
kosten is gewoon weggegooid geld. 

Bij de verschuiving in de premie-
structuur van de Ziekenfondswet zit 
ook de introductie van een nominale 
kinderpremie. Dat is geschied, zo 
schrijft staatssecretaris De Graaf in 
de memorie van antwoord aan de 
Tweede Kamer, om de overtrokken 
solidariteit van kinderloze zieken-
fondsverzekerden te verminderen. Ik 
ben ziekenfondslid en ik heb geen 
kinderen. Toch heb ik nooit het 
gevoel gehad, dat ik slachtoffer was 
van overtrokken solidariteit. Voort-
planting van de mensheid is een 
algemeen belang en het is ook in 
mijn belang, want anders betaalt 
straks niemand mijn AOW-uitkering. 
Ik vind het wel vreemd, dat een 
vertegenwoordiger van een gezins-
vriendelijke partij in een zorgzame en 
verantwoordelijke maatschappij mij 
nu probeert aan te praten, dat ik 
steeds geleden zou hebben aan 
overtrokken solidariteit. Erg consis-
tent is de redeneertrant van het 
kabinet overigens niet. De overtrok-
ken solidariteit der kinderlozen wordt 
eerst verminderd met I80 min. — de 
opbrengst van de nominale kinder-
premie — en vandaag, via dit 
wetsontwerp vergroot met 220 min., 
de kosten van compenserende 
maatregelen in de kinderbijslagsfeer. 
De compensatie voor koopkrachtver-
lies als gevolg van de nominale 
kinderpremie pakt dus 40 min. 
duurder uit dan nodig is. Waarom is 
dat zo? De staatssecretaris zegt — 
op zich zeer terecht — dat de 
kinderbijslag niet onderscheidt 
tussen ziekenfondsverzekerden en 
niet-ziekenfondsverzekerden. Ook 
degenen die niets te maken hebben 
met de introductie van de nominale 
kinderpremie in het ziekenfonds 
worden nu gecompenseerd voor een 
koopkrachtverlies, dat zij niet lijden. 
De staatssecretaris houdt de eigen 
systematiek van de kinderbijslag 
verder nog even overeind, als hij deze 
compenserende verhoging van de 
kinderbijslag betrekking laat heben 

op de telkinderen van de Kinderbij-
slagwet. En zoals men weet: een 
gewaarschuwd kind telt soms voor 
twee of drie. De nominale kinderpre-
mie in het ziekenfonds telt slechts 
reële kinderen. Het gevolg daarvan is 
nog eens in 26.000 gevallen 
overcompensatie. Naast overcom-
pensatie treedt ook ondercompensa-
tie op. Ouders van een meeverzekerd 
kind met een basisbeurs worden in 
I989 niet gecompenseerd, want zij 
ontvangen geen kinderbijslag. 
Weliswaar kent ook de WSF-I8+ een 
vorm van aanpassing, maar die loopt 
achter, zodat eerst op 1 januari I990 
enige compensatie plaatsvindt in de 
basisbeurs, overigens wederom voor 
kinderen van niet-ziekenfondsverze-
kerde ouders. De handhaving van de 
eigen systematiek van de kinderbij-
slag is overigens maar gedeeltelijk. Er 
doemt een nieuwe frictie op: de 
nominale kinderpremie is niet naar 
leeftijd gedifferentieerd en de 
kinderbijslag wel. Een verhoging van 
de kinderbijslag met een percentage, 
dat overeenkomt met de kosten van 
de nominale kinderpremie zou leiden 
tot ondercompensatie voor gezinnen 
met jonge kinderen en tot overcom-
pensatie voor gezinnen met oudere 
kinderen. Om die ongewenste 
effecten te voorkomen, wordt nu 
opeens wel inbreuk gemaakt op de 
systematiek van de kinderbijslag. De 
verhoging van de kinderbijslag voor 
de eerste twee telkinderen geschiedt 
via een leeftijdsonafhankelijke opslag 
op de normale leeftijdsafhankelijke 
kinderbijslag. Ik heb daar wel begrip 
voor. Wie eenmaal het rechte pad 
verlaat, wordt daarna geconfronteerd 
met vreemde keuzen, en dan geldt: 
jeder Konsequenz führt zum Teufel. 
En aldus is dit knutselstukje tot stand 
gekomen, dat enerzijds door het 
vasthouden aan de kinderbijslagsys-
tematiek tot overcompensatie leidt 
en door het vasthouden aan de 
WSF- I8+ systematiek tot tijdelijke 
ondercompensatie leidt, en ander-
zijds door het verlaten van de 
kinderbijslagsystematiek het aantal 
gevallen van onder- en overcompen-
satie weer beperkt. Het wetsontwerp 
hinkt dus op twee gedachten. Ik val 
de staatssecretaris van sociale 
zekerheid daarover in die functie niet 
al te lastig. Hij probeert slechts het 
vuiltje van Dees weg te werken. Dat 
lukt niet volmaakt en het kost nog 40 
min. extra. Tegen het kabinet als 
geheel zeg ik: een heel precieze vorm 
van compensatie kan bereikt worden 
door de geïnde nominale kinderpre-

mie gewoon terug te storten of, nog 
eenvoudiger, niet eens te innen. 
Maar dat inzicht blijft kennelijk voor 
wijzen en verstandigen verborgen en 
wordt slechts aan kinderkens 
geopenbaard. In de donkere dagen 
voor kerst is dit bijbels woord een 
treffende afsluiting van mijn betoog. 
Nu de situatie is zoals zij door de 
regeringscoalitie gecreëerd is, zullen 
wij onze steun aan dit curieuze 
reparatiewetje toch niet onthouden. 

De voorzitter: Nu zou de heer Van 
der Meulen het woord voeren, maar 
de heer Vogt, die om half twaalf bij 
de belangrijke vergadering van de 
Commissie voor justitie aanwezig wil 
en moet zijn, krijgt nu, mede dank zij 
de hulp van de heer Van der Meulen, 
het woord. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer Van der Meulen, 
mijn hartelijke dank! Ik wil het 
voornamelijk hebben over de 
herziening van het minimumloon. Bij 
het overweldigend aantal wetsvoor-
stellen, die wij als rustige Kamer van 
reflectie traditiegetrouw op deze 
laatste twee vergaderingen van het 
jaar moeten afwerken, zal het niet 
verbazen en zeker niet irriteren dat 
de fractie van de PSP niet verder wil 
gaan dan het afleggen van een 
uitvoerige stemverklaring. 

Wij vinden dat een regering die 
naar belastingverlichting streeft bij 
de hogere inkomensgroepen, het 
morele recht verloren heeft tot het 
voorstellen van beperkingen van 
inkomens die op een veel lager 
niveau liggen. Wij zijn ten hoogste 
verbaasd dat na de aankondiging in 
de memorie van toelichting dat 1989 
zich niet ongunstig laat aanzien, 
onmiddellijk volgt dat de minimumin-
komens bevroren moeten blijven. 
Natuurlijk hebben wij begrepen dat 
het kabinet een aantal maatregelen 
wil , die samen garanderen dat de 
koopkracht van de minimuminko-
mens niet nog verder zal worden 
aangetast. Dat laat de voorgestelde 
maatregel in dit wetsvoorstel echter 
onverlet. 

Wij hebben er goede nota van 
genomen dat het kabinet een 
onchristelijk aandoende zelfgenoeg-
zaamheid tentoonstelt door te 
vermelden dat het herstel van de 
economie in de eerste plaats aan dit 
soort maatregelen te danken zou zijn. 
Wij gaan er niet vanuit dat het herstel 
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van de economie zich vooral voltrekt 
door het in de hand houden van de 
inkomens van de minimumgroepen 
en wij achten het zeker niet recht-
vaardig dat die inkomens moeten 
achterblijven bij de hogere inkomens. 
Wij delen de mening van het kabinet 
niet dat de voortdurende werkloos-
heid in de eerste plaats zou worden 
veroorzaakt door de te hoge 
minimumlonen. Wel zijn wij het eens 
met de constatering dat de werkloos-
heid het hoogst is bij de laagstge-
schoolde groepen, maar wij zijn van 
mening dat dit met name in de 
produktieve sectoren primair een 
structurele ontwikkeling is die wordt 
veroorzaakt doordat zeer veel werk 
dat deze groepen mensen vroeger in 
het algemeen verrichtten nu veel 
goedkoper in geautomatiseerde 
produktiewijzen kan worden uitge-
voerd. Zelfs het loon van de mini-
mumloners zal een ondernemer altijd 
meer kosten dan het vervangen van 
deze mensen door geautomatiseerde 
produktieapparaten. Alleen als de 
vrijgekomen laaggeschoolden in 
eenvoudige vormen van dienstverle-
ning kunnen worden ingezet, ligt een 
oplossing van dit probleem in het 
verschiet. Daartoe zal de overheid 
echter het initiatief moeten nemen, 
omdat in onze ondernemingsgewijs 
georganiseerde maatschappij 
niemand anders daartoe bereid zal 
zijn. Indien wij ook dat niet wil len, 
zullen wij naar drastische arbeidstijd-
verkorting over moeten gaan, 
waarvoor het enthousiasme ook al 
niet overweldigend lijkt. Wij geloven 
absoluut niet dat beperking van de 
collectieve uitgaven bijdraagt tot 
herstel van de economie. 

Het zal duidelijk zijn dat wij 
wetsvoorstel 2091 5 niet zullen 
steunen. De wetsvoorstellen 20892 
en 20927 zullen onze steun wel 
hebben, voor wat betreft 20927 min 
of meer tegen mijn zin, omdat nu 
eenmaal de nominale premie van de 
ziekenfondsen erdoor is gekomen. 

D 
De heer Van der Meulen (CDA): 
Mijnheer de voorzitter! Er bestaat een 
nauw verband tussen werkgelegen-
heidsbevorderende maatregelen en 
de bestrijding van de werkloosheid, 
nog steeds een groot zorgenkind in 
onze samenleving. In dat kader past 
de behandeling van het ook voor 
1989 niet doorgaan van de indexe-
ring van het minimumloon en de 
daaraan gekoppelde uitkeringen, een 

maatregel die de CDA-fractie, 
evenals voorgaande jaren, zal 
accepteren. 

Hoe belangrijk en noodzakelijk 
discussies in het parlement ook zijn 
— ik zal dat niet ontkennen — ook 
als het gaat om de twee door mij 
genoemde componenten, van groot 
gewicht acht ik ook de mate van 
overeenstemming die er is tussen het 
bedrijfsleven, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, en het 
kabinet. Niet ontkend moet worden 
dat de overeenstemming die in de 
achterliggende maanden kon worden 
bereikt groter is dan in de achterlig-
gende jaren het geval is geweest. Er 
is geen reden om die overeenstem-
ming ernstig te bekritiseren. Er zijn 
twee positieve punten: de overeen-
stemming over de werkervarings-
plaatsen, van grote betekenis voor 
de langdurig werklozen, en de 
verdeling van de 200 min. onder de 
uitkeringsgerechtigden. Een minpunt 
is het ontbreken van overeenstem-
ming over de mate waarin de kosten 
van het minimumloon voor de 
werkgevers kunnen worden verlaagd. 
Het kabinet heeft hier zijn eigen 
verantwoordelijkheid genomen. 

Ik wil dit totaalresultaat positief 
beoordelen, te meer omdat ik te veel 
herinneringen heb aan wedstrijden 
die eindigden in een uitslag van 0-3, 
waarbij ik mij dan de verliezer voelde, 
maar waarbij dan niet verschillend 
gedacht werd over het antwoord op 
de vraag wie in feite de werkelijke 
verliezers waren. Dat waren dan de 
vele werklozen. Nu is er in ieder 
geval sprake van een 2-1 -overwin-
ning en ik hecht grote waarde aan 
het nu overeengekomene en ik zou 
allen in de politiek willen vragen, 
toch goed te luisteren naar opvattin-
gen die in het bedrijfsleven een groot 
draagvlak hebben. Het bedrijfsleven 
zal toch in grote mate een inspanning 
moeten leveren om de langdurig 
werklozen aan het werk te krijgen 

Nu ligt voor het wetsontwerp om 
de verhoging van 0,5% per 1 januari 
en van 0,7% per 1 juli niet door te 
laten gaan, weer als tijdelijke 
maatregel. Wij hebben nota geno-
men van de aankondiging van een 
definitief wetsontwerp, zo staat in de 
nota naar aanleiding van het verslag, 
kort na het kerstreces. Dat is dus na 
1 6 januari en voor 3 februari, want 
dan begint het krokusreces. Ik 
hoorde de minister zoeven zeggen 
dat het wetsontwerp eind januari 
komt, dus dicht tegen het krokusre-
ces aan. Ik hoop dat het daar in ieder 

geval bij blijft. Voorts lees ik dat het 
mede in handen is van de beide 
Kamers of invoering per 1 januari 
1990 mogelijk is. Ja, dat is waar, 
mede in handen, maar in de korte tijd 
dat ik hier werk, heb ik al enkele 
malen ondervonden dat er soms vele 
maanden kunnen liggen tussen 
reacties van de Kamer en het 
antwoord van het departement. De 
minister kan hier dus ook zelf goed 
de vinger aan de pols houden. 

Voorzitter! Wat de uitkeringsge-
rechtigden betreft die ook vallen 
onder de bevriezing van het onderha-
vige wetsontwerp, is het kabinet 
tijdens het najaarsoverleg op 21 
oktober tegemoet gekomen aan een 
dringende wens van de vakcentrales 
om een extra bedrag ter beschikking 
te stellen ter versterking van de 
koopkracht van deze groep. Daar was 
die 200 min. voor. Ik vind dit een 
juiste vorm van overleg. Ook wat dat 
betreft heb ik andere tijden meege-
maakt. Het doet mij uiteraard deugd 
dat na veel overleg unanimiteit 
mogelijk bleek over een gedachte die 
sterk leefde in de kring waarin ik 
jarenlang heb mogen verkeren. Niet 
een brutoverhoging, maar door een 
vaste belastingaftrek voor uitkerings-
gerechtigden, een verhoging van ƒ 
200 naar ƒ 400. Een maatregel die, 
naar ik heb begrepen, deze mensen 
netto tussen de ƒ 60 en ƒ 90 oplevert. 
Wel rijst de vraag of die 200 min. 
hiervoor nodig is, of dat er wellicht 
nog wat overblijft voor een ander 
doel. Wat gebeurt er als mocht 
blijken dat het bedrag van 200 min. 
wordt overschreden? Van groot 
belang is, dat de positie van uitke-
ringsgerechtigden enigermate wordt 
verbeterd. Gelet op de grote offers 
die deze mensen in de achterliggen-
de jaren hebben gebracht, is deze 
reparatie alleszins op haar plaats. Ik 
ga niet in op de fiscale aspecten -
dat komt later — want ik bezie het nu 
zuiver vanuit de sociale invalshoek. 
Voor een deel wordt hiermee, zij het 
langs een totaal andere weg en met 
een andere invalshoek, tegemoetge-
komen aan een verplichting die voort 
zou vloeien uit toepassing van de 
wet, indien de minister geen voorstel 
had gedaan om deze niet te bevrie-
zen. 

Wij hebben ons toen in alle 
eenvoud afgevraagd of een dergelijke 
of wellicht andere exercitie ook niet 
mogelijk was geweest voor die 
werkenden die voor hun arbeid een 
minimumloon ontvangen. Die hebben 
ook offers gebracht en ook daarvoor 
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is het in vele gevallen geen vetpot. Ze 
passen ook nog in de werkingssfeer 
van de wet die hier nu aan de orde is. 
Het antwoord dat wij kregen, heeft 
ons verbaasd. Eigenlijk dachten wij : 
waar is de minister nu toch mee 
bezig?! Ik interpreteer het als volgt. 
Wij hebben gevraagd wat het zou 
kosten. Ik ga ervan uit dat het 
ongeveer 55 a 65 min. is en ik had 
niet de indruk dat dat het grootste 
struikelblok zou zijn geweest. Indien 
werknemers die een bruto loon 
ontvangen dat gelijk is aan het 
minimumloon, naar het oordeel van 
de minister bij dit beleid ten aanzien 
van uitkeringsgerechtigden zouden 
worden betrokken, ontstaan ineens 
de ingewikkeldste problemen. Dan 
komen ineens de echte minima naar 
voren en moet ook nog worden 
gekeken naar AOW'ers met een 
aanvullend pensioen en naar mensen 
met VUT, WW, W W V en WAO die 
een bovenminimale uitkering 
ontvangen! Het ontgaat ons waarom 
dat nu ineens allemaal in beeld wordt 
gebracht. Wij begrijpen niet hoe men 
kan schrijven dat bij invoeging van de 
groep "minimumloners" een grotere 
doelgroep uitkeringsgerechtigden 
niet meer in aanmerking zou komen. 
De ratio van dit onderscheid ontgaat 
ons. Waarom kan wel een generieke 
maatregel worden genomen — 
zonder, terecht overigens, te kijken 
naar die AOW'er met een aanvullend 
pensioen — als het uitkeringsgerech-
tigden betreft en waarom moet een 
specifieke maatregel, met allerlei 
correcties, worden genomen zodra 
het om werknemers gaat die een 
minimumloon ontvangen? Ik pleit er 
nu niet voor, want het is verleden tijd, 
maar waarom kon niet de eenvoudige 
stelregel worden gehanteerd dat alle 
uitkeringsgerechtigden en alle 
ontvangers van een minimumloon dit 
extraatje krijgen? Ik zou het erg op 
prijs stellen als de minister dit nader 
wilde toelichten, want ik kan mij 
haast niet voorstellen dat dit in het 
overleg in de Stichting van de arbeid 
een rol heeft gespeeld. 

D 
Mevrouw Bos-Beernink (CDA): 
Mijnheer de voorzitter! Ten aanzien 
van de wetsvoorstellen nrs. 20892, 
betreffende de wijziging van de 
financieringsstructuur van de 
Algemene kinderbijslagwet, en 
20927, betreffende een bijzondere 
verhoging van de AKW, kan ik mij 

beperken tot het maken van enkele 
opmerkingen. 

De CDA-fractie stemt in met de 
voorgestelde wijziging van de 
financieringsstructuur van de AKW 
waardoor met ingang van 1989 de 
premiebetaling van de werkgevers 
wordt overgenomen door het Rijk. Er 
vindt als het ware een uitwisseling 
plaats. Immers, tegenover het 
afschaffen van de WIR staat het niet 
langer behoeven te betalen van de 
AKW-premie door de werkgevers. 
Werkgevers en werknemers gaan 
met dit voorstel akkoord en de 
discussie over de vraag of de AKW 
nu een verzekering of een voorzie-
ning wordt of dat het een mengvorm 
wordt, stellen wij uit tot na ontvangst 
van het SER-advies in het voorjaar 
van 1989. Dan zullen wij nader 
spreken over de structuur en het 
karakter van de AKW. 

Ook tegenover wetsvoorstel nr. 
20927 staan wij positief, zij het met 
wat meer aarzeling. Het is namelijk 
een voorstel waar je niet alleen maar 
over kunt juichen, al bevat het heel 
wat positieve elementen. Zo stern-
men wij van harte in met het voorstel 
van de regering om gezinnen met 
kinderen schadeloos te stellen voor 
de introductie van de te betalen 
nominale kinderpremie, zodat de 
koopkrachtontwikkeling voor 
gezinnen met kinderen en gezinnen 
zonder kinderen gelijk is. Dat de 
financiële polsstok van de regering 
niet zo ver reikt dat aan alle wensen 
kan worden voldaan, accepteren wij. 
Wel rijst de vraag, of de beoogde 
doelstelling niet ook zou kunnen 
worden bereikt door de polsstok 
ietwat te verplaatsen. Zo zullen zowel 
de lagere als de hogere inkomens 
profiteren van de opslag, maar ik 
denk dat ook de staatssecretaris 
degenen met de lagere inkomens 
graag wat meer zou hebben gegund, 
omdat zij het toch vooral zijn, die 
feitelijk met de betaling van kinder-
premie te maken krijgen. Zij hebben 
de compensatie het hardst nodig. 
Het blijft dus de vraag, waarom het 
onmogelijk was om de compensatie 
wat meer te richten op de zwakste 
gezinnen met kinderen die de premie 
moeten betalen. 

Mijnheer de voorzitter! Wij vinden 
het ook een zwaar punt dat de 
inzichtelijkheid van het kinderbijslag-
stelsel afneemt, omdat de leeftijds-
differentiatie 70-100-130 wordt 
losgelaten. Jammer. Graag zouden 
wij zien dat de leeftijdsafhankelijkheid 
weer zo spoedig mogelijk wordt 

gehanteerd, omdat anders het geheel 
op een lappendeken gaat lijken 
waarin alleen de staatssecretaris en 
nog enkele experts een structuur 
kunnen ontdekken. Weliswaar merkte 
de staatssecretaris in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag op dat 
het idee om na 1990 de opslagen te 
verwerken in de bestaande leeftijds-
verhoudingen zijn sympathie heeft, 
maar ik vraag me af wat dat inhoudt. 
Betekent het: "sympathie, en 
daarmee uit"? Of is het: "sympathie, 
en ik zal ervoor knokken"? Om dat 
laatste gaat het ons, want dan krijgt 
sympathie tenminste een warme 
inhoud. Als deze staatssecretaris 
toezegt, er werkelijk voor te willen 
knokken, dan zal hij zeker een heel 
eind komen, meestal zelfs waar hij 
wil komen. Daarom zouden wij graag 
horen dat hij bereid is, hiervoor te 
knokken. 

Mijnheer de voorzitter! Wij gaan 
ervan uit dat de introductie van de 
nominale kinderpremie en de 
bijzondere opslag als compensatie 
daarvoor een eenmalige zaak is. Of 
moet herhaling niet worden uitgeslo-
ten? Mocht dit laatste het geval zijn, 
dan zal de inzichtelijkheid nog verder 
afnemen, reden waarom wij ervoor 
pleiten er steeds van uit te gaan, de 
leeftijdsrelatie 70, 100, 130 te 
handhaven. 

Wij noteerden uit de stukken dat 
de kosten om over te stappen van 
een kwartaalsystematiek naar een 
maandsystematiek worden geraamd 
op circa 1 mld. Weliswaar zijn dit 
eenmalige kosten, maar de hoogte 
van het bedrag verbaast ons. Er 
moeten dan wel heel veel voordelen 
tegenover dat miljard staan om die 
uitgaven te rechtvaardigen. Zowel 
over de noodzaak als over de 
voordelen willen wij graag meer 
weten. 

Voorzit ter: Heijne M a k k r e e l 

D 
Mevrouw Gelderblom-Lankhout 
(D66): Mijnheer de voorzitter! 
Namens mijn fractie bespreek ik de 
drie voorstellen achter elkaar. Ik 
begin met het achterwege laten van 
de W A M , de wet die is ingevoerd, 
maar niet wordt uitgevoerd. Voor de 
zevende maal spreken wij over een 
wet die wij niet uitvoeren. Maar, 
evenals bij Jericho, er is hoop. Na er 
zevenmaal omheen te hebben 
gedanst, zal volgend jaar de wet, die 
wij niet gebruiken, niet meer aan ons 
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worden voorgelegd. Gelukkig maar, 
een wet is er om te worden uitge-
voerd. 

Door bevriende leden van de 
fractie aan de overzijde is uitgere-
kend dat het wederom achterwege 
laten van de uitvoering van deze wet 
betekent dat werklozen en anderen 
die zijn aangewezen op een mini-
mumloon inmiddels ƒ 170 per maand 
minder krijgen dan wanneer deze wet 
wel was uitgevoerd. Een bedrag van ƒ 
170 per maand op een bedrag van 
ongeveer ƒ 1300 is aanzienlijk. Er 
moeten heel zware argumenten 
worden aangevoerd om de wet niet 
uit te voeren. De argumenten die de 
regering keer op keer aanvoert, zijn 
voor mijn fractie niet zwaarwegend 
genoeg. Wij hebben begrepen dat, 
als deze wet er volgend jaar niet 
meer is, er indringend gepraat wordt 
over de mogelijkheid dat betrokkenen 
weer mogen meedoen met de 
stijging van inkomen. Ik zeg dit heel 
voorzichtig, niet omdat dit mij 
welgevallig is, maar omdat dit de 
terminologie van de regering is. 

Namens D66 vertel ik u - en dat 
is niet nieuw, ook aan de overzijde is 
dit gesteld — dat wij er geen 
bezwaar tegen hebben als de vraag 
bij deze discussie betrokken wordt of 
degenen die definitief geen uitzicht 
meer hebben op deelname aan de 
arbeidsmarkt, zoals AOW-ers en 
definitief afgekeurden, wellicht op 
een andere manier behandeld zullen 
worden dan degenen die wel uitzicht 
op werk hebben. Dat betekent niet 
dat er twee verschillende soorten 
minimloon ontstaan; het gaat ons 
erom dat rekening gehouden kan 
worden met de vooruitzichten van 
betrokkenen. Wij vinden dat die 
discussie niet bij voorbaat afgekapt 
mag worden. 

Ik behandel de beide wetten over 
de algemene kinderbijslag te zamen. 
De regering stelt dat er een wijziging 
optreedt en dat de kinderbijslag meer 
een kostendekkend karakter krijgt. 
Het is namelijk geen premie meer die 
je zelf betaalt. De verhoging van de 
kinderbijslag wordt min of meer 
gemotiveerd doordat een kostenstij-
ging optreedt in de ziekenfondsver-
zekering via de nominale premie. 
Deze wet hebben wij verleden week 
hier behandeld. Dat geeft aan dat de 
koppeling naar de kostenkant sterker 
wordt en die naar de verzekerings-
kant afneemt. Volgend jaar komt er 
een SER-advies en zal er uitgebreid 
over de kinderbijslag gesproken 
worden. Ik heb daar via het voorlopig 

verslag vast een kleine voorproefje 
op genomen door te vragen of het 
well icht verstandig zou zijn om, 
naarmate de kostenkant meer de 
nadruk krijgt, ook definitief af te 
stappen van artikel 11 van deze wet, 
waarin immers als moment waarop 
het recht tot gelding komt, de eerste 
dag van het kwartaaltermijn nadat 
het kind geboren is, dan wel zes jaar 
of twaalf jaar is geworden, of 
wanneer het bedrag voor twee 
kinderen gaat gelden. 

Ik heb begrepen dat dit eventueel 
kan. De staatssecretaris heeft mij 
geantwoord dat dit pas in 1991 
mogelijk zou zijn. Dit verbaast mij 
wat, want ik had begrepen dat de 
automatisering op dit punt toch al zo 
ver gevorderd was, dat het ook wel 
eerder mogelijk zou zijn. Ik moet 
zeggen dat naarmate meer maatre-
gelen dichterbij komen, zoals de 
mogelijkheid van het opnemen van 
zwangerschapsverlof zonder dat 
daartegenover een financiële 
vergoeding staat, waarmee mijn 
fractie overigens in principe instemt, 
het des te belangrijker wordt om de 
kosten die men dan heeft, ook eerder 
vergoed te krijgen. Dat is een van de 
motiveringen op grond waarvan wij 
van oordeel zijn dat de uitkering naar 
voren moet schuiven naar de maand 
waarin het kind de verschillende 
"barr ières" passeert die ik zoeven 
noemde, en waarin dus voor de 
ouders de kosten hoger worden. Ik 
heb begrepen dat daarmee een 
eenmalig bedrag gemoeid is, maar ik 
moet zeggen dat ik een bedrag van 1 
mld. buitensporig hoog vind, omdat 
er toch ook een bepaald bedrag 
vervalt aan het einde van de periode 
waarin kinderbijslag wordt uitge-
keerd. Kan de staatssecretaris 
toelichten waarom hij op dit punt een 
bedrag van 1 mld. meent te moeten 
opvoeren? 

Ik zou het bijzonder op prijs stellen 
als de staatssecretaris ons bij de 
uitgebreide bespreking die volgend 
jaar zal plaatsvinden, kan geruststel-
len ten aanzien van een stelling die 
het Nederlands centrum voor 
buitenlanders bij ons heeft neerge-
legd, die inhoudt dat de regering nu 
een weg meent te hebben gevonden 
voor invoering van het woonlandprin-
cipe, door een nieuwe invalshoek te 
kiezen en de AKW als een sociale 
voorziening te kenmerken, waarbij 
dan wordt gesteld dat de prestatie-
kant beperkt zou moeten worden tot 
het Nederlands grondgebied. Dan 
zou voor kinderen die nog in het 

buitenland vertoeven, terwijl hun 
vader in Nederland werkzaam is, via 
een omweg het woonlandprincipe 
toch weer worden ingevoerd. Ik zou 
het zeer op prijs stellen als de 
regering heden wil verklaren dat zij 
definitief afziet van invoering van het 
woonlandbeginsel in de kinderbijslag, 
langs welke omweg dan ook. 

D 
De heer Hei jmans (VVD): Voorzitter! 
Ik wil mij beperken tot wetsontwerp 
20892, de financieringsstructuur van 
de AKW. Een enkele opmerking 
vooraf over de beide andere wetsont-
werpen. Wij zullen het "bevriezings-
wet je" , als ik het zo mag noemen, 
aanvaarden, in de hoop en de stellige 
verwachting dat het nu inderdaad de 
laatste keer zal zijn. De extra 
verhoging van de kinderbijslag 
aanvaarden wij eveneens. Het komt 
mij begrijpelijk voor dat de staatsse-
cretaris het middel van de opslag 
heeft gekozen, hoewel ik het met 
voorgaande sprekers in deze Kamer 
en in de Tweede Kamer eens ben, 
dat het niet de meest fraaie methode 
is. Ik vind het ook begrijpelijk dat de 
staatssecretaris zich nu nog niet wil 
binden aan de vorm waarin de 
verhoging straks structureel in de 
bijdragen kan worden verwerkt. Eén 
van de bezwaren die tegen het door 
de staatssecretaris gekozen systeem 
naar voren werden gebracht, betrof 
de onoverzichtelijkheid voor de 
verzekerden. Ik ben daar, eerlijk 
gezegd, niet zo bang voor. Nu wij de 
structurele situatie in de 70/100/ 
130-verhouding hebben bereikt en 
niet meer ieder jaar zitten met 
wisselende percentages, denk ik dat 
die structurele situatie plus de opslag 
voor de eerste twee kinderen toch 
een eenvoudiger beeld geeft dan wij 
in het verleden gewend waren. En 
ook daaruit zijn nooit bijzonder grote 
moeilijkheden voortgekomen. 

Voorzitter! Vervolgens kom ik op 
de financieringsstructuur. Het zal de 
staatssecretaris niet verbazen dat ik 
toch wel enige moeilijkheden heb 
met zijn voorstel om de kinderbijslag 
niet meer uit de opbrengst van 
premies maar uit de schatkist te 
betalen. Onlangs — het was, als ik 
het mij goed herinner, tijdens de 
discussie over het Fonds voorheffing 
pensioenverzekering — deed de 
staatssecretaris reeds feilloos deze 
voorspelling. Dit betekent overigens 
niet dat mijn fractie geen oog heeft 
voor de sociaal-politieke en politieke 
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gegevenheid die aanleiding was voor 
dit wetsvoorstel. Zij zal dan ook voor 
die werkelijkheid buigen. 

De Handelingen van de overkant 
nalezend, viel het mij op dat in de 
discussies een al dan niet ogen-
schijnlijk pragmatisme sterker 
doorklonk dan een meer structurele 
benadering. Ik heb altijd wat 
moeilijkheden met het woord 
"pr incip ieel" ; ik kies liever voor 
"structureel". De staatssecretaris 
had met die benadering geen 
moeilijkheden. Nogal wiedes. Het 
maakte hem het binnenhalen van het 
wetsvoorstel alleen maar gemakkelij-
ker. Hij verschoof met anderen die 
meer structurele discussie over het 
karakter van de kinderbijslag tot na 
het uitbrengen van het SER-advies 
over dit onderwerp. Het gevaar van 
een pragmatische instelling nu 
(culminerend in naar mijn smaak 
nogal goedkope opmerkingen als 
"behalve de voeding van het fonds, 
verandert er immers toch niets") in 
afwachting van een meer structureel 
debat straks is echter dat het kwaad 
weer eens is geschied, althans 
gedeeltelijk. 

Toegevend dat het nu niet de tijd is 
voor zo'n benadering — al was het 
alleen maar vanwege onze agenda 
met de daaruit voortvloeiende 
hectische toestanden — moet ik toch 
zeggen dat mijn waardering uitging 
naar de principiële benadering van de 
heer Schutte aan de overkant. Zo ziet 
men: fundamentalisme komt, althans 
op dit gebied, blijkbaar niet alleen bij 
klein rechts voor. Ik vraag mij 
overigens wel af, of een meer 
fundamentele discussie moet worden 
beperkt tot de kinderbijslag. Wordt 
het, zo vraag ik de staatssecretaris, 
mede met het oog op 1992 niet de 
hoogste tijd om de hele opzet van 
ons stelsel onder de loep te nemen, 
met well icht niet onbelangrijke 
herijkingen en mede op basis van het 
WRR-rapport waaraan tot nu toe 
naar mijn smaak te weinig aandacht 
is gegeven? Maar dat terzijde. 

Ik geloof dat mevrouw Ter Veld 
aan de overzijde tot in de kern van de 
zaak boorde toen zij sprak over — nu 
word ik stout, want ik ga citeren uit 
de zogenaamde noodhandelingen, 
terwijl op ieder blaadje het bevel van 
"niet c i teren" staat, maar ik heb nu 
eenmaal niets anders — "malle 
verschillen als het gaat om voorzie-
ning of verzekering". De staatssecre-
taris bevestigt dat, althans volgens 
die noodhandelingen, met: "Ja, dat 
is zo. Het is een heel vreemde 

situatie soms". Mevrouw Ter Veld 
vindt het waarschijnlijk een malle 
discussie, omdat zij eigenlijk geen 
behoefte heeft aan een tweedeling in 
het stelsel van de sociale zekerheid. 
Zij heeft duidelijk geen bezwaar 
tegen een grotere collectivisering, 
tegen een sterkere invloed van de 
overheid en derhalve tegen een 
geringere persoonlijke verantwoorde^ 
lijkheid. Je zou bijna kunnen zeggen: 
dat is de sociale eenheidsworst, 
waarvan wij allen van kraam tot 
knekel zullen eten. Daar gaat het 
namelijk in het bestaande stelsel nog 
steeds om: gaat de voorkeur uit naar 
een verzekering, waarin in de vorm 
van premiebetaling de eigen 
verantwoordelijkheid duidelijk wordt 
gemaakt — dan weet ik best dat dit 
uitgangspunt door het dwingend 
karakter van de sociale verzekeringen 
geweld wordt aangedaan, maar het 
blijft naar mijn smaak het uitgangs-
punt — of moet Vadertje Staat via uit 
de schatkist betaalde voorzieningen 
voor ons zorgen? Nogmaals, daar 
gaat het om en dat is een politieke 
keuze. Daarom is het onderscheid 
tussen verzekering en voorziening 
ook niet zo mal. Bovendien is het 
heel eenvoudig, als je tenminste niet 
begint over mengvormen en 
horizontaal gerichte inkomenspolitie-
ke elementen. Ik hoef niet eens zo 
heel veel te overdrijven om vast te 
stellen dat, wie een uit de schatkist 
gefinancierde kinderbijslag als een 
inkomenspolitiek element ziet, in 
feite een eerste stap zet naar een 
gedeeltelijk arbeidsloos inkomen, los 
dan van de initiële prestatie. 

Nu is de kinderbijslag — ik weet 
het — een verzekering met een eigen 
geurtje, als ik het zo mag noemen. 
Een van de kenmerken ontbreekt, 
namelijk de relatie tussen de hoogte 
van de premie en die van de prestatie 
in procenten van het inkomen. Maar 
het primaat van de solidariteit boven 
de equivalentie is nu eenmaal een 
kenmerk van onze volksverzekerin-
gen. Meer essentieel is, dat het 
krijgen van kinderen niet als een te 
voorzien en onvermijdbaar risico 
wordt ervaren. Vandaar ook dat wie 
gemoedsbezwaarde is en dus geen 
sociale verzekeringen wil accepteren, 
de kinderbijslag niet als zodanig 
behoeft te zien. Maar dit alles neemt 
niet weg, dat het voor ons liggende 
wetsvoorstel een stap is naar een 
verdere collectivisering. Merkwaardi-
gerwijs gewenst door de sociale 
partners, van wie er meer dan één 
regelmatig pleit voor een terugwij-

kende overheid en geaccepteerd 
door een kabinet dat "de overheid op 
grotere afstand" in zijn krijgsbanier 
heeft geschreven. Pragmatisch? Ik 
durf wel te zeggen: "Opportunistisch 
aan de ene kant. Evenzeer pragma-
tisch en wel heel toegeeflijk aan de 
andere". Of gaat het hier weer om 
een onorthodoxe maatregel waarmee 
SoZaWe de werkloosheid te lijf wil? 
Ik praat dan nog maar niet over het 
feit dat het kabinet, dat open-einder-
egelingen wil dicht schroeien, nu 
weer een fraai exemplaar heeft 
gefokt. 

Een logisch gevolg van de nieuwe 
financieringsstroom zou zijn geweest, 
dat zou worden overgegaan op een 
declaratiesysteem en dat het 
algemeen kinderbijslagfonds zou 
worden opgeheven. Ik weet niet in 
hoeverre de staatssecretaris serieus 
was toen hij aan de overzijde zei, dat 
de handhaving van het fonds in ieder 
geval goed is voor de werkgelegen-
heid. Mij spreekt het intact laten van 
het AKF om de personeelsperikelen 
bij de Sociale Verzekeringsbank 
mede op te lossen, op geen enkele 
wijze aan. Desalniettemin vind ik het 
niet onverstandig om, in afwachting 
van de al genoemde structurele 
discussie over de kinderbijslag en 
naar ik hoop over meer, het fonds 
voorlopig te laten voortbestaan. De 
consequentie hiervan zou moeten zijn 
— de heer Van de Zandschulp heeft 
er ook op gewezen — dat de premie 
op nul en de rijksbijdrage op 100 zou 
worden gesteld, conform het advies 
van de SER. Op zichzelf is zo'n 
rijksbijdrage in onze ogen slecht, 
maar toch minder slecht dan wat de 
staatssecretaris voorstelt. Zijn 
argumenten om de SER niet te 
volgen, hebben niet veel kracht van 
overtuiging naar onze smaak. 

Ten slotte de gevolgen van het feit 
dat de kinderbijslag nu een direct 
object van het budgettaire overheids-
beleid wordt of wordt, zoals ik het 
onlangs formuleerde, een extraatje 
naar kleine Leo of naar grote 
Leo-pard geschoven? Of omgekeerd, 
minder kinderbijslag dan wel een 
Leo-ponny aangeschaft? De staats-
secretaris ziet blijkbaar geen enkele 
moeilijkheid, omdat mutaties toch 
een wettelijke vorm moeten hebben. 
Dan is mijn reactie: Ja, allicht. Het 
parlement heeft nu eenmaal het 
budgetrecht. Dat neemt echter niet 
weg, dat bij financiële afwegingen in 
een kabinet het hemd van de 
rijksbegroting nader zal zijn dan de 
rok van de sociale fondsen. Ik bevind 
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mij overigens in het goede gezel-
schap van prof. De Jong, de huidige 
president van het GAK, die, als ik mij 
goed herinner, in het themanummer 
"Veert ig jaar SMA" opmerkingen in 
dezelfde richting heeft gemaakt. 

Het zal de staatssecretaris duidelijk 
zijn dat wij, voorzichtig uitgedrukt, 
niet juichen over dit voorstel. Een 
andere compensatie voor de 
weggevallen WIR — ik denk aan een 
fiscale bij voorbeeld — was ons veel 
liever geweest. Je moet je echter wel 
eens neerleggen bij sociaal-politieke 
irrationaliteiten en dat doen wij dan 
maar. 

D 
De heer Barendregt (SGP): 
Mijnheer de voorzitter! De drie 
voorliggende wetsvoorstellen kunnen 
naar hun doelstelling verschillend 
worden aangeduid. Het eerste 
beoogt iets niet te doen, het tweede 
om iets anders te doen en het derde 
om iets meer te doen. Het eerste is 
gericht om iets voor de zoveelste 
keer niet te doen in de sfeer van het 
minimumloon en een aantal sociale 
wetten. Het is op zichzelf al bijzonder 
als het wetsvoorstel ten doel heeft, 
iets niet te doen. Als bijkomende 
bijzonderheid geldt hierbij dat het 
inmiddels tot een jaarlijks terugke-
rend voorstel is verworden, omdat 
vanaf de eerste keer de intentie 
bestond dat het de laatste keer zou 
zijn. Drie jaar geleden werd mij door 
de regering verzekerd dat het toen 
echt de laatste keer zou zijn. 

Uit de gang van zaken moet 
kennelijk worden afgeleid dat de 
regering zich aan de materie heeft 
vertild en dat zij daar een breuk aan 
over heeft gehouden. De operatie om 
die breuk te herstellen is tot nog toe 
steeds uitgesteld. De adviserende 
internisten, verenigd in de Raad van 
State, hebben hun taak vervuld en 
een therapie aanbevolen, maar de 
regering heeft de operatie nog niet 
aangedurfd. Het voorliggende 
wetsvoorstel is in feite niet meer dan 
het jaarlijks vervangen van de 
breukband waarmee de regering nu 
al jaren rondloopt. Dat de regering 
weinig of geen pijn lijdt aan deze 
breuk is een gevolg van andere 
factoren, waardoor zij niet te zwaar 
behoeft te tillen — dat zou ze ook 
niet kunnen - aan de koopkracht-
handhaving. Het is namelijk mogelijk 
gebleken om op basis van conjunctu-
rele oorzaken een structurele 
regeling zonder al te veel problemen 

steeds weer uit te stellen. Het beleid 
van de regering is zodoende meer 
"reageren op " dan "regeren van". 
Wij betreuren het zeer dat de 
regering nog steeds niet in staat is 
gebleken om een definitieve regeling 
bij de Staten-Generaal in te dienen. 
De overheid kan er niet op bogen, als 
schild der zwakken voortvarend te 
fungeren, afgezien van de 200 min. 
Wanneer zal de structurele regeling 
verschijnen? Vrijwel iedere spreker 
heeft daar al naar gevraagd. 

De regering is van oordeel dat dit 
wetsvoorstel een positief effect heeft 
op de werkgelegenheid en de 
werkloosheid in hun totaliteit. Bij de 
schriftelijke voorbereiding is de 
regering gevraagd om dit effect te 
kwantificeren. In de nota naar 
aanleiding van het verslag blijft de 
regering steken in de overtuiging dat 
bevriezing een zeker effect heeft op 
de werkgelegenheid en de werkloos-
heid. Bij de behandeling in de 
Tweede Kamer heeft de heer 
Linschoten dit positieve effect 
geraamd op 12.000 tot 16.000 
arbeidsplaatsen, op basis van het 
werkdocument 25 van het Centraal 
planbureau. Moet uit het achterwege 
laten van de gevraagde kwantifice-
ring door de regering worden 
opgemaakt dat zij deze raming niet 
onderschrijft? Bestaat er dan bij de 
regering een andere schatting van de 
positieve effecten? Gaarne zouden 
wij daarop in de beantwoording door 
de bewindslieden een meer concreet 
antwoord vernemen dan schriftelijk 
werd gegeven. 

Mijnheer de voorzitter! Het tweede 
wetsvoorste! heeft wel een structu-
reel karakter. De kinderbijslagpremie 
wordt van de werkgeversschouders 
afgenomen in het kader van het op 
nul stellen van de WIR-premie. 
Lastenvermindering voor de werkge-
vers wordt gecompenseerd door 
lastenvermeerdering voor de Staat. 
Een soort stuivertje wisselen dus, 
waarbij het gaat om iets meer dan 
een stuiver, namelijk 5,8 mld. Het 
gaat echter in dit voorstel niet alleen 
over financiële middelen, maar ook 
over een principiële afweging. De 
verantwoordelijkheid voor het 
voortbestaan van de kinderbijslag 
wordt verlegd van de werkgever naar 
de overheid. Past deze keuze van de 
regering — de heer Heijmans heeft 
hier ook al naar gevraagd — in het 
kader van een terugtredende 
overheid? Is bij de afweging van de 
wijze van compensering van de WIR 

aan het bedrijfsleven deze vraag aan 
de orde gesteld? 

Naast deze principiële vragen 
bestaan er vragen van materiële aard 
die overigens ook weer een principi-
eel aspect hebben. De overname van 
de financiering van de AKW door de 
Staat is tweeërlei; compensatie van 
de verdwenen WIR-premie en 
verlaging van de loonkosten die de 
concurrentiepositie versterkt. Het 
laatste werkt sterk door voor dat deel 
van het bedrijfsleven dat personeel in 
dienst heeft en daarom premieplich-
tig was. Blijkens de bijlage Ecostat 
van het weekblad Onderneming van 
6 december jongstleden heeft ruim 
de helft van de 480.000 ondernemin-
gen in Nederland echter geen 
personeel in dienst, terwijl een derde 
van de ondernemingen een tot vijf 
werknemers in dienst heeft. Dit 
betekent dat zo'n vijf zesde deel van 
de ondernemingen bedrijfsmatig 
geen of vrijwel geen voordeel heeft 
van het verdwijnen van de werkne-
merspremie voor de AKW. Verdwijnt 
het leeuwedeel van de financiële 
lastenverlichting zodoende niet in de 
richting van de grote bedrijven met 
meer dan 100 werknemers, waarbij 
de allergrootste weer het meeste 
profijt hebben? Kan deze analyse 
door de bewindslieden worden 
onderschreven en vinden zij dit een 
juiste uitwerking? 

Hoewel het effect van deze 
wijziging in de structuur van de AKW 
voor de werkgevers ongelijk lijkt te 
zijn, zal het effect voor de kinderbij-
slaggerechtigden ongewijzigd blijven. 
Dat is althans het voornemen van dit 
kabinet, zo heeft de staatssecretaris 
in de Tweede Kamer verklaard. Dat is 
een voorlopige geruststelling die 
geldig is voor deze kabinetsperiode. 
Voor de toekomst kon de bewinds-
man geen toezeggingen doen aan de 
Tweede Kamer. Dat is vanzelfspre-
kend. Maar daardoor blijft de 
onzekerheid voor de toekomst wel 
bestaan. De handhaving van het 
niveau van de kinderbijslag kan 
daarmee tot een politieke twistappel 
worden. Als wij in aanmerking nemen 
hoe de welzijnsuitgaven de laatste 
jaren zijn verlaagd als gevolg van de 
financiële problemen in de staats-
huishouding, is het niet denkbeeldig 
dat ook de kinderbijslag in de 
toekomst door een bezuinigings-
maatregel of door een bevriezings-
maatregel wordt getroffen en die kan 
jaren duren. Denk maar aan het 
vorige wetsvoorstel. 

Voorzitter! Vanuit verschillende 
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motieven kunnen er gegronde 
redenen aanwezig zijn waarom zo'n 
bevriezing wordt toegepast. De 
staatssecretaris heeft dit wetsvoor-
stel in de Tweede Kamer verdedigd 
als een incidenteel gebeuren, in 
afwachting van een definitieve 
nieuwe vorm van kinderbijslagwetge-
ving. Kan de staatssecretaris 
aangeven, op welke termijn bovenge-
noemde definitieve wetgeving de 
Staten-Generaal zal bereiken? Een 
interimperiode moet altijd heel kort 
duren. De regering zal hebben 
begrepen dat er bij ons weinig of 
geen enthousiasme is om steun aan 
dit wetsvoorstel te geven, omdat min 
of meer de richting wordt ingeslagen 
naar een rijkskinderfonds, zoals de 
heer Schutte in de Tweede Kamer 
opmerkte. 

De staatssecretaris heeft zich in 
ieder geval gedistantieerd van de 
neiging die hier en daar bestaat — 
ook in deze Kamer — om tot een 
inkomensafhankelijke kinderbijslag te 
geraken. Wij zijn het met de staatsse-
cretaris eens dat kinderbijslag niet 
inkomensafhankelijk, maar wel 
gezinsafhankelijk, dient te zijn. Dat 
ook dit standpunt snel aan waarde 
kan inboeten, bewijst het derde 
wetsvoorstel waarbij een gedifferen-
tieerde toeslag in de kinderbijslag 
wordt voorgesteld, een gelegenheids-
toeslag ter compensatie van 
premieverhoging elders, waardoor 
een vreemd element in de structuur 
van de kinderbijslag wordt binnenge-
dragen. Het is te betreuren dat de 
regering, nu zij de financiering in 
eigen hand heeft, niet tegelijkertijd 
een achterstand van de grotere 
gezinnen in de kinderbijslag heeft 
aangepakt. De aanpassingen die 
inmiddels zijn aangebracht, zijn voor 
de grotere gezinnen onvoldoende om 
de vele kortingen van voorafgaande 
jaren goed te maken. De toeslag die 
nu wordt voorgesteld, is meer een 
doekje voor het bloeden, dan dat het 
de wond geneest, die bestaat tussen 
grote en kleine gezinnen in de 
kinderbijslag. Daaraan had een 
integrale verhoging, zoals de SER 
heeft aanbevolen, een positieve 
bijdrage kunnen leveren. De regering 
heeft dit advies naast zich neerge-
legd en de ingewikkelde in plaats van 
de gemakkelijke en eenvoudige weg 
gekozen, die tevens nog bedenkingen 
oproept omdat er sprake is van 
gevallen waarin de toeslag wel wordt 
ontvangen terwijl geen compensatie 
nodig is. 

Voorzitter! De voorgestelde 

oplossing verdient in ieder geval niet 
de schoonheidsprijs, maar wellicht is 
de regering voornemens dit noodver-
band op korte termijn te vervangen 
door een definitieve regeling die is 
aangekondigd, waarbij tevens de 
achterstand van de grotere gezinnen 
wordt weggewerkt. Een toezegging 
van de regering in deze richting zou 
voor ons een welkome tegemoetko-
ming zijn, die ons uiteindelijke 
standpunt over dit wetsvoorstel in 
ieder geval minder negatief zou doen 
uitvallen. Wij wachten de reactie van 
de regering met meer dan gewone 
belangstelling af. 

Voorzitter: S teenkamp 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de voorzitter! Mijn korte 
bijdrage die zal gaan over de nadere 
wijziging van de Algemene Kinder-
bijslagwet volgens wetsvoorstel 
20892, wordt ook uitgesproken 
namens de fractie van de RPF. 

In de Tweede Kamer heeft een 
fundamentele discussie plaatsgevon-
den over de kinderbijslag. De vraag is 
aan de orde gesteld of de kinderbij 
slag een deel van het loon behoort te 
zijn, of betaald moet worden uit de 
algemene middelen. De heer Schutte 
heeft in de Tweede Kamer aange-
toond dat men vroeger in christelijke 
kring duidelijk van mening was dat 
niet de staat moest zorgen voor de 
financiële lasten die gedragen 
moeten worden om kinderen op te 
voeden, maar dat dit een private 
aangelegenheid moest zijn. Gezien 
de overvolle agenda van deze dagen 
sluiten wij ons kortheidshalve aan bij 
het betoog van de heer Schutte. 

Wij waarderen het dat collega 
Heijmans goede woorden sprak over 
dit betoog, hoewel wij ons niet willen 
identificeren met het fundamentalis-
me. Daarbij denken wij namelijk aan 
een typisch Amerikaanse godsdien-
stige stroming, welke naast goede 
ook andere zaken voorstaat waar wij 
het beslist niet mee eens zijn. Dit 
terzijde. De staatssecretaris wees in 
de Tweede Kamer de veronderstel 
ling van de hand, dat door de 
verandering in de financiering in de 
toekomst een snellere aanslag op het 
budget voor de kinderbijslag zou 
kunnen plaatsvinden. Wij denken dat 
de staatssecretaris alleen zo beslist 
kan spreken gedurende de tijd dat dit 
kabinet er is. Wat een volgend 
kabinet voornemens is te doen, 

weten hij noch wij. Ditzelfde geldt 
uiteraard voor het aspect van de 
inkomensafhankelijkheid. Maar deze 
bezwaren zijn voor ons niet doorslag-
gevend. Doorslaggevend is voor ons 
dat een taak die burgers ten opzichte 
van elkaar hebben en die werkge-
vers- en werknemersorganisaties 
hebben die de kinderbijslag in 
onderling overleg kunnen en moeten 
regelen, daar moet blijven. Met dit 
wetsvoorstel wordt deze taak daar 
weggenomen en in handen gelegd 
van vadertje Staat, die voor ons zal 
zorgen, in dit geval vanaf de wieg. 
Wie sprak er ook weer van een 
terugtredende overheid? Het betoog 
dat de staatssecretaris in de Tweede 
Kamer heeft gehouden, heeft ons 
niet kunnen overtuigen. 

Mijnheer de voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn dat wij daarom onze 
steun aan dit wetsvoorstel niet 
kunnen geven. 

Voorzit ter: De Rijk 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
voorzitter! Conform de gebruikelijke 
taakverdeling tussen de staatssecre-
taris en mij zullen wij reageren op de 
opmerkingen die in eerste termijn 
door de Kamer zijn gemaakt. Ik zal 
mij daarbij dus met name richten op 
de opmerkingen, gemaakt over het 
achterwege laten van de indexering 
van het wettelijke minimumloon. 

Ik ben het eens met de opmerking 
van de heer Van de Zandschulp dat 
dit inderdaad leidt tot een zekere 
vergroting van inkomensverschillen 
tussen de collectieve sector en de 
marktsector. Binnen de collectieve 
sector - wij voeren de discussie 
hierover voor de zoveelste keer, maar 
het is nog steeds niet overbodig om 
het te zeggen — geldt voor alle 
inkomensgroepen een grote mate 
van terughoudendheid voor wat 
betreft verbetering van inkomens. De 
in sommige politieke kringen 
populaire zegswijze "het kabinet pakt 
de minima" gaat niet op. Het kabinet 
pakt de collectieve sector. Het 
kabinet doet dit met overtuiging. Ik 
heb bij de behandeling van het vorige 
wetsontwerp zeer breed uiteengezet 
hoe wij hebben gereageerd op de 
crisis aan het begin van de jaren 
tachtig in de collectieve sector en op 
de reactie van de marktsector 
daarop. De reactie van de marktsec-
tor kwam goeddeels weer op het 
bord van de collectieve sector 
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terecht. Dat is bewust beleid. Het 
gaat niet om vergroting van verschil-
len tussen minimuminkomens en 
hogere inkomens in de collectieve 
sector. Het gaat echter wel — en dat 
is de consequentie van het beleid -
om een vergroting van inkomensver-
schillen tussen de collectieve sector 
en de marktsector. Daar staat dan 
ook het een en ander tegenover in 
termen van behoud van werkgele-
genheid. Dat heeft voor ons zwaarder 
gewogen en dat zal in de komende 
jaren voor ons zwaarder blijven 
wegen. 

De heer Van de Zandschulp heeft, 
zoals gewoonlijk, zijn betoog tamelijk 
methodisch ingericht. Hij bouwteen 
aantal verdedigingslinies op. Hij 
begint met te zeggen dat bij de 
argumenten voor bevriezing van het 
wetteli jke minimumloon de budget-
taire argumenten niet aan de orde 
zijn. Dat is ten dele waar. Ik zie ook 
wel dat de budgettaire klem minder 
sterk en minder urgent is dan in het 
verleden wel eens het geval is 
geweest. Ik wijs er toch op, dat wij er 
nog steeds niet in slagen, onze 
budgettaire taakstellingen te 
verwezenlijken. Ik roep geen 
schuldvragen op; ik constateer alleen 
dat het beoogde pad van de uitga-
ven, zoals dat in deze kabinetsperio-
de had moeten worden gevolgd, toch 
telkenmale weer wordt verlaten. Wij 
raken telkenmale in de berm v jn dat 
pad en wel door overschrijding van 
uitgaven. Dat dit in financiële zin 
wordt gecompenseerd door het 
boven verwachting verbeteren van 
inkomsten geef ik graag toe. Dat 
betekent echter nog niet dat wij die 
uitgavendiscipline kunnen laten 
schieten. In die zin is er wel degelijk 
een budgettair argument om zeer 
terughoudend te zijn met verbetering 
van overheidsuitgaven of met 
verhoging van premies, ook ten 
aanzien van de arbeidsvoorwaarden 
in de collectieve sector. 

De heer Van de Zandschulp erkent 
dat werkgelegenheid als argument 
wel aan de orde is. Volgens hem is 
dat eigenlijk niet zozeer een kwestie 
van te lage produktiviteit van 
werklozen die bij het geldende 
wettelijke minimumloon er, op grond 
van een te kort schietende kwalifica-
tie, niet in slagen werk te krijgen. Dat 
werkgelegenheidsvraagstuk is 
volgens hem vooral een kwestie van 
een verdringing. Waarom concen-
treert de werkloosheid zich bij de 
laaggeschoolden en dus de laagbe-
taalden? Er zijn hoger geschoolden 

en dus hoger betaalden die functies 
bezet houden die laag geschoolden 
hadden kunnen innemen. Ik erken 
gaarne dat die verdringing zeker een 
rol speelt. Het is echter niet zonder 
reden dat wij nog maar enkele weken 
geleden in een discussie aan de 
overkant vrijwel kamerbreed tot de 
conclusie zijn gekomen, dat iets 
moest worden gedaan aan de 
loonkosten voor langdurig werklozen 
in het algemeen en aan de loonkos-
ten op het niveau van het wettelijke 
minimumloon. 

De heer Van de Zandschulp haalt 
een onderzoek van de Amsterdamse 
universiteit aan waarin wordt gezegd, 
dat als er evenwicht bestaat op de 
arbeidsmarkt de verschillen in 
werkloosheid per inkomensgroep 
verdwijnen. Ik moet zeggen dat dit 
evenwicht niet aanwezig is. Ik geloof 
gaarne dat het model zal werken als 
aan de voorwaarden is voldaan, maar 
aan de voorwaarden ervoor is niet 
voldaan. Er is geen evenwicht op de 
arbeidsmarkt. Er is schaarste in 
hooggeschoolde en hoogbetaalde 
beroepen en er is een overaanbod 
aan de onderkant van het loonge-
bouw, bij laaggeschoolden en 
laagbetaalden. 

Nu zegt de heer Van de Zand-
schulp dat het probleem aangepakt 
zou kunnen worden door scholing, 
niet alleen van werklozen, maar ook 
van werkenden. Over scholing van 
werklozen bestaat tussen ons geen 
meningsverschil, dat moet zeker 
gebeuren. Juist omdat de afgelopen 
jaren steeds duidelijker is gebleken 
dat de concentratie van werkloosheid 
vooral optreedt in de groep van 
laaggeschoolden is verhoging van 
scholing het voor de hand liggende 
antwoord. Scholing van werkenden is 
ook nodig, omdat de technologische 
ontwikkeling noodzakelijk maakt dat 
de kwalificaties van werkenden 
verbeteren. Ik denk dat een opwaart-
se mobiliteit gunstig werkt voor de 
mogelijkheden van instroom van 
werklozen die niet over de kwalifica-
ties van de opgeleide werkenden 
beschikken. De eerste verantwoorde-
lijkheid voor de scholing van 
werkenden ligt echter bij het 
bedrijfsleven. Tot mijn vreugde 
worden in tal van CAO's opleidings-
fondsen gecreëerd, vaak uitgedrukt 
in termen van de loonsom. Als je kijkt 
naar het totale bedrijfsleven, kom je, 
al naar gelang de indeling, tot een 
schatting van 3,5 a 5 mld. die vrijwel 
alleen wordt besteed aan opleiding 
van werkenden. Daarnaast is er de 

opleiding van werklozen, waarvoor 
de overheid materieel de grootste 
inspanning levert. De scholing van 
werkenden leidt niet automatisch tot 
opwaartse mobiliteit. Ik herinner aan 
een onderzoek van de middenstands-
organisatie van een jaar of 
anderhalf jaar geleden, waaruit blijkt 
dat de scholingsactiviteiten in het 
midden- en kleinbedrijf zich vooral 
richten op het kader. De goede 
mensen moeten nog beter gemaakt 
worden, opdat zij hun taak nog beter 
kunnen vervullen. Mijn reactie was 
destijds en is nog steeds, dat 
scholingsactiviteiten van werkenden 
zich op één niveau lager zouden 
moeten richten. Als er grote behoef-
te is aan vervulling van vacatures in 
het middenkader, dan moet je niet 
het middenkader gaan scholen maar 
één niveau lager. Dan bevorder je 
inderdaad de opwaartse mobiliteit en 
schep je ruimte voor instroom. 

Is daarvoor een individueel 
scholingsrecht nodig? Ik denk dat dit 
allereerst een zaak van de betrokke-
nen zelf is. Dat scholingsrecht wordt 
zo goed mogelijk gerealiseerd voor 
de werklozen door de inspanningen 
van overheidswege, van het directo-
raat-generaal arbeidsvoorziening, en 
straks hopelijk door het apparaat 
voor de arbeidsvoorziening onder het 
tripartiete bestuur. Scholing van 
werkenden kan en wordt, zoals ik net 
zei, in de CAO geregeld. Als de heer 
Van de Zandschulp spreekt over een 
individueel scholingsrecht dan hoop 
ik niet, dat hij bedoelt dat de 
overheid opnieuw een scholingsrecht 
zou moeten afkondigen, naast alle 
andere rechten die de overheid 
pleegt af te kondigen, maar dat wij 
hier allereerst de realisatie van dat 
recht overlaten aan de werkgevers en 
werknemers bij de scholing van 
werkenden en bij de scholing van 
werklozen aan de overheid. 

De heer Van de Zandschulp zegt 
dat Nederland zich vooral moet 
richten op hooggeschoolde en 
hoogbetaalde arbeid; dat past bij de 
samenleving die wij hebben en die 
wij verder willen ontwikkelen. Ik geef 
hem gaarne toe dat je inderdaad 
hoogbetaalde en dus hooggeschool-
de mensen nodig hebt om hun deel 
van de kosten van deze samenleving 
te laten dragen. Deze samenleving is 
duur en willen wij duur houden, 
omdat wij hoge eisen stellen aan de 
collectieve voorzieningen. Dat 
betekent dat er hoge kosten moeten 
worden opgebracht. Vandaar dat ik 
zijn betoog gaarne steun dat wij ons 
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moeten richten op hoogontwikkelde 
technologie en op investeringen in 
mensen om die hoogontwikkelde 
technologie te kunnen hanteren. 
Maar als ik kijk naar het arbeidsaan-
bod, dan zie ik dat het arbeidsaanbod 
voor een groot deel bestaat uit 
mensen die langdurig werkloos zijn 
en die niet gekwalificeerd zijn voor 
hooggeschoolde arbeid. Als wij kijken 
naar de generatie schoolverlaters die 
zich dit jaar weer tot de arbeidsmarkt 
heeft gewend, dan zien wij, dat 3 5 % 
van die generatie de laatste opleiding 
niet heeft afgemaakt. Die laatste 
opleiding is niet altijd een hoge 
opleiding. Vaak is dat maar een zeer 
bescheiden opleiding. Dat betekent, 
dat in ons arbeidsaanbod als het 
ware structurele defecten zitten 
ingebouwd, als wordt gekeken naar 
de kwalificatie van de mensen en het 
aanbod van arbeid, nu en in de 
toekomst. Hieraan zal allereerst wat 
gedaan moeten worden via de weg 
van het onderwijs. Ik geef toe, dat dit 
gemakkelijker is gezegd dan gedaan. 
Wij zullen hiermee ook rekening 
moeten houden bij de opbouw van 
onze beloningsstructuur. Wij hebben 
nu de weg gekozen van het geven 
van loonkostensubsidies en wij 
hebben het wettelijk minimumloon 
op niveau gehouden. Het is bekend, 
dat ik voor jongeren een andere weg 
heb voorgestaan en nog voorsta. Dat 
behoeven wij thans niet verder uit te 
vechten. Dat is lang genoeg verde-
digd en lang genoeg van de hand 
gewezen. Er is gekozen voor de weg 
van verlaging van loonkosten door 
vrijstelling van werkgeverspremies. 
Dat geeft aan, dat wij bij onze 
arbeidsmarkt, gelet op het arbeids-
aanbod, nog vele jaren buitenge-
woon voorzichtig zullen moeten zijn 
met een verhoging van de bodem in 
de totale beloningsstructuur. 
Naarmate wij die bodem hoger 
leggen, zullen meer mensen door de 
vloer heen zakken. Zij worden 
daardoor niet getroffen in hun 
inkomens vanwege de netto-netto-
koppeling, zij worden wel getroffen in 
hun mogelijkheden van werk. Ik vind 
dat buitengewoon ernstig. Vandaar 
mijn pleidooi om met dat wettelijk 
minimumloon voorzichtig te zijn. 

Mijnheer de voorzitter! Ik denk dat 
de loonkosten wel degelijk van 
invloed zijn op de kans op werk. Dat 
is te merken in het midden- en 
kleinbedrijf, omdat daar relatief vele 
laag betaalde arbeid voorkomt. Het 
geldt zeker niet alleen voor het 
midden- en kleinbedrijf. Ik denk, dat 

in de dienstensector ook vrij veel laag 
betaalde arbeid voorkomt. Daar is 
men ook buitengewoon loonkosten-
gevoelig. 

De heer Van de Zandschulp 
citeerde uit een onderzoek dat is 
gepubliceerd in NRC Handelsblad. 
Mij is dat ontgaan, al ben ik een 
trouwe lezer van die krant. Hieruit 
zou blijken, dat ondernemers zouden 
zeggen, dat de hoogte van het 
wettelijk minimumloon geen 
probleem vormt. Ik kan alleen 
constateren, dat de organisaties van 
het midden- en kleinbedrijf met grote 
kracht iets anders beweren, namelijk 
dat het wel degelijk een probleem is. 
Dat is een belangrijke oorzaak 
waarom het midden- en kleinbedrijf 
minder mensen in dienst neemt dan 
het zou kunnen doen. 

Wi j hadden verbetering van het 
inkomen van de uitkeringsgerechtig-
den ook langs een andere weg 
kunnen bereiken dan door verbete-
ring van het arbeidskostenforfait. 
Nadat een aantal alternatieve 
voorstellen zijn besproken tussen 
sociale partners en overheid, is men 
uiteindelijk op deze weg uitgekomen. 

De heer Van der Meulen heeft 
gezegd, dat het jammer is, dat wij 
het hebben beperkt tot een verbete-
ring van de inkomenspositie van 
uitkeringsgerechtigden. Waarom is 
dat wettelijk minimumloon niet 
meegenomen? Dan zouden al die 
mensen die werken op het niveau 
van het wettelijk minimumloon ook 
van de verbetering hebben geprofi-
teerd. Ik wijs erop dat dit een groep 
mensen is, die voornamelijk zit in de 
jongere leeftijdsklasse. Boven de 23 
jaar wordt voor werkenden zeer 
zelden het wettelijk minimumloon 
betaald. Dat ligt in de orde van 
grootte van I a 2%, geconcentreerd 
in bepaalde sectoren. Dat maakt 
overigens de principiële vraag niet 
anders, ook al is de praktische 
betekenis niet zo vleselijk groot. Ik 
heb zoeven al een betoog gehouden 
over de betekenis van het niveau van 
het wettelijk minimumloon voor de 
werkgelegenheid. Dit moet ertoe 
leiden, dat men bij de verhoging van 
dat wettelijk minimumloon zeer 
terughoudend is. Er moet een andere 
weg worden gekozen dan simpelweg 
verhoging van het wettelijk mini-
mumloon. 

Had dan het arbeidskostenforfait 
voor werkenden niet verbeterd 
kunnen worden? Dat ligt aanzienlijk 
beven het arbeidskostenforfait voor 
niet-werkenden. De noodzaak tot 

verbetering daarvan is niet bijster 
groot. Het zou knap ingewikkeld 
worden, wanneer dat arbeidsforfait 
voor werkenden alleen op het niveau 
van het wettelijk minimumloon zou 
verbeteren en niet voor anderen. Het 
streven naar een meer gelijkwaardige 
inkomensontwikkeling — in dat teken 
stond deze tegemoetkoming van de 
verhoging van het forfait voor 
niet-werkenden — had met name 
betrekking, ook naar het oordeel van 
de sociale partners, op het streven 
naar een meer gelijkwaardige 
ontwikkeling van uitkeringen 
vergeleken met inkomens in de 
marktsector. 

Wij beroepen ons dan op een 
aantal technicaliteiten, maar de 
wezenlijke oorzaak heb ik genoemd; 
wees voorzichtig met verhoging van 
het wettelijk minimumloon. Er zijn 
inderdaad wel enkele technicalitei-
ten, maar ik kan alleen maar 
doorgeven wat mij van deskundige 
zijde wordt meegedeeld en dat is, dat 
een voorziening voor alleen de 
uitkeringsgerechtigden door middel 
van een verhoging van het forfait in 
de groene en gele tabel kan en dat 
een voorziening voor ook de 
minimumlonen niet kan door middel 
van de witte tabel, omdat dan ook de 
bovenminimale werknemers worden 
begunstigd. Ik beveel deze technica-
liteiten in de aandacht van de heer 
Van der Meulen aan die er meer 
verstand van heeft dan ik. 

Voorzitter! Ik kom weer even terug 
bij de opmerkingen van de heer Van 
de Zandschulp, die de aandacht 
vestigt op de mogelijkheden om te 
komen tot een differentiatie in 
verbetering van inkomens tussen 
verschillende groepen uitkeringsge-
rechtigden. Toen aan de overzijde 
door D66 deze mogelijkheid werd 
aangereikt, heb ik een notitie 
toegezegd waarin wij op mogelijkhe-
den en onmogelijkheden zouden 
ingaan. Het is duidelijk dat er een 
aantal bezwaren aan kleven. Wat 
betreft de Algemene Bijstandswet is 
de norm de noodzakelijke kosten van 
het bestaan. Je moet die dan gaan 
differentiëren. Wat betreft de WAO 
is iemand geheel arbeidsongeschikt 
en heeft dan ook geen relatie meer 
met de arbeidsmarkt. Stel dat bij 
herkeuring tot zijn en onze vreugde 
blijkt dat hij voor een belangrijk deel 
weer wel arbeidsgeschikt is. Zolang 
hij daarna geen werk vindt, is de 
beloning van deze verheugende 
constatering dat hij achteruitgaat in 
inkomen. Ik wijs op de vrouw die een 

Eerste Kamer Sociale verzekering 
20 december 1988 
EK 12 12-459 



De Koning 

kind te verzorgen heeft beneden de 
12 jaar. Die heeft geen relatie met de 
arbeidsmarkt, hoeft althans geen 
relatie met de arbeidsmarkt te 
hebben. Zo gauw het kind 13 jaar is 
geworden, ontstaat die relatie wel en 
zakt haar inkomen. Dat zijn enkele 
voor de hand liggende problemen, 
maar die zullen wat meer methodisch 
in een notitie worden neergelegd. 

Voorzitter! De opvattingen van de 
heer Terpstra zijn mij bekend en het 
zijn ook zeer achtbare opvattingen, 
maar het betekent nog niet dat ze 
van vandaag op morgen verwezenlijkt 
kunnen worden. De voortgang op dat 
punt, waar het gaat om het overdra-
gen van verantwoordelijkheid voor 
werknemersverzekeringen naar 
organisaties van werknemers en 
werkgevers, is nog steeds gering. 

De heer Van de Zandschulp heeft 
gewezen op het standpunt van de 
meerderheid van de SER; het ene 
deel was voor koppeling zonder 
meer, het andere deel voor koppeling 
onder voorwaarden van uitkeringen 
aan de loonontwikkeling. Bij de 
toepassing van dat standpunt op dit 
jaar, de beslissing die dit jaar moest 
worden genomen, heeft diezelfde 
meerderheid van de SER dan ook 
gezegd dat het geen bezwaar is om 
dit jaar die koppeling volledig te laten 
werken. Als je dan kijkt naar de 
budgettaire omstandigheden — ik 
heb daar zoeven op gewezen — en 
als je vooral kijkt naar de werkgele-
genheidsaspecten van de bevriezing 
dan wel koppeling van het wettelijk 
minimumloon aan de loonontwikke-
ling in de marktsector, dan vind ik dat 
dat voorstel toch niet moet worden 
gevolgd. Het is mij toch iets te mager 
als de meerderheid van de SER 
concludeert dat de werkloosheid 
immers niet is toegenomen en dat 
men zich daarom niet kan beroepen 
op de werkgelegenheid als argument 
om de koppeling niet toe te passen. 
Het had er nog bij moeten komen dat 
de werkloosheid toenam, maar zij 
neemt wel onvoldoende af. Dat is de 
wezenlijke reden waarom wij menen 
die bevriezing ook voor dit jaar te 
moeten doorvoeren. Ik ben het dan 
helemaal eens met de fractievoorzit-
ter van het CDA in de Tweede 
Kamer, mijn politieke vriend De Vries, 
die zegt dat een gelijke ontwikkeling 
mogelijkheden zou geven tot 
loonmatiging en dat een meer 
gelijkwaardige ontwikkeling een van 
de voorwaarden zou kunnen zijn voor 
loonmatiging. Die politieke constate-
ririg, dat politieke verband, is 

ongetwijfeld terecht, maar het 
aardige is dat je het ook omgekeerd 
kunt lezen, zoals een enkele keer ook 
wel met andere uitspraken van de 
heer De Vries, die ik daardoor niet 
minder bewonder. Hij zou ook geen 
enkele moeite hebben met de 
uitspraak dat loonmatiging het 
gemakkelijker maakt om tot een 
gelijkwaardiger ontwikkeling van 
inkomens in de collectieve sector te 
komen. Ik geef eigenlijk aan die 
versie de voorkeur. 

Met de heer Van de Zandschulp 
hoop ik dat wij het koppelingsdebat 
in 1989 zullen kunnen voeren op 
basis van de wet beleidsmatige 
aanpassing. 

De heer Vogt zegt dat het moreel 
niet is te rechtvaardigen om tegelij-
kertijd te pleiten voor belastingver-
lichting voor hogere inkomens en 
voor bevriezing van het wettelijk 
minimumloon. Dat is een wat scheve 
voorstelling van zaken, want het gaat 
niet alleen om een belastingverlaging 
voor alleen hogere inkomens, maar 
om een belastingverlaging over de 
hele linie, die andere motieven heeft 
dan de bevriezing van het wettelijk 
minimumloon. Bij het bevriezen van 
het wettelijk minimumloon weegt het 
werkgelegenheidsmotief het zwaarst. 
Het kan natuurlijk alleen onder 
bepaalde voorwaarden, waarvan één 
van de belangrijkste is het behoud 
van koopkracht. Wij vertrouwen dat 
in 1989 aan die voorwaarde kan 
worden voldaan. Ik ben het niet eens 
met de stelling van de heer Vogt dat 
werkloosheid met name een gevolg 
is van automatisering. Natuurlijk 
heeft het er een zekere invloed op. 
Zonder automatisering zou het 
verlies aan werkgelegenheid nog 
aanmerkelijk groter zijn. Dat kan dus 
de oplossing niet zijn. Dat betekent 
dat het antwoord op automatisering 
moet zijn: enerzijds verhoging van 
kwalificaties van werkzoekenden en 
anderzijds beheersing van de 
ontwikkeling van arbeidskosten, met 
name op het laagste niveau, omdat 
daar de invloed op de werkgelegen-
heid het grootst blijkt te zijn. 

Ik heb de heer Van der Meulen al 
ten dele beantwoord op het punt van 
het arbeidskostenforfait, al dan niet 
ook voor werkenden met een 
minimuminkomen. Ik deel zijn 
standpunt met betrekking tot de 
relatie tussen de bevriezing van het 
wettelijk minimumloon en de 
werkgelegenheid. Daarover heb ik 
ook gesproken. Tevens deel ik zijn 
standpunt over het belang dat het ter 

beschikking stellen van 200 min. 
voor verbetering van het arbeidskos-
tenforfait voor niet-actieven heeft 
gehad voor het bereiken van 
overeenstemming tussen sociale 
partners. Het gesprek over de 
werkervaringsplaatsen en in het 
algemeen over vermindering van 
arbeidskosten voor langdurig 
werklozen heeft tot overeensterrv 
ming geleid, hetgeen ik met de heer 
Van der Meulen buitengewoon 
belangrijk vind. Er is eveneens 
gesproken over voorwaarden, zoals 
die van koopkrachtbehoud. Een van 
de voorwaarden was ook dat er iets 
moet gebeuren om tot enige 
toenadering te komen tussen de 
arbeidsvoorwaardenontwikkeling in 
de marktsector en die van de 
uitkeringsgerechtigden in de 
collectieve sector. Nadat een aantal 
mogelijkheden tegen het licht zijn 
gehouden, is overeenstemming 
bereikt over deze uitwerking, als 
zijnde de meest gewenste. 

Ik vertrouw erop, het wetsvoorstel 
beleidsmatige aanpassing te kunnen 
indienen voor het krokusreces. Ik 
begrijp dat de marges dan vrij smal 
zijn. 

Mijnheer de voorzitter! Mevrouw 
Gelderblom wees erop dat het 
achterwege laten van de indexering ƒ 
170 per maand achterstand betekent 
op de marktinkomens. Ik denk dat dit 
juist is op het niveau van het wettelijk 
minimumloon. Op de hogere niveaus 
in de collectieve sector is die 
achterstand aanmerkelijk groter 
geworden. Ik wijs alleen al op de 
pakketvergelijking die aantoont dat 
de hoogste inkomens in de collectie-
ve sector een achterstand hebben in 
de orde van grootte van 30%. Dat 
betekent dat de bevriezing van 
inkomens in de collectieve sector 
zeer substantiële gevolgen heeft 
gehad en dus ook zeer substantiële 
besparingen heeft opgeleverd. Van 
alle bezuinigingsmogelijkheden was 
dit de meest effectieve. Door de 
wijze van verdeling en de progressie 
in belasting en premies is aan de 
onderkant het leed, zowel uitgedrukt 
in guldens als in procenten, kleiner 
dan aan de bovenkant. Dat wil 
overigens nog niet zeggen dat het 
geen leed was. 

De heer Heijmans begon zijn 
betoog met de mededeling dat hij 
steun geeft aan de bevriezing van het 
wettelijk minimumloon, maar dat hij 
hoopt dat het de laatste keer is. Ik 
interpreteer dit tweeledig: hij hoopt 
dat het de laatste keer is op basis 
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van ad hoe-wetgeving en hij hoopt 
dat het de laatste keer is dat het 
neerkomt op volledige bevriezing. Ik 
deel zijn hoop en verwachting. 

De heer Barendregt heeft raille-
rend gesproken over de bevriezing 
van het wettelijk minimumloon als 
vervanging van een breukband. Hij 
begon zijn betoog met een heel 
duidelijke indeling in iets niet doen, 
iets anders doen en iets meer doen. 
Toen hij die woorden sprak, kwam ik 
op de gedachte dat daar best een 
mooie preek van te maken zou zijn. Ik 
geef hem dat dan ook graag in 
overweging. 

Voorzitter! Wij hebben niet gezegd 
dat het maar een automatisme moet 
worden en dat de vervanging van de 
breukband door het opnieuw 
bevriezen van het wettelijk minimum-
loon eigenlijk geen pijn doet, zolang 
wij de koopkracht maar kunnen 
handhaven. Een aantal jaren hebben 
wij inderdaad gedacht dat het niet 
toepassen van het indexeringsme-
chanisme van tijdelijke aard zou 
kunnen zijn, tot betere tijden zouden 
aanbreken, tot de oude tijden 
weerom zouden komen. Gaandeweg 
is er echter inzicht ontstaan in de 
oorzaak van de problemen in 
sociaal-economische opzicht die wij 
in de jaren tachtig hebben ondervon-
den. Een van de belangrijke oorzaken 
was het toepassen van automatische 
indexeringsmechanismen in de jaren 
zeventig, die geleid hebben tot het 
bekende haasje-over van lonen en 
prijzen. Dat inzicht heeft zo langza-
merhand geleid tot een voorkeur 
voor beleidsmatige aanpassing. Ik 
hoop dat die zeer binnenkort in een 
wetsontwerp aan de Kamer kan 
worden voorgelegd. 

Dan heeft de heer Barendregt nog 
gevraagd naar het effect van de 
bevriezingsoperatie. Ik denk dat wij 
daarbij onderscheid moeten maken 
tussen de effecten per jaar. Ik denk 
dat het dit jaar in termen van 
werkgelegenheid beperkt zal zijn. Het 
verschil in de loonontwikkeling 
tussen de marktsector en de 
collectieve sector is bij bevriezen niet 
zo gek groot, maar je moet natuurlijk 
kijken naar het effect over een reeks 
van jaren. In de berekeningen van het 
CPB wordt het effect op de werkge-
legenheid van een bevriezing van 
15% geschat op extra werkgelegen-
heid voor 200.000 personen en op 
1 50.000 werklozen minder. Aan de 
ene kant is er dus een uitbreiding van 
de werkgelegenheid en aan de 

andere kant gaat het om het 
terugdringen van de werkloosheid. 

• 
Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Ik dank de woordvoerders voor 
hun inbreng inzake een tweetal 
wetsvoorstellen met betrekking tot 
veranderingen, verbeteringen in het 
kader van de kinderbijslagwetgeving. 

De heer Van de Zandschulp 
betuigde in ieder geval steun aan de 
wijziging van de financiering van 
deze wetgeving. Hij wees erop, in 
aansluiting op wat hij vroeger al vaak 
gezegd heeft, dat hij bepaald niet 
verrukt was door het terugtrekken 
van de rijksbijdrage in de financiering 
van de sociale verzekeringen. Hij 
heeft er al eerder voor gepleit, met 
name de WIR-gelden een andere, 
betere bestemming te geven, met 
name ter verlichting van de lasten 
van het bedrijfsleven, de werkgevers. 
In feite, zo constateert hij, is de 
keuze ten aanzien van de financiering 
voor de kinderbijslag hetgeen hij al 
eerder heeft bepleit. In ieder geval 
ben ik dank verschuldigd voor de 
volle steun van de heer Van de 
Zandschulp aan dit wetsvoorstel 
(20892). 

Hij kan ook leven met het karakter 
dat wij daaraan voorlopig geven, 
namelijk een mengvorm tussen 
verzekering en voorziening, hoewel 
hij de verzekering beklemtoont. Hij 
voerde hiervoor een aantal motieven 
aan. De SER moet nog adviseren. Ik 
heb hier steeds in de stukken en 
mondeling naar verwezen. De heer 
Van de Zandschulp vindt het jammer 
dat ik niet ben tegemoet gekomen 
aan de wens van de SER om de 
premie op nul te stellen en met een 
rijksbijdrage te werken. Wel merkte 
hij op dat het feitelijk in de situatie 
geen verandenng brengt, maar de 
andere vorm vindt hij sjieker. Ik vind 
het beter om onze keuze te volgen. 
De argumenten hiervoor heb ik ook al 
aan de overzijde gegeven. 

Een tweede argument om nog 
voorlopig van een verzekering te 
blijven spreken, zo zegt de heer Van 
de Zandschulp, is het feit dat er nog 
steeds een discussie plaatsvindt over 
het woonlandbeginsel in de kinder-
bijslagwetgeving. Ik heb kennis 
genomen van de motieven. Hij stelt 
er bijzonder veel prijs op, zo snel 
mogelijk een beslissing te nemen. In 
ieder geval wil hij afstand nemen van 
deze zaak. Dat laatste kan ik niet 
doen. Er is een beoogde bezuiniging 

in dit kader ingeboekt van 1 50 min. 
Wel is een discussie aan het 
ontstaan over een alternatieve 
invulling, hetzij geheel, hetzij 
gedeeltelijk, van deze bezuinigings-
maatregel in de sfeer van de 
kinderbijslag. In dat verband is de 
vraag ter discussie geweest om de 
progressie iets anders in te vullen om 
- hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk — 
deze bezuiniging te bewerkstelligen. 
Ook is gewezen op de wijze waarop 
wij omgaan met de kinderbijslagtoe-
kenning op basis van de zogenoemde 
telkinderen. Dit zijn elementen die bij 
de structurele herziening van de 
kinderbijslag aan de orde komen. Dat 
is ook de reden waarom het kabinet 
nog geen beslissing over het 
woonlandbeginsel heeft genomen. 
Wil je deze alternatieven goed 
kunnen beoordelen, dan kan dat pas 
wanneer de SER ten principale een 
advies heeft uitgebracht. Ik verwacht 
dat de beslissing over deze zaak nu 
niet wordt genomen, maar wanneer 
de SER zijn advies heeft uitgebracht. 
Dat advies verwachten wij in het 
voorjaar 1989. Ik heb hiermee ook 
een reactie gegeven in de richting 
van mevrouw Gelderblom, die 
nadrukkelijk dit punt ter discussie 
stelde. Ik wijs haar met name op de 
discussie over een eventuele andere 
invulling via andere onderdelen van 
de kinderbijslagwetgeving. 

De heer Van de Zandschulp blijft 
het merkwaardig vinden om de 
kwestie met betrekking tot de 
bijzondere verhoging van de 
kinderbijslag te regelen zoals wij 
hebben voorgesteld. Hij vindt dat dit 
probleem niet veroorzaakt had 
mogen worden door het achterwege 
laten van de introductie van een 
nominale premie in de ziekenfonds-
verzekering. Ik kan deze opvatting 
respecteren, maar zij is niet de mijne. 
Hij vindt het niet juist om te spreken 
van een "overtrokken solidariteit". Hij 
accepteert de tot nu toe in de 
ziekenfondswetgeving geldende 
solidariteit. Die verdwijnt ook niet, 
maar er is wel een verandering 
opgetreden. Deze verandering moet 
overigens geplaatst worden in de 
brede context van de verandering op 
het terrein van de ziektekostenverze-
keringen. Hij vond dit merkwaardig, 
omdat wij vanuit onze filosofie sterk 
pleiten voor een gezinsvriendelijk 
beleid. Juist met het oog op de 
inkomenspolitieke effecten van de 
nominale premie is gezocht naar 
compensatie voor gezinnen met 
kinderen. Op zichzelf is dat een 
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goede keuze. De nominale premie in 
de ziekenfondsverzekering moet 
geplaatst worden in het totaal van de 
discussie over de ziektekosten. De 
discussie over de overtrokken 
solidariteit richtte zich vooral op 
gevallen waarin soms één premiebe-
taler met zijn ene betaling het risico 
van 3, 4, 5, 6 of 7 personen wist te 
dekken. Daarin is in het kader van de 
ziekenfondsverzekering een zekere 
limitering aangebracht, wat op 
zichzelf een goed te onderbouwen 
wijze van invulling is. 

De heer Van de Zandschulp wijst 
op nog op het feit dat de aanpassing 
van de beurzen in het kader van de 
studiefinanciering een vertraging van 
een jaar heeft opgelopen. Ik erken 
dat en heb dat in de Tweede Kamer 
ook toegegeven. Deze vertraging is 
een gevolg van de systematiek van 
de Wet studiefinanciering zelve. 

De heer Van de Zandschulp wijst 
op de frictie die ten gevolge van de 
vormgeving van deze bijzondere 
kinderbijslag ontstaat, doordat er 
toeslag wordt gegeven op de 
kinderbijslagen in totaliteit ten 
behoeve van gezinnen met één of 
twee kinderen. Ik erken dat er een 
frictie is ontstaan; de maatregel is 
niet moeders mooiste. Maar ik was 
toch ook wel ingenomen met de 
relativerende opmerking die de heer 
Heijmans hierover maakte, omdat hij 
beter dan wie dan ook uit de praktijk 
weet dat deze oplossing op zichzelf 
misschien niet de allerfraaiste is, 
maar qua inzicht niet onoverkomelijk 
behoeft te zijn. Toch lijkt het mij goed 
om er in de toekomst, zo mogelijk, 
een verandering in aan te brengen. 
Het verheugt mij in ieder geval dat de 
heer Van de Zandschulp meent zijn 
steun niet aan dit wetsontwerp te 
moeten onthouden. Dat is voor mij 
het belangrijkste. 

Mevrouw Bos-Beernink geeft steun 
aan het wetsvoorstel ter verandering 
van de financieringsstructuur. Zij 
wijst erop dat de principiële discussie 
pas gevoerd kan worden, nadat de 
Sociaal-economische raad over deze 
zaak heeft geadviseerd. Zij wijst er 
met nadruk op, dat het hierbij gaat 
om een zekere uitruil in het kader van 
de lastenverlichting van het bedrijfs-
leven en op de overeenstemming die 
in dit opzicht met de sociale partners 
is ontstaan. 

Zij heeft wat meer aarzelingen ten 
aanzien van de bijzondere verhoging 
van de kinderbijslag. Een van haar 
vragen was of de polsstok misschien 
zou kunnen worden verplaatst. 

Hiermee wilde zij een wijze van 
compensatie bepleiten waardoor 
vooral gezinnen met lage inkomens 
wat meer zouden krijgen. Ik denk dat 
dit niet past in de systematiek van de 
kinderbijslag, die integrale verhogin-
gen geeft en een horizontale 
inkomensverdeling kent. Anders 
zouden wij heel snel in de richting 
van een inkomensafhankelijke 
toedeling van de beschikbare gelden 
komen, wat niet past in de gekozen 
systematiek. Ik wijs er wel op dat de 
toekenning van die nominale 
bedragen voor gezinnen met een 
lager inkomen procentueel een 
hogere verhoging is dan voor 
gezinnen met een hoger inkomen. 

Als ik mevrouw Bos-Beernink goed 
aanvoel, had zij toch de meeste 
bezwaren tegen de vormgeving, 
namelijk tegen het geven van een 
opslag op de kinderbijslag. Zij zou 
liever zien dat er geen verstoring 
optreedt in de leeftijdsdifferentiatie 
70-100-130. Ik heb in de Tweede 
Kamer mijn sympathie betuigd met 
suggesties om dit in de toekomst te 
veranderen. Mevrouw Bos wil nu 
graag van mij horen of ik die 
sympathie wil vertalen in een 
inspanningsverplichting. Ook op dat 
punt heb ik in de Tweede Kamer een 
toezegging gedaan, maar mevrouw 
Bos wil nu van mij horen dat ik ervoor 
wil "knokken". Als ik een inspan-
ningsverplichting op mij neem, gaat 
het om een inspanning om het doel 
te bereiken, maar een en ander moet 
dan wel passen in de totale context 
van het inkomensbeleid op dat 
moment en de lastenverdeling en 
alles wat daarmee samenhangt. In 
die zin wil ik mijn sympathie echt wel 
vertalen in een poging mijnerzijds om 
dat doel te bereiken. In de toekomsti-
ge wetgeving is namelijk inderdaad 
nog een herhaling mogelijk vanwege 
de fasegewijze realisering van de 
Dekker-plannen. Verder kan ik op dit 
moment zeker niet gaan. 

Mevrouw Bos en mevrouw 
Gelderblom vroegen nog de aan-
dacht voor de verandering in de 
systematiek door over te stappen van 
een kwartaalsgewijze naar een 
maandsgewijze betaling. Beiden 
vroegen zich met enige verbazing af: 
moet het zoveel kosten, ook al is dat 
dan tijdelijk? Toen ik dat bedrag voor 
het eerst zag, had ik ook het gevoel 
van: is dat nou zo'n dure aangelegen-
heid? Het is echter meer een kwestie 
op kasbasis dan op transactiebasis. 
Wat is namelijk het geval? Als je 
overgaat tot maandbetaling, wordt 

de betaling van het vierde kwartaal 
van een jaar voor twee maanden naar 
voren gehaald. Normaliter wordt het 
vierde kwartaal pas vanaf januari van 
het daaropvolgende jaar uitbetaald. 
Ga je op maandbetaling over, dan ga 
je in dat jaar in ieder geval twee 
maanden betalen. Dat is tweederde 
van een kwartaalbedrag. Het 
kwartaalbedrag is ongeveer 1,5 mld. 
Op kasbasis heeft het dus een 
eenmalig effect van die 1 mld. Als je 
eerder begint, dan kun je later ook 
eerder stoppen als de kinderen de 
leeftijd van 18 jaar bereiken. Ik heb 
daarvan overigens geen exacte 
cijfers. Die 1 mld. betreft dus met 
name de kasbasis. 

Mevrouw Gelderblom vroeg ook of 
wij hiermee nou tot 1991 moeten 
wachten. Bij mijn weten moet dat wel 
gebeuren, omdat het pas kan starten 
op het moment dat het laatste 
districtskantoor (vroeger raad van 
arbeid) tot de automatisering is 
overgegaan. Dat is pas voor dat jaar 
voorzien, dus veel eerder kan het 
niet. 

Mevrouw Bos vroeg naar de 
voordelen van deze zaak. De 
voordelen zijn, zoals mevrouw 
Gelderblom al aangaf, dat je eerder 
een kostenvergoeding krijgt voor het 
hebben van kinderen dan nu is 
voorzien. Daar zit dan geen vertra-
ging in. Je kunt dan ook vrij vlot gaan 
werken. Er zitten dus echt wel 
voordelen aan. Een dergelijk fors 
verschil tussen de kosten op kasbasis 
en de kosten op transactiebasis is 
echter toch ook niet zonder belang. 
Dat moet dan tegen die tijd worden 
afgewogen. 

Mevrouw Gelderblom was positief 
over beide voorstellen. Zij vond in 
ieder geval ook dat de nominale 
premie in de ziekenfondswetgeving 
op zichzelf een goede zaak is, maar 
dat er daarom ook juist compensatie 
moet worden gegeven in de vorm 
van deze kinderbijslag. Over het 
woonlandbeginsel heb ik al de 
nodige opmerkingen gemaakt. 

De heer Heijmans zei dat ik zou 
mogen verwachten dat hij enige 
moeilijkheden zou hebben met 
betrekking tot de wijziging in de 
financieringsstructuur. Ik vind dat hij 
dat relativerend zegt als hij het over 
"enige moeili jkheden" heeft. Zijn 
benaderingswijze was eigenlijk vrij 
fundamenteel, waarbij hij ook steun 
vond bij de heren Van der Jagt en 
Barendregt. Ik zal hierop zo dadelijk 
nog nader ingaan. 

De heer Heijmans stelde in dit 
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verband ook de vraag of het niet de 
hoogste tijd wordt dat wij kijken naar 
de hele opzet van ons stelsel van 
sociale zekerheid, verwijzend naar de 
advisering door de Wetenschappelij-
ke raad voor het regeringsbeleid en 
naar de interne markt van 1992. Op 
dit laatste punt wordt aan een 
afzonderlijke nota gewerkt. Daarin 
komt de problematiek in relatie tot de 
interne markt in 1992 ter zake van de 
sociale verzekering uitvoerig aan de 
orde. Zonder twijfel zal de hele 
sociale-verzekeringswetgeving ook 
nog wel eens in discussie komen. Op 
dit moment zijn wij echter met zoveel 
deeltrajecten bezig, met zoveel 
wetgeving uit anderen hoofde, dat 
een echte volledige fundamentele 
disscussie over deze zaak zeker niet 
op korte termijn behoeft te worden 
verwacht. 

Het meest fundamentele in de 
betogen van de heren Heijmans, 
Barendregt en Van der Jagt was 
eigenlijk, dat je de financierings-
stroom verlegt van het bedrijfsleven, 
van werkgevers en werknemers naar 
de overheid. De heer Heijmans zei 
verder nog, dat dit een eerste stap is 
in de richting van een arbeidsloos 
inkomen, maar dat zie ik niet zo 
zitten. Ook in de huidige structuur is 
en blijft het een correctie op het loon 
en het inkomen ten voordele van 
gezinnen met kinderen. Het geld 
wordt ook niet beschikbaar gesteld 
aan kinderen — dan zou het mis-
schien meer op een arbeidsloos 
inkomen lijken — maar aan degenen 
die kinderen hebben. Ik zie dat 
gevaar dus niet zo. Maar, zeggen de 
heren Heijmans, Barendregt en Van 
der Jagt, het is toch wel een verdere 
stap in de richting van meer overheid 
en een grotere wijze van collectivise-
ring van het geheel. Past dat nu wel 
in het beleid dat met name vanuit het 
CDA wordt bepleit? Ik vind niet, dat 
een en ander daarmee in strijd is. De 
heer Barendregt wees met name op 
de werkgevers-werknemersrelatie 
met betrekking tot de overheid. De 
heer Van der Jagt zei, dat het 
vroeger een private aangelegenheid 
was tussen de werkgever en de 
werknemer. Zijns inziens zou het dat 
eigenlijk moeten blijven en zouden wij 
in die richting moeten gaan, omdat 
wij anders in de staatszorg terecht 
zouden komen; dus verzorging van 
de wieg tot het graf. Naar mijn 
mening was het vroeger geen puur 
private aangelegenheid. Integendeel, 
in private zin bleek het niet oplosbaar 
te zijn om een zodanig loon te 

betalen dat gezinnen met kinderen 
daarvan konden worden onderhou-
den. Vandaar dat al heel snel naar 
het publieke recht is gegaan via het 
opleggen van wettelijk verplichte 
regelingen. Daarmee kon met de 
harde overheidshand worden bereikt 
wat privaat niet tot een oplossing 
kwam. De heer Heijmans heeft ook 
erkend, dat dit ligt opgesloten in de 
kinderbijslagwetgeving in haar vorm 
als volksverzekering. 

Ik wil nog een aantal opmerkingen 
over deze zaak maken. Hiermee loop 
ik eigenlijk een beetje vooruit op de 
principiële discussie die wij krijgen, 
nadat de SER heeft geadviseerd. 
Vanwege de toch ernstige bezwaren 
van deze drie woordvoerders zou ik 
er nog eens op willen wijzen, dat er in 
de loop van de decennia op het 
terrein van de kinderbijslag giganti-
sche veranderingen zijn geïntrodu-
ceerd. Die hebben het oorspronkelij-
ke karakter van de kinderbijslagwet-
geving in relatie tot de verhouding 
werkgever/werknemer met betrek-
king tot de loon- en arbeidsvoorwaar-
den toch gans verbreed. Zo wijs ik op 
met name de veranderingen in 1947. 
Toen is ook voor eerste en tweede 
kinderen de kinderbijslag ingevoerd. 
Vanaf dat moment betekent het voor 
alle kinderen een correctie op het 
loon. Vervolgens is de kinderbijslag-
wetgeving, nadat lange tijd noodwet-
geving heeft gegolden, uitgebreid tot 
alle ingezetenen met kinderen, tot 
alle inwoners met kinderen, ook tot 
hen die niet in loondienst waren, 
maar een inkomen uit het vrije bedrijf 
of beroep hadden. Zij kregen dus ook 
kinderbijslag. Daarmee was het 
loonvraagstuk al veel breder 
geworden. Dat heeft het karakter van 
de kinderbijslag ook duidelijk 
beïnvloed. 

Ik wijs nog op een andere, ook niet 
onbelangrijke verandering in de hele 
kinderbijslag. Ten tijde van het 
kabinet-Van Agt I is de integratie van 
de kinderaftrek en de kinderbijslag 
geïntroduceerd. Destijds was de 
kinderbijslag fiscaal belast. Daar-
naast bestond de kinderaftrek. De 
persoon in kwestie hoefde daardoor 
minder belasting te betalen. Dat is 
geïntegreerd in kinderbijslagbedra-
gen die vervolgens niet meer fiscaal 
belast zijn. Met andere woorden: de 
beoordeling van de draagkracht is 
van de fiscale wetgeving overgehe-
veld naar de kinderbijslagwetgeving 
vanwege deze integratie. In feite is 
toen een deel van de rijkstaak, 
namelijk de beoordeling van de 

draagkracht van de betrokkenen, 
overgeheveld naar een ander 
instituut, namelijk de kinderbijslag-
wetgeving. Daarmee is er nogal wat 
wezenlijk veranderd in de kinderbij-
slag. Daarin is opgesloten een grotere 
overheidstaak met betrekking tot de 
beoordeling van de financiële 
draagkracht bij de fiscale wetgeving. 

Ik wil nog wijzen op de verande-
ringen in de kinderbijslagwetgeving 
met betrekking tot het trekken van 
een lijn bij 18 jaar. Voor invalide 
kinderen hebben wij een oplossing 
gekozen in de algemene arbeidson-
geschikheidsverzekering en voor 
studenten in de studiefinanciering, zij 
het dat er sprake is van een lange 
overgangsmaatregel. 

Al deze veranderingen zijn van dien 
aard dat het oorspronkelijke karakter 
van de kinderbijslag zodanig wordt 
veranderd dat je niet alleen de oude 
motieven en argumenten kunt 
gebruiken. Er is sprake van een 
zodanige vermenging dat men op 
goede gronden deze mengvorm, 
voorziening en verzekering, voorlopig 
kan accepteren. De principiële 
discussie zouden wij moeten voeren 
als de SER zijn advies heeft uitge-
bracht en de regering daarover een 
standpunt heeft bepaald. 

Er is gevraagd op welk moment 
wetgeving kan worden verwacht. De 
verwachting is dat de SER in het 
voorjaar van 1989 zal adviseren. 
Daarna moet de regering haar 
standpunt bepalen. Dat betekent dat 
in deze kabinetsperiode geen 
wetgeving meer kan passeren en dat 
in ieder geval de echte wetgeving op 
dit punt pas in een volgende — ik 
neem aan in dé volgende - kabinets-
periode kan plaatsvinden. 

De heer Heijmans heeft gezegd dat 
het logisch zou zijn geweest om het 
Algemeen kinderbijslagfonds op te 
heffen. Ik heb al gezegd — de heer 
Van de Zandschulp bevestigt en 
onderschrijft dat - dat er zo weinig 
mogelijk moet worden veranderd. 
Vandaar dat wij deze keuzen hebben 
gemaakt. Men heeft daar meen ik 
geen principiële bezwaren tegen. De 
heer Heijmans zei wel dat wij het AKF 
in stand zouden houden vanwege de 
werkgelegenheid. Dat is volstrekt 
niet het geval. Ik heb dat argument 
nooit gehoord. Wij bewandelen deze 
weg dus niet vanwege de werkgele-
genheid. Wij bewandelen dezelfde 
weg die wij bij de toeslagwetgeving 
hebben bewandeld. 

De heer Hei jmans (VVD): Ik heb dat 
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uit de Handelingen gehaald. De 
staatssecretaris heeft daarin gezegd 
dat het in ieder geval goed zou zijn 
voor de werkgelegenheid. Ik heb hem 
ook gevraagd of hij dat wat ironisch 
bedoeld heeft of dat hij serieus was. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat 
betrof niet de werkgelegenheid bij de 
Sociale verzekeringsbank en zijn 
huidige bijkantoren, maar de 
werkgelegenheid die ontstaat door 
de lastenverlichting bij het bedrijfsle-
ven. 

Mijnheer de voorzitter! De heer 
Heijmans, Barendregt en Van der 
Jagt hebben gevraagd of die 
wijziging in de financieringsstructuur 
niet betekent dat het gemakkelijker 
wordt om het niveau van de kinder-
bijslag aan te passen en dat het 
niveau eerder ter discussie wordt 
gesteld, omdat het gaat om een 
budgettaire zaak. Het parlement 
heeft natuurlijk een budgetrecht, 
maar het budget is niet zo maar te 
verlagen via begrotingen. Als je dat 
in de toekomst zou willen doen, dan 
moet je als volksvertegenwoordiging 
naast het budgetrecht dat je hebt bij 
de begrotingswetgeving, de kinder-
bijslagwetgeving zelfveranderen. Ik 
moet eerlijk zeggen dat ik niet inzie 
dat het door deze wijze van financie-
ring makkelijker zal worden om in de 
toekomst de kinderbijslag aan te 
passen. Het zou wat anders zijn 
wanneer er, als je de begrotingsbe-
dragen zou schrappen, daarmee een 
verlaging zou plaatsvinden. Dit is 
echter niet zo. Er dient vervolgens 
een vertaling hiervan plaats te vinden 
in wetgeving. Wat dit betreft lijkt de 
ongerustheid die sommigen hebben 
geuit, zoals de heer Barendregt die 
sprak over een " tw is tappel " die 
iedere keer weer terug zou kunnen 
komen, mij niet terecht. 

De heer Barendregt (SGP): 
Voorzitter! Moet ik uit het antwoord 
van de staatssecretaris afleiden, dat 
hij vindt dat het bij deze oplossing 
moeilijker wordt? 

Staatssecretaris De Graaf: Nee, het 
is om het even. Als je echt iets wi l t 
doen zoals veranderingen, bezuini-
gingen, niveauverlaging — wat in het 
verleden bij de sociale verzekering is 
gebeurd - dan is hiervoor wetgeving 
nodig. Dat blijft ook hier het geval. 
Wat dat betreft is het in dat opzicht 
even veilig. Er is een dubbele 
beveiliging, een in het normale 

budgetrecht op de begrotingen en 
een in de wetgeving zelf. 

Voorzitter! De heer Van der Jagt 
merkte op dat ik alleen maar hardere 
toezeggingen en uitspraken kon doen 
over deze kabinetsperiode. Daar 
heeft hij gelijk in. Dit kabinet regeert 
niet over zijn graf heen. Dat doe ik 
ook niet. Maar ook als je na deze 
kabinetsperiode iets zou willen doen, 
dan kan dat alleen als hiertoe via 
wetgeving wordt besloten. Dit heeft 
pas effect, als zo'n wet ook de Eerste 
Kamer is gepasseerd. 

Ik ben overigens blij, mijnheer de 
voorzitter, dat de heer Heijmans zich 
neerlegt bij de politieke werkelijkheid 
en dat hij zijn steun zal geven. 

De heer Barendregt heeft er 
terecht op gewezen dat er tot op 
zekere hoogte in de financierings-
strucuur sprake is van stuivertje 
wisselen. De werkgevers krijgen 
minder te betalen, hetgeen een 
ontlasting van de kosten voor de 
werkgevers betekent. En de overheid 
neemt deze kosten voor haar 
rekening, dit alles in het kader van de 
WIR-operatie. 

De veronderstelling van de heer 
Barendregt is juist, dat veel bedrijven 
die geen personeel hebben, geen 
enkel voordeel hebben van de 
kinderbijslagoperatie. Maar zelfstan-
digen zonder personeel behoren wel 
tot de ingezetenen die eveneens 
persoonlijk premie moeten betalen 
en zij genieten in die zin wel allen dit 
voordeel, omdat het om een 
volksverzekering gaat die volledig uit 
de algemene middelen wordt 
betaald. Hier zit een toedeling van de 
tegemoetkoming in naar rato van de 
loonkosten, omdat de druk daar ligt. 
Van de andere kant profiteren de 
bedrijven die het meest arbeidsinten-
sief zijn ook in verhouding het meest. 

Voorzitter! De heer Barendregt 
vroeg naar de termijn waarop de 
nieuwe wetgeving verwacht kon 
worden. Daarop heb ik reeds 
geantwoord. Hij was blij dat in de 
hele discussie tot nu toe afstand was 
genomen van de inkomensafhanke-
lijkheid van de kinderbijslag. Hij vond 
het teveel een gelegenheidswetge-
ving door de vormgeving van het 
kiezen voor een toeslag. Hij wilde van 
mij eigenlijk horen dat het om een 
noodverband ging, waaraan zo snel 
mogelijk iets gedaan moest worden. 
In de richting van mevrouw Bos heb 
ik hierover zojuist reeds een aantal 
opmerkingen gemaakt. Ik wil graag 
proberen tot een definitieve regeling 
te komen. In hoeverre dan de 

achterstand voor grote gezinnen 
tevens weggewerkt kan worden, 
weet ik niet. Om te beginnen was de 
eerste vrij forse kinderbijslagoperatie 
— ik dacht dat het hierbij ging om 
330 min. in totaal — mede bedoeld 
om de positie van de gezinnen met 
kinderen te versterken. Dat is de 6% 
integrale verhoging die eerder is 
gerealiseerd. Uiteraard kan ik geen 
toezegging doen voor de toekomst, 
maar de kinderbijslag krijgt echt wel 
aandacht. Daarbij gaat het met name 
om de vraag of kinderbijslag altijd 
kostendekkend moet zijn. Moet deze 
de volledige kosten dekken van de 
opvoeding en de verzorging van 
kinderen? Deze zaak komt na de 
advisering door de SER aan de orde. 
Verdere toezeggingen kan ik niet 
doen, maar ik hoop dat deze 
toezeggingen van dien aard zijn dat 
zij de heer Barendregt over de streep 
zullen halen om steun te geven aan 
deze voorstellen, althans op het punt 
van de bijzondere verhoging van de 
kinderbijslag. 

De heer Van der Jagt heeft deze 
zaak heel fundamenteel aan de orde 
gesteld. Ik heb hierop naar mijn 
mening al voldoende gereageerd. Ik 
heb ook al gewezen op de positie van 
de overheid, sociale partners en alles 
wat daarmee samenhangt. 

D 
De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Voorzitter! Ik dank beide 
bewindslieden voor hun reactie op 
mijn betoog. Ik zal mij beperken tot 
een reactie op het betoog van de 
minister ter zake van een drietal 
punten. 

De minister zegt dat het kabinet 
niet alleen de minima pakt, maar de 
gehele collectieve sector. Daar zit 
iets in en het zit de minister kennelijk 
hoog, want hij maakt elk jaar deze 
opmerking. 

Minister De Koning: Dat komt 
doordat de heer Van de Zandschulp 
telkens dezelfde fout maakt. 

De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Neen, ik maak geen fout. Ik 
spreek over het minimumloon en de 
sociale uitkeringen, omdat deze nu 
op de agenda staan. De arbeidsvoor-
waarden van ambtenaren en 
voormalige trendvolgers, nu G en 
G-personeel geheten, staan nu niet 
op de agenda. Als die er wel op 
staan, nemen wij ook deel aan de 
discussie en hebben wij daar wel een 
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standpunt over. Globaal is het waar 
dat alle inkomens in de collectieve 
sector beheerst worden en in de 
buurt van nul gehouden worden, al is 
er soms wel enig verschil. Als er 100 
min. voor de politie beschikbaar is, 
betreft het enkele tienduizenden 
mensen en als er 200 min. voor de 
uitkeringen beschikbaar is, betreft 
het meer dan 3 miljoen mensen. 
Maar dit is een detail en misschien is 
het een beetje flauw om dat nu aan 
te voeren. Deze maand speelde dit 
echter en daarom kan ik het natuur-
lijk niet nalaten, deze opmerking te 
maken. 

Ik geef de minister wel toe dat ik 
een grotere compassie heb met de 
minimumloners en de uitkeringsge-
rechtigden dan met de ambtenaren, 
want de laatsten hebben maatschap-
pelijk gezien toch een iets sterkere 
positie dan de mensen die van het 
minimumloon of een uitkering 
afhankelijk zijn. Overigens herinner ik 
de minister eraan dat ik als eerste 
hier heb gezegd dat ik mij heel goed 
kan voorstellen dat minimumlonen en 
sociale uitkeringen gekoppeld 
worden aan een gemengde index van 
de lonen uit de marktsector en de 
collectieve sector, als er een 
zelfstandig beleid gevoerd zal 
worden voor het overheidspersoneel 
en het personeel in de gesubsidieer-
de en gepremieerde sector. Deze 
nuance heb ik al eerder aangebracht. 

Het tweede punt waar ik op wil 
ingaan, betreft de reactie van de 
minister op mijn pleidooi voor meer 
scholing voor werkenden. De 
minister zegt dat dit een wenselijke 
zaak is, die echter wel overgelaten 
moet worden aan het bedrijfsleven. 
Ik ben het daar niet zonder meer mee 
eens en ook niet zonder meer mee 
oneens. Eén van de redenen om het 
ermee oneens te zijn, heeft de 
minister zelf al genoemd. Hij zei dat 
het bedrijfsleven zich in het scho-
lingsbeleid te eenzijdig richt op de 
scholing van kaderpersoneel. Een 
tweede reden die ik noem, is dat het 
individuele bedrijf wel bijschoolt, 
maar in het algemeen slechts voor 
zover nieuwe kennis direct toepas-
baar en functiegericht is. Het gaat 
dus meestal om een nogal smalle 
scholing. De optelsom van de 
activiteiten van individuele bedrijven 
levert geen optimaal maatschappelijk 
resultaat op. Op zichzelf is dit geen 
nieuw inzicht, want dat weten wij al 
honderd jaar. Daarom ben ik op zijn 
minst voor een grotere beïnvloeding 

van de overheid, ook als het gaat om 
het scholingsbeleid van het bedrijfs-
leven. Ik zeg niet dat ik direct voor 
wetgeving ben, maar ik ben wel voor 
een grotere bemoeienis van de 
overheid op dit terrein. Ik vind dat 
overheid en bedrijfsleven gezamenlijk 
zouden moeten streven naar het 
realiseren van een individueel 
scholingsrecht. De relatie met de 
problematiek waarover wij vandaag 
spreken — gegeven het feit dat de 
werkloosheid zich concentreert bij de 
lager opgeleiden - bestaat hierin 
dat meer scholing van werkenden, 
ook in de lagere functies, leidt tot 
doorstroming. Die doorstroming is 
hard nodig, omdat daardoor meer 
ruimte vrijkomt voor nu nog werk-
lozen. Dat moet een onderdeel zijn 
van het beleid ter oplossing van de 
werkloosheid. Alleen maar scholing 
van werklozen stuit immers snel op 
grenzen. 

Mijn derde en laatste opmerking 
betreft het citaat van Bert de Vries. 
Het is een heel mooi citaat: "een 
gelijke inkomensontwikkeling hoeft 
niet ten koste te gaan van soliditeit; 
het draagt bij tot consensus in de 
samenleving en dat vertaalt zich in 
loonmatiging". De minister zegt dat 
dit citaat omkeerbaar is: loonmati-
ging maakt koppeling mogelijk. Daar 
zit natuurlijk ook iets in. Ik ben wel 
bereid, dit citaat ook van achteren 
naar voren te lezen. Overigens 
hebben wij één keer een situatie 
meegemaakt, waarin sprake was van 
een zeer grote loonmatiging. In 1984 
was de initiële loonstijging ongeveer 
nul. Werknemers leverden hun 
prijscompensatie in voor arbeidstijd-
verkorting. Toepassing van de WAM 
zou in dat jaar dus vrijwel niets 
hebben gekost. Toepassing was 
vrijwel identiek aan bevriezing. Maar 
toen zei de minister dat in dat geval 
de bevriezing niets opleverde. Toen 
werden minimumloon en uitkering 
met 3% verlaagd. Ik herinner daar 
nog maar even aan. 

Iets belangrijker is misschien mijn 
opmerking dat het citaat van De 
Vries inderdaad omkeerbaar is, maar 
dat wij niet moeten streven naar een 
situatie, waarin de een wacht op de 
ander en zegt: na u. Voor mij is de 
minister de aanspreekbare figuur, 
dus ik spreek hem aan. Ik zeg tegen 
hem: leg uw gewicht ten volle in de 
schaal om èn te komen tot een 
beheerste loonkostenontwikkeling èn 
tot een parallelle inkomensontwikke-
ling. In de jaren dat ik de minister 
hier heb aangetroffen ging hij 

meestal met gebonden handen naar 
het overleg met de Stichting van de 
Arbeid. Dan kwam er dus niet veel 
uit. In dit najaar heeft de minister 
voor het eerst zelf enige ruimte 
gecreëerd in het overleg en heeft hij 
zelf een stap gedaan. Ik prijs dat in 
hem; ik vind dat hij daarmee op de 
goede weg is. Het zal hem zijn 
opgevallen dat ik mij dit jaar in een 
iets mildere toonzetting heb uitgela-
ten dan dat in voorgaande jaren wel 
eens het geval is geweest. 

D 
De heer Van der Meulen (CDA): 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
de beantwoording. De datum van het 
indienen van dit wetsontwerp staat 
vast. En wij hebben dit jaar, zo heb ik 
begrepen, een vroege Paas. 

De fractie van het CDA heeft 
gevraagd of is overwogen, voor de 
groep werkenden op het niveau van 
het minimumloon ook een dergelijke 
of een andere maatregel te nemen. 
Als het antwoord daarop luidt dat dit 
wel mogelijk was geweest, maar..., 
dan is het duidelijk dat ik hierop inga. 
In eerste instantie heb ik toen een 
paar zaken genoemd, waarvan ik 
denk dat de overwegingen daarbij 
juist zijn. Zij zijn door de minister 
herhaald: een gelijkwaardige 
inkomensontwikkeling en een breed 
maatschappelijk draagvlak. Daarna 
komt echter een aantal zaken naar 
voren, waar ik de grootste moeite 
mee heb. Daarvan heb ik de indruk, 
dat de minister — ik weet niet of ik 
het woord mag gebruiken — die hele 
" r imram" niet nodig heeft gehad om 
te betogen dat, als werknemers daar 
ook bij betrokken zouden worden, wij 
weer te maken zouden krijgen met 
een problematiek van de echte 
minima en dat dan voor mensen met 
extra uitkeringen een aftrek moet 
plaatsvinden. Voor mijzelf heb ik hier 
een paar strepen doorgehaald. Ik 
onderschrijf de andere elementen, 
die de minister heeft genoemd. Ik 
vind het goed, dat eerst uitkeringsge-
rechtigden die de offers hebben 
gebracht, dat extraatje ontvangen, 
maar de motivering, waarom 
werknemers dat niet kunnen, past 
niet in mijn belevingswereld. Het gaat 
mij niet om echte minima, AOW-ge-
rechtigden met een aanvullend 
pensioen of de VUT. De beantwoor-
ding zou heel wat korter zijn ge-
weest, als de minister al die elemen-
ten, die ik heb genoemd niet in de 
schriftelijke beantwoording had 
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betrokken. Ik geloof ook niet, dat de 
elementen, die erin staan, een rol 
hebben gespeeld in het overleg in de 
Stichting van de arbeid. Dat zou de 
situatie meer hebben vertroebeld dan 
nodig was geweest. Het zijn punten, 
waarover werknemers en werkgevers 
niet gelijkluidend denken. 

Mijnheer de voorzitter! De minister 
heeft mij erg nieuwsgierig gemaakt 
naar zijn opvatting, dat wij met de 
Wet minimumloon een andere weg 
moeten kiezen. Die andere weg komt 
er blijkbaar over enkele weken. De 
cirkel is dan weer rond. 

D 
Mevrouw Gelderblom Lankhout 
(D66): Mijnheer de voorzitter! Ik dank 
beide bewindslieden voor hun 
antwoord. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over het minimumloon. De minister 
houdt mij voor, als ik zeg dat ƒ 170 vrij 
veel is, ais je al zeven jaar achter-
loopt, dat er voor anderen een nog 
grotere stijging van het achter te 
lopen bedrag is gekomen. Dat heb ik 
ook niet ontkend. Ik sprak alleen over 
de onderkant, omdat het verschil in 
draagkracht toch wel wat anders is. 
Onze bezwaren zijn het grootst, als 
het gaat om de onderkant. Ik had uit 
de beraadslagingen aan de overkant 
begrepen, dat de minister dat 
standpunt deelde. Well icht kan hij dit 
nog eens bevestigen. 

Ik kom thans over de kinderbijslag 
te spreken. Het naar voren schuiven 
kost I mld., als op kasgeldbasis over 
drie maanden wordt betaald. Ik heb 
begrepen, dat er op dit moment 
sprake is van automatisering. Een 
van de argumenten daarvoor was, 
dat de mensen het bedrag dan 
eerder krijgen. Artikel II spreekt over 
de eerste dag van het kwartaal, 
waarop het recht ontstaat. De 
papieren die moeten worden 
ingestuurd zijn echter ingewikkeld, 
zodat je die bijna altijd een keer 
terugkrijgt, omdat er iets ontbreekt. 
Kortom, de werkelijke uitbetaling 
geschiedt vrijwel nooit in de termijn 
waarop het recht tot gelding komt. 
De automatisering zou een en ander 
vergemakkelijken. Ik heb daarbij nooit 
gehoord, dat het op kasgeldbasis 
geld zou kosten. Als men het bedrag 
eerder krijgt, op het moment waarop 
men er recht op heeft en niet nadat 
alle administratieve beslommeringen 
hebben plaatsgehad, zou dit op 
kasgeldbasis ook iets moeten 
betekenen. Ik heb daarover in het 

kader van de automatisering niets 
gehoord. Ik wil die bedragen graag 
van enige vraagtekens voorzien. De 
steun die de staatssecretaris aan 
mijn argumenten voor de verschui-
ving naar voren geeft, heeft mij zeer 
verheugd. Ik hoop, dat hij bij de 
uitgebreide bespreking volgend jaar 
dezelfde verdediging wil voeren voor 
het naar voren schuiven. Ik heb uit 
het voorlopig verslag een zeer 
voorzichtige vorm van een toezeg-
ging gehaald. Het is ongeveer het 
maximale dat wij in dit huis meestal 
van de regering mogen verwachten 
als wij hier een gedachte lanceren. 

Voorzitter! Ik vind het jammer, 
maar ik heb er wel begrip voor, dat 
de staatssecretaris nu geen hardere 
uitspraken wil doen over het 
woonlandbeginsel. Overigens, het zal 
hem bekend zijn dat de leden van de 
bevriende fractie aan de overzijde er 
meer voor voelen om over het 
progressiebeginsel te spreken. Het is 
bekend dat wij, als er wegen 
gevonden moeten worden, liever aan 
die kant gaan knabbelen dan het 
woonlandbeginsel in te voeren. 

Ik heb nog één vraag. Er is gesteld 
dat de ziektekosten deze niet fraaie, 
maar praktische tijdelijke verhoging 
mogelijk maakten. Deze vraag komt 
misschien weer aan de orde als wij 
hier de Oort-voorstellen gaan 
behandelen. Betekent het dat fiscale 
aftrek van de ziektekosten die men 
maakt voor kinderen wel of niet 
mogelijk is nu de kinderbijslag 
gedeeltelijk verhoogd wordt? Men 
krijgt nu hogere ziektekosten doordat 
kinderen niet meer gratis meeverze-
kerd zijn. Wat betekent dat in de 
fiscale sfeer op dit moment of wordt 
dat pas bij Oort geregeld? 

D 
De heer Barendregt (SGP): 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
hartelijk voor de reactie, die zij op 
mijn inbreng in eerste termijn hebben 
gegeven. De drie punten gelden 
natuurlijk niet alleen voor mij, voor 
een preek, maar net zo goed voor 
een minister, althans, dat hoop ik. 

De minister heeft gezegd: vroeger 
deden wij haasje-over in de loon-
sfeer. Als je haasje-over doet, moet er 
één bukken en de ander springt. Zo 
ging dat vroeger op school en ik zie 
dat het nog zo gaat. Ik denk dat 
haasje-over nu niet meer zou kunnen, 
want ze staan allebei gebukt onder 
het regime van het wetsvoorstel, 
waarbij bevriezing plaatsvindt. Ik 

denk dat door wat nu aan ons wordt 
voorgelegd beiden gebukt blijven 
staan, zodat wij niet bang hoeven te 
zijn dat er opnieuw haasje-over wordt 
gedaan. Ik heb er zelf ook problemen 
mee dat het in het verleden zo is 
gegaan. Ik heb begrepen dat de 
Tweede Kamer een goed gevulde 
krokusvakantie tegemoet kan zien als 
ze de wetsvoorstellen die worden 
ingediend moet bestuderen. Ik denk 
dat ze er net zo nieuwsgierig naar 
zullen zijn als de heer Van der 
Meulen zo juist leek te zijn. 

Over de kinderbijslag moet ik 
zeggen dat, als vermoed wordt dat 
de wijziging die nu optreedt een stap 
is in de richting van een arbeidsloos 
inkomen, dit toch wel heel gemakke-
lijk door de staatssecretaris ongeveer 
naar het rijk der fabelen wordt 
verwezen. Maar voor de achttienjari-
gen geldt dit toch eigenlijk al door de 
studiefinanciering? Er is toch al 
sprake van een min of meer arbeids-
loos inkomen voor mensen vanaf 
achttien jaar? Het is niet zo denkbeel-
dig dat deze tendens zich voortzet, 
gezien de individualisering die vrij 
sterk toeneemt in de samenleving, en 
dat de grens van achttien jaar nog 
vrij fors verlaagd wordt. Ik denk dat 
wat de staatssecretaris zegt, dat de 
kinderbijslag bij de ouders terecht 
hoort te komen, dan sterk onder druk 
kan komen te staan. 

Ik vind dat de kinderbijslag een 
bijslag moet blijven en geen volledige 
vergoeding voor de kosten van het 
kind moet worden. Het is zeer 
gevaarlijk als de Staat alle kosten van 
een kind gaat vergoeden. Het wordt 
daarna mogelijk dat de overheid zou 
vergen dat er ook een staatsopvoe-
ding wordt gegeven. Daar wi l ik mij 
verre van houden; dat zal duidelijk 
zijn. 

De toezegging van de staatssecre-
taris over de grotere en de kleinere 
gezinnen is vrij vaag, terwijl het voor 
mij een essentieel onderdeel is voor 
mijn standpunt over deze wet. De 
staatssecretaris weet net zo goed als 
ik dat het verschil van 5% tussen de 
kleine en de grote gezinnen nog 
steeds bestaat. Waarom kan hij mij 
niet toezeggen dat hij deze 5% bij 
een definitieve regeling in ieder geval 
weg zal werken? Als hij die toezeg-
ging kan doen, zou dat mijn stand-
puntbepaling wel vergemakkelijken. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): 
Mijnheer de voorzitter! Ik dank de 
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staatssecretaris hartelijk voor zijn 
uitgebreide antwoord. Ik wil nog kort 
reageren op de structuurwijziging van 
de Kinderbijslagwet. 

De staatssecretaris stelde terecht 
dat de kinderbijslag niet geheel meer 
een private aangelegenheid is, maar 
dat een publiekrechtelijke wetgeving 
noodzakelijk was om werkgevers en 
werknemers hun taak te laten 
verstaan. Wij stemmen hem dit toe, 
maar hij zal ons toch moeten 
toestemmen dat de Kinderbijslagwet 
tot nu toe stelde dat het de taak van 
werkgevers en werknemers was om 
dit onderling te regelen? Dat zeggen 
wij in deze wet nu niet meer. Met 
deze wet zegt de regering dat zij die 
taak wel overneemt. Wij geven de 
staatssecretaris grif toe — om het 
voorbeeld maar weer even op te 
pakken dat in de Tweede Kamer is 
gebruikt - dat de klare wijn was 
aangelengd en niet meer zo zuiver, 
maar nu zou je er ook naar kunnen 
streven - om de beeldspraak nog 
maar even vast te houden — om de 
wijn zo puur mogelijk te houden. Wat 
de staatssecretaris nu doet, is van de 
aangelengde wijn een glas water te 
maken, want dat gebeurt natuurlijk 
als je de uitgaven voor de kinderbij-
slag gaat putten uit de algemene 
middelen. Wij verbazen ons er dan 
ook niet over dat de regering op dit 
punt door de Partij van de Arbeid 
omhelsd wordt. 

De heer Van de Zandschulp 
(PvdA): Maar wij zijn zo voor rode 
wijn! 

De heer Van der Jagt (GPV): Wat 
de staatssecretaris nu verdedigt, is 
niet het patrimonium van zijn en ons 
voorgeslacht! 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
voorzitter! De heer Van de Zand-
schulp heeft het formele gelijk aan 
zijn kant als hij zegt dat thans wordt 
gesproken over het achterwege laten 
van de indexering van het wettelijk 
minimumloon, dat hij thans dus 
alleen spreekt over de minima en dat 
hij bij andere gelegenheden wel zal 
spreken over andere salarisgroepen 
in de collectieve sector. Toch is het 
goed dat ik heb benadrukt dat het 
een bestendige lijn is door de jaren 
heen, althans vanaf 1982, om de 
inkomens in de collectieve sector te 
bevriezen, zowel op het wettelijk 
minimumloonniveau als daarboven 

tot en met de secretaris-generaal, 
niet omdat de heer Van de Zand-
schulp een dergelijke verduidelijking 
zo nodig heeft, niet omdat hij niet 
weet dat het beleid inzake het 
minimuminkomen staat in het kader 
van het beheersingsbeleid van 
inkomens in de gehele collectieve 
sector, maar omdat zoveel van zijn 
politieke geloofsgenoten dat wel 
nodig hebben en buitengewoon 
slordig zijn in hun taalgebruik in dat 
opzicht. Ik denk dat ik op minieme 
verschillen binnen de salarissen in de 
collectieve sector nu niet in moet 
gaan. De 100 min. voor de politie is, 
voor zover ik weet, nog niet verdeeld. 
Dat staat dus nog geenszins vast. 

De heer Van de Zandschulp heeft 
natuurlijk gelijk wanneer hij zegt dat 
de mensen met een minimuminko-
men het moeilijk hebben in de 
samenleving, want dat zijn de 
mensen met het laagste inkomen. 
Mevrouw Gelderblom sprak daar ook 
over. Voor die mensen betekent 170 
min. misschien wel meer in het 
beleven daarvan dan voor mensen 
met hogere inkomens een bedrag 
van 170 min. of een aanmerkelijk 
hoger bedrag betekent. Dat ben ik 
met beide sprekers eens. Je moet je 
ook voortdurend realiseren dat 
mensen met het minimuminkomen 
het zo moeilijk hebbben omdat het 
het laagste inkomen in deze samen-
leving is. Het niveau van het minimum-
inkomen in termen van koopkracht 
en in termen van guldens is één kant 
van de zaak. De relatieve betekenis 
van dat inkomen ten opzichte van 
andere inkomens is zeker even 
belangrijk. Dat betekent overigens 
wel dat je het niet simpel kunt 
oplossen door een verhoging van het 
minimumloon met een bepaald 
bedrag, want daarmee is de tweede 
kant van het probleem in het geheel 
niet opgelost en ontstaan weer 
andere problemen, zoals die van de 
geringe afstand onderin het loonge-
bouw. 

De heer Van de Zandschulp wees 
op een gemengde index van 
marktsector en collectieve sector. Ik 
denk dat daar grote bezwaren aan 
kleven. In de eerste plaats is het heel 
belangrijk geweest dat wij een 
besparing hebben aangebracht in de 
afgelopen jaren door middel van 
grote terughoudendheid ten aanzien 
van de inkomens in de collectieve 
sector. Ik zie ook niet goed hoe het 
technisch moet werken als we op het 
gebied van de uitkeringen in het 
midden gaan zitten tussen marktsec-

tor en collectieve sector. Dat 
betekent dat de actieven in de 
collectieve sector minder verhoging 
krijgen, c.q. op nul worden gezet om 
de uitkeringen te kunnen laten 
stijgen. Dat lijkt mij niet juist en dat is 
ook in strijd met onze systematiek, 
waarbij wij zeggen dat het wettelijk 
minimumloon moet voorzien in de 
noodzakelijke kosten van bestaan. 
Daarom is het ook gelijk aan de 
minimumuitkering. Dat betekent dat 
het achterblijven van het minimum-
loon bij de uitkeringen tot problemen 
in de systematiek zal gaan leiden. 

Ik ben het met de heer Van de 
Zandschulp eens dat het nogal eens 
gebeurt — ik noemde het voorbeeld 
van het midden- en kleinbedrijf, 
omdat ik daarover een onderzoek ter 
beschikking had — dat men zich bij 
scholing richt op het kader in de 
bedrijven en dat men schoolt naar 
behoefte. Dat betekent dat het vaak 
gaat om een zeer functiegerichte, 
smalle scholing. Dat is helemaal niet 
erg. Als er een ondergrond is van een 
brede scholing tot algemene 
vakvaardigheid, is het heel goed om 
daar bovenop zeer functiegerichte 
smalle scholingsactiviteiten te laten 
plaatsvinden. 

Moet de overheid meer invloed 
hebben op de scholing van het 
bedrijfsleven? De heer Van de 
Zandschulp beantwoordt die vraag 
bevestigend. Ik ben er ook helemaal 
niet tegen, daar waar regelmatig 
overleg plaatsvindt tussen overheid 
en bedrijfsleven. Ik denk aan de 
centra voor onderwijs en arbeids-
markt, waarin men voortdurend de 
problemen van de arbeidsmarkt richt 
op het onderwijs, en aan het 
tripartiete bestuur van de organisatie 
voor arbeidsvoorziening, waarin 
scholingsmogelijkheden zo goed 
mogelijk op elkaar worden afge-
stemd. Wat het CBA niet kan doen, 
zal het bedrijfsleven moeten doen en 
wat het bedrijfsleven doet, behoeft 
niet door het CBA te worden gedaan. 
Die afstemming is buitengewoon 
belangrijk. Dat is één van de redenen 
waarom ik zo'n groot voorstander 
ben van het onder tripartiet bestuur 
brengen van het arbeidsmarktbeleid 
in het algemeen en dan met name 
van het scholingsbeleid ten behoeve 
van de arbeidsmarkt. 

De heer Van de Zandschulp ging 
nog in op de stelling van de heer De 
Vries dat een gelijke loonkostenont-
wikkeling solide kan zijn en kan 
leiden tot loonmatiging, en het 
omgekeerde daarvan. Ik heb gezegd 
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De Koning 

dat ik voorkeur had voor het omkeren 
van die stelling. Daarvoor verwijs ik 
naar het Centraal economisch plan 
van 1986, waarin het CPB de jaren 
zeventig aan de hand van een 
computermodel, met daarin iets 
andere beleidsveronderstellingen, 
nog eens heeft doorgerekend. 
Daaruit blijkt dat iets meer terughou-
dendheid bij de stijging van de 
overheidsuitgaven en vooral ook bij 
de loonontwikkeling zou hebben 
geleid tot aanmerkelijk betere 
resultaten in het jaar 1986. Dan 
zouden er 300.000 werklozen minder 
zijn geweest en was de financiële 
positie van de overheid aanzienlijk 
beter geweest. Dat geeft mij 
aanleiding om, mede terugkijkend 
naar de jaren zeventig, te zeggen dat 
ook in deze jaren, waarin een deel 
van de toen opgelopen schade moet 
worden hersteld, loonmatiging 
buitengewoon belangrijk blijft. Van 
daaruit is het gemakkelijker om een 
gelijkere inkomensontwikkeling in de 
collectieve sector te realiseren. 

Voorzitter! Ik ben bereid, het 
initiatief te nemen om een parallelle 
inkomensontwikkeling te bewerkstel-
ligen. In het najaarsoverleg is 
afgesproken dat sociale partners en 
overheid zullen bespreken, hoe wij 
kunnen komen tot een meer gelijk-
waardige ontwikkeling van de 
ruimte voor arbeidsvoorwaarden in 
de collectieve sector en de arbeids-
marktsector. Ik wijs erop dat wij dat 
in juni 1987 ook al hebben afgespro-
ken. Als men zich de verklaring naar 
aanleiding van dat overleg in de 
Stichting van de arbeid voor de geest 
haalt, ziet men hoe de zinnen als een 
nest schalen in elkaar passen: als wij 
het ene doen, kunnen we ook het 
andere doen, maar als wij het ene 
niet doen, is ook het andere onmoge-
lijk. Welnu, de bereidheid is er nog 
steeds en wij zullen het gesprek 
daarover aangaan. 

De heer Van der Meulen heeft nog 
even de positie van de werkenden 
met een wettelijk minimumloon 
aangeroerd. Er is inderdaad in het 
overleg met de sociale partners een 
aantal voorstellen gedaan. Er is over 
gesproken, wat wij zouden kunnen 
doen via extra verhoging van de 
kinderbijslag. Daarmee zouden 
gezinnen met kinderen geholpen 
worden, zij het op ieder inkomensni-
veau. Ook is de vraag aan de orde 
geweest, wat wij zouden kunnen 
doen door het bedrag toe te voegen 
aan het budget voor bijzondere 
bijstand. Daarmee zouden specifiek 

de mensen die in moeilijkheden 
verkeren, geholpen worden. In het 
overleg met de sociale partners is 
duidelijk geworden dat men een 
sterke voorkeur had voor de maatre-
gel van het arbeidskostenforfait. Dat 
begrijp ik ook heel wel, want het is 
een maatregel die alle mensen met 
een uitkering raakt, en het gaat ons 
erom, bij deze gelegenheid als het 
ware een voorschot te nemen op wat 
wij willen voor 1990 en later, waarbij 
ook alle mensen met een uitkering 
inkomensverbetering moeten kunnen 
ondervinden. Dat argument heeft de 
doorslag gegeven en ik heb mij daar 
niet tegen verzet omdat ik de 
politieke betekenis van juist deze 
aanwending zeer wel inzag. En als de 
heer Van der Meulen zegt dat ik dan 
heel veel andere argumenten 
achterwege had kunnen laten, dan 
geef ik hem gelijk. 

Wij zullen in het wetsontwerp 
inzake de beleidsmatige aanpassing 
het parlement inderdaad voorstellen 
om een andere weg te volgen ten 
aanzien van de bepaling van de 
inkomensontwikkeling in de collectie-
ve sector, waarbij de loonontwikke-
ling in de marktsector, maar ook de 
werkgelegenheid een rol speelt - en 
zolang het aan mij ligt, maar dat is 
niet zo lang meer, een heel zware rol 
— maar waarbij ook de budgettaire 
positie van de overheid van betekenis 
is. Uit die afweging moet dan het 
besluit geboren worden om een 
bepaalde ontwikkeling van de 
inkomens in de collectieve sector te 
realiseren. 

De heer Barendregt is nog eens 
ingegaan op de techniek van het 
haasje-over. Ik beoefen die sport niet 
meer zo druk als vroeger, maar als ik 
het mij goed herinner, was het toch 
eigenlijk wel eerlijk, want om de 
beurt bukte iedereen en sprong 
iedereen. Wij kwamen dus allemaal 
aan onze trekken. Als de heer 
Barendregt zegt dat wij nu allemaal 
gebukt gaan onder de bevriezings-
voorstellen, dan zeg ik: dat is maar 
goed ook! Ik heb zoeven al een 
vergelijking gemaakt met de jaren 
zeventig; wij hebben het voor een 
belangrijk deel aan onszelf te wijten. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Voorzit-
ter! Mevrouw Gelderblom is nog 
even teruggekomen op de automati-
sering van het kinderbijslagsysteem 
en de ombouw van kwartaalsgewijze 
betaling naar betaling per maand van 

de kinderbijslag. Ik geloof niet dat de 
formulieren zo ingewikkeld zouden 
zijn. Dat blijkt ook wel uit het feit dat 
in 90% van de gevallen de uitbeta 
ling plaatsvindt in de eerste twee 
weken van het kwartaal. Dus door de 
bank genomen zijn de zaken niet 
ingewikkeld en verloopt de uitbeta-
ling vlot. Als er een formulier 
teruggestuurd wordt, dan gaat het 
meestal om de vraag of er wel sprake 
is van onderhoud van het kind of iets 
dergelijks, maar dat zijn uitzonderin-
gen. In het algemeen lopen die zaken 
goed. 

Dan heeft mevrouw Gelderblom 
nog gesteld dat ze tot nu toe nog niet 
gehoord heeft dat er een kaspro-
bleem ontstaat als de automatisering 
doorgaat. Dat klopt. Als de kwar-
taalsgewijze uitbetaling gehandhaafd 
wordt, ontstaat er geen probleem bij 
automatisering, omdat er dan nog 
steeds sprake is van uitbetaling 
achteraf, zij het misschien nog 
sneller dan tot nu toe. Dan ontstaat 
dus geen kasprobleem. Maar zodra je 
besluit, tot maandbetaling over te 
gaan, moet je twee maanden van het 
laatste kwartaal nog in het vooraf-
gaande jaar betalen. Dat is een 
kasprobleem, want dat is twee 
maanden eerder dan tot nu toe was 
voorzien. Twee derde van de 
betalingen in één kwartaal a 1,5 mld. 
is ongeveer 1 mld. aan kasprobleem. 
Dat is niet structureel, want als je dat 
ritme eenmaal aanhoudt, gaat het 
verder goed. Dat kasprobleem, 
anders dan een transactieprobleem, 
ontstaat alleen als je overgaat tot 
maandbetaling. Overigens blijft het 
een punt dat wordt overwogen. Wij 
moeten dat verder bekijken wanneer 
de zaak rond is. 

Mevrouw Gelderblom vond het 
jammer dat ik ter zake van het 
woonlandbeginsel niet verder kon 
gaan, maar u hebt daar begrip voor. 
Als er nog iets in de kinderbijslag-
sfeer moet gebeuren, dan wordt 
vanuit haar politieke groepering 
eerder aan de progressie in de 
kinderbijslag gedacht. Dat is aan de 
overzijde door haar fractie meerdere 
malen ter discussie gebracht. 
Wanneer je over alternatieven gaat 
praten — hetzij geheel, hetzij 
gedeeltelijk — dan moet je deze 
betrekken bij de totaal te ontwikkelen 
visie op de kinderbijslag. Daarom 
willen wij dit punt opschorten tot die 
discussie. Dan is het nog niet zo'n 
eenvoudige zaak. Er zijn wel reken-
sommetjes uitgevoerd met betrek-
king tot de vraag wat het betekent 
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De Graaf 

voor grote gezinnen aan inkomenste-
ruggang. Dat liegt er niet om. Ik heb 
de laatste keer aan de overzijde 
getallen genoemd, die overigens als 
bijlage aan de Handelingen zijn 
toegevoegd. Ik wil hiernaar verwijzen. 

Mevrouw Gelderblom heeft een 
vraag gesteld over de introductie van 
de nominale premie — die ook voor 
kinderen geldt — in de ziekenfonds-
wetgeving. Heeft dit fiscale gevolgen 
of wordt dit opgelost in de voorstel-
len van de commissie-Oort? Het is 
niet mijn beleidsterrein, maar ik 
vermoed dat het volgende gebeurt. 
Op het moment waarop een aftrek-
baarheid blijft voor ziektekosten 
onder bepaalde voorwaarden, dan 
tellen daarin mee alle premies die ten 
behoeve van de ziektekostenverzeke-
ring worden betaald. Dit geldt dus 
ook voor de kinderpremies. In die zin 
lijkt het mij vrij logisch en is dit niet 
afhankelijk van de voorstellen van de 
commissie-Oort. Ik maak echter deze 
opmerking als niet-fiscalist. 

De heer Barendregt vind dat ik iets 
te snel de gevaren van een arbeids-
loos inkomen heb afgewimpeld. Hij 
verwees naar de afschaffing van de 
kinderbijslag voor kinderen van 
boven de 18 jaar en hij noemde de 
studiefinanciering. Ik denk niet dat je 
kunt zeggen dat dit een arbeidsloos 
inkomen is. Ik denk dat studenten er 
in het algemeen hard voor moeten 
werken. Het is een studiefinanciering 
geworden. Voor invalide kinderen 
vanaf 18 jaar is dit ook afgeschaft. 
Het is echter een uitkering geworden 
bij arbeidsongeschiktheid op basis 
van een verondersteld onvermogen 
te kunnen werken. Ik blijf van oordeel 
dat met deze keuze het arbeidsloos 
inkomen niet dichterbij komt en een 
verlaging van de leeftijd die de heer 
Barendregt voorziet, zie ik niet 
ontstaan. Dit lijkt mij weinig logisch, 
gezien de invulling van de studiefi-
nanciering. 

De heer Barendregt zegt dat 
kinderbijslag, een bijslag moet 
blijven. Het moet niet een volledig 
kostendekkend iets zijn. Hij nam hier 
een voorschotje op door te verwijzen 
naar het karakter van de kinderbijslag 
nu en voor de toekomst, na de 
advisering door de SER. Ik denk dat 
deze stellingname in die discussie 
dan verder moet worden bekeken. 

De heer Barendregt vond mijn 
toezegging over het jaar 1 989 iets te 
vaag. Ik ben er blij mee dat hij 
onderscheid maakt tussen twee 
zaken, namelijk de verhoging van nu 
in de vorm van een opslag die de 

structuur een beetje doorbreekt en 
de achterstand die er in het alge-
meen is. Hij wil van mij een toezeg-
ging over het eerste punt horen. 
Spreker noemde een percentage van 
5, maar het is 4. Het is een gemid-
delde verhoging van de kinderbijslag 
van 4 % . De kwestie van de achter-
stand heeft de heer Barendregt, wat 
de toezegging betreft, even buiten 
haakjes gezet. Ik kan in dit opzicht 
niet verder gaan dan de toezegging 
die ik nu in de richting van mevrouw 
Bos heb gedaan en die ik ook in de 
Tweede Kamer heb gedaan. De heer 
Van der Vlies zei in de Tweede 
Kamer dat hij bij een integrale 
verhoging dan maar in een aantal 
situaties, voor gezinnen met jonge 
kinderen, een geringe ondercompen-
satie accepteerde. Die acceptatie 
maakt het gemakkelijker om tot die 
keuze te komen. Maar als je vindt dat 
ook een gezin met kinderen tot zes 
jaar vanwege die nominale premie 
volledige compensatie moeten 
hebben, wordt het een graad 
moeilijker. In die discussie zitten wij 
nu en ik wil op dit punt graag een 
inspanningsverplichting toezeggen. 
Dan gaat het met name om het 
wegwerken van dit probleem. Maar 
in verband met nog een aantal 
onzekerheden, ook voor het jaar 
1989, kan ik nu niet verder gaan. 

De heer Van der Jagt zegt dat tot 
nu toe de Algemene kinderbijslag-
wetgeving de taak oplegt aan 
werkgever en werknemer. Ik meen 
dat de Algemene kinderbijslagwetge-
ving echter wat anders gestructu-
reerd is dan de vroegere kinderbij-
slagwet loontrekkenden. De AKW is 
een volksverzekering, al dan niet 
tussen aanhalingstekens, en geeft 
recht aan alle ingezetenen die 
kinderen tot hun onderhoud hebben. 
Het gaat niet alleen om de relatie 
tussen werkgever en werknemer. 
Ook voor een zelfstandige met 
kinderen en voor een rentenier met 
kinderen, voor elke ingezetene 
bestaat dat recht. Ik denk niet dat dit 
een kwestie is van water in de wijn 
doen, maar het doortrekken van het 
beginsel van verlenen van kinderbij-
slag voor de gehele samenleving is. 
Dit beginsel betekent in feite het 
geven van een tegemoetkoming in de 
kosten van het onderhoud en de 
verzorging van de kinderen ten laste 
van de gemeenschap, van allen, 
ongeacht of er nu een premie voor 
wordt betaald, of dat het uit de 
algemene middelen wordt betaald. 
Het is en blijf een correctie, vroeger 

op het loon, later op het loon en op 
het inkomen, ten voordele van de 
gezinnen met kinderen, een horizon-
tale herverdeling van het inkomen. 
Dat is het nu, dat was het vroeger en 
dat blijft het ook. Het is dus meer dan 
het alleen onderling regelen van de 
situatie tussen de werkgever en de 
werknemer. 

Zelf heb ik de kinderbijslagwetge-
ving altijd ervaren als een correctie 
uit loonpolitieke en inkomenspolitie-
ke overwegingen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de structuur van 
de sociale verzekeringswetgeving en 
de organisatie van de uitvoering van 
de sociale verzekeringswetgeving. 
Het gaat erom, gezinnen met 
kinderen iets te geven. Het erfgoed 
van het voorgeslacht gaat daarmee 
niet verloren, maar is in feite 
uitgebreid tot de totale samenleving. 

Als je het wat te eng bekijkt, is er 
inderdaad wat water in de wijn 
gedaan, maar ik meen dat er toch 
een smaakvolle en goed verantwoor-
de drank is ontstaan, die wij allen 
best kunnen nuttigen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Wetsvoorstel nr. 20915 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

D 
De voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, de PSP, 
D66 en de CPN wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen dit wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

Wetsvoorstel nr. 20892 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De voorzitter: De fracties van het 
GPV en de RPF wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen dit wetsvoorstel te 
hebben gestemd. 

Wetsvoorstel nr. 20927 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De vergadering wordt van 13.13 uur 
tot 14.15 uur geschorst. 

Voorzitter: Zoon 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Wijziging 

van de W e t op de omzetbelas-
ting 1968 (verlaging van het 
a lgemene tarief) (20895); 
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voorzit ter 

• het wetsvoorste l Wijziging 
van de W e t op de inkomstenbe-
lasting 1964 en van de W e t op de 
loonbelasting 1964 (20861); 

• het wetsvoorste l Wijz iging 
van de loonbelasting en de 
inkomstenbelast ing (verhoging 
kostenforfai t inkomsten uit 
vroegere arbeid) (20926); 

• het wetsvoorste l Goedkeu-
ring van de regeling van de 
Staatssecretaris van Financiën 
van 27 februari 1988, nr. 088-621 
(Stcrt . 40A) tot wi jz ig ing van de 
Beschikking wi jz ig ing investe 
ringsbijdragen (20502); 

• het wetsvoorste l Wijziging 
van de W e t op de omzetbelas-
ting 1968 (20030); 

• het wetsvoorste l Wijz iging 
van de W e t op de omzetbelas-
ting 1968 en van de W e t op de 
accijns van alcoholvri je dranken 
(herziening tar ief indel ing 
voedings- en geneesmiddelen) 
(20506) 

De voorzitter: Ik stel voor, deze 
wetsvoorstellen gezamenlijk te 
behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Simons (PvdA): Mijnheer de 
voorzitter! Vandaag is een groot 
aantal fiscale wetsvoorstellen aan de 
orde: in totaal acht, waarvan er al 
twee zijn afgehandeld. De overige 
zes worden thans gezamenlijk 
behandeld. Over de wetsvoorstellen 
20861 en 20502 heb ik geen 
opmerkingen te maken. Wij zullen 
voor deze wetsvoorstellen stemmen. 

Well icht kan zulks ook het geval 
zijn ten aanzien van de voorstellen 
met betrekking tot de wijziging van 
de loon- en inkomstenbelasting in 
verband met de verhoging van het 
kostenforfait ter zake van inkomsten 
uit vroegere arbeid (20926) en de 
wijziging van de Wet op de omzetbe-
lasting 1968 in verband met de 
herziening van de tariefindeling van 
voedings- en geneesmiddelen 
(20506). Ik heb over deze voorstellen 
wel een aantal vragen. 

Ten aanzien van het voorstel tot 
verhoging van het kostenforfait voor 
inkomsten uit vroegere arbeid 
betreur ik het, dat personen die 
uitsluitend alimentatie genieten niet 
in aanmerking kunnen komen voor dit 

forfait, zelfs al ligt de alimentatie op 
het niveau van de bijstand. Ik acht dit 
niet rechtvaardig. Het gaat immers 
bij dit voorstel om een maatregel die 
beoogt, een bepaald bedrag 
beschikbaar te stellen voor een 
bescheiden inkomensverbetering van 
een aantal groepen in de samenle-
ving. Het voorstel vervult een functie 
met betrekking tot wat een verant-
woorde ontwikkeling van de koop-
kracht wordt genoemd. Zowel de 
minima als degenen met een 
bovenminimale uitkering profiteren 
van de maatregel. De laatsten 
ontvangen zelfs het grootste deel van 
het uitgetrokken bedrag. Het is 
duidelijk dat hier sprake is van een 
maatregel waarvoor geen fiscale 
grond bestaat, maar wel een sociale. 
Daarom meen ik dat er voldoende 
aanleiding is om de voorgestelde 
regeling een wijdere strekking te 
geven, opdat ook de alimentatiege-
rechtigden boven het niveau van de 
bijstand kunnen profiteren van de 
voorgestelde verhoging van het 
kostenforfait, te meer daar blijkt dat 
circa tweederde deel van het 
uitgetrokken bedrag naar de 
bovenminima gaat. Nogmaals, ik zou 
zulks rechtvaardig vinden. 

De staatssecretaris merkt in de 
memorie van antwoord op, dat 
daartoe een nieuw kostenforfait voor 
alimentatie zou moeten worden 
gecreëerd en dat dit budgettaire 
gevolgen met zich zou brengen. 
Doch als dit nu te rechtvaardigen is, 
waarom zou de staatssecretaris zulks 
dan niet willen overwegen? Het is 
toch merkwaardig dat voor personen 
die uitsluitend alimentatie ontvangen, 
geen enkel forfait geldt? Is dat niet 
erg vrouwonvriendelijk? Overigens zal 
het hier slechts om een beperkt 
bedrag gaan, gelet op het aantal 
alimentatiegerechtigden. Alle reden 
dus om een dergelijk kostenforfait in 
te voeren. Ik vraag de staatssecreta-
ris dan ook uitdrukkelijk om, als het 
gevraagde thans op basis van de 
huidige wetgeving niet mogelijk is, te 
willen overwegen bij de eerstvolgen-
de wijziging van de loon- en inkom-
stenbelasting het door mij bedoelde 
forfait in te voeren. Kan hij deze 
toezegging doen? Ik overweeg ter 
zake een motie in te dienen. 

Over wetsvoorstel 20506 heb ik 
ook enige vragen, met name ten 
aanzien van de vaststelling van het 
landbouwforfait en de veranderingen 
die in de Tweede Kamer zijn aange-
bracht inzake de zeep- en wasmidde-
len en de alcoholvrije dranken. Met 

de strekking van het wetsvoorstel, 
dat beoogt een aantal problemen van 
het tweetarievenstelsel op te lossen, 
kan mijn fractie instemmen. Helaas 
moet evenwel worden geconstateerd 
dat op een aantal punten de bestaan-
de problemen niet worden opgelost. 
Dit geldt met name voor de hoogte 
van het landbouwforfait. Door de 
verlaging tot 4 ,9% ontstaan grote 
problemen voor de handelaren in 
vee. Het kan betekenen dat in een 
aantal situaties de veehandel verder 
wordt uitgeschakeld. De staatssecre-
taris erkent dit, doch hij biedt geen 
echte oplossing. Hij wijst slechts op 
de mogelijkheid van een bepaalde 
vereveningsregeling, die evenwel niet 
voor alle veehandelaren soelaas kan 
bieden. Daarvoor is bovendien 
machtiging van de Raad van de EG 
nodig krachtens artikel 27 van de 
Zesde BTW-richtlijn. Wat de uitkomst 
daarvan betreft bericht hij nu al niet 
optimistisch te zijn. Dat belooft dus 
niet veel. Hoe dit ook zij, ik dring er 
bij de staatssecretaris op aan, zich 
ter zake krachtig in te zetten, opdat 
een dergelijke faciliteit daadwerkelijk 
beschikbaar komt. Daarbij dient er 
dan wel voor gezorgd te worden, dat 
de vereveningsregeling dusdanig 
wordt opgezet, dat deze uitvoerbaar 
is en zo min mogelijk extra admini-
stratieve kosten met zich brengt. 
Maar dan nog gaat het om een 
beperkte oplossing. Zie ik het goed, 
dan is de enige juiste oplossing een 
gelijktrekking van het BTW-land-
bouwforfait met het verlaagde 
BTW-tarief. Mijn vraag is, of de 
staatssecretaris bereid is hiernaar te 
streven. Well icht geven de ontwikke-
lingen in de EG hiervoor nog een 
goede basis. Ik dring er op aan, de 
door mij geschetste problematiek 
niet op de lange baan te schuiven. 
Zelf denk ik aan de datum van 1 
januari 1 990 waarop dit probleem 
zou moeten zijn opgelost. Kan de 
staatssecretaris dit toezeggen? 

Het door de Tweede Kamer 
aanvaarde amendement om zeep en 
wasmiddelen onder het algemene 
tarief te brengen, heeft tot nogal wat 
commotie geleid. Velen rekenen deze 
middelen tot de eerste levensbehoef-
ten. Het is voornamelijk uit budgettair 
re overwegingen, dat de Tweede 
Kamer met dit amendement is 
gekomen. Men wilde andere 
wijzigingen financieren. Ik twijfel 
eraan, of de argumenten pro het wel 
winnen van de argumenten contra. 
Hoe dit ook zij, de staatssecretaris 
geeft in de memorie van antwoord te 
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kennen, niet bereid te zijn om de 
indeling van zeep en wasmiddelen te 
heroverwegen, hoewel het niet zijn 
geesteskind is. Hij meent, dat 
daarvoor budgettair gezien — het 
gaat daarbij om een bedrag van circa 
110 min. — geen enkele ruimte 
aanwezig is; een punt waaraan wij 
hem nog eens zullen helpen herinne-
ren. 

Ten aanzien van het tijdstip van 
ingang wil ik nogmaals pleiten voor 
het laten ingaan van tariefwijzigingen 
op een zodanig tijdstip, dat onderne-
mers voldoende gelegenheid hebben, 
de hiermee verband houdende 
aanpassingen door te voeren. Dit is 
nu niet het geval, hetgeen te 
betreuren is. Kan de staatssecretaris 
in ieder geval toezeggen, dat in 
toekomstige gevallen wel rekening 
zal worden gehouden met hetgeen ik 
bepleit? 

Ten aanzien van dit voorstel heb ik 
verder nog een enkele vraag. Ik zou 
graag van de staatssecretaris willen 
horen, of met zijn toezeggingen 
inzake de verpakkingen nu alle 
gerezen problemen met betrekking 
tot de datum van ingang zijn 
opgelost. Welk antwoord geeft hij 
overigens aan de consument als 
deze, ingevolge de oproep van de 
staatssecretaris om attent te zijn op 
een correcte doorberekening van de 
nieuwe tarieven, komt klagen, omdat 
hij meer moet betalen dan op de 
verpakking staat vermeld? 

Ik kom nu te spreken over wets-
voorstel 20030. Dat heeft eveneens 
betrekking op een aantal wijzigingen 
van de Wet op de omzetbelasting 
1 968. Na de schriftelijke voorberei-
ding heb ik nog een tweetal vragen. 
Zoals in het nadere voorlopig verslag 
reeds is vermeld, heeft de fractie van 
de PvdA met instemming kennis 
genomen van het voornemen van de 
staatssecretaris, te bezien in 
hoeverre in de praktijk dienstbetrek-
kingen die aan bepaalde voorwaar-
den voldoen, voor de BTW-heffing bij 
watersportverenigingen buiten 
beschouwing kunnen worden 
gelaten. Wij zouden het zeer 
betreuren als de niet-commerciële 
watersportverenigingen onnodig 
zouden worden getroffen in al die 
gevallen, waarin geen sprake is van 
concurrentievervalsing. Wij denken 
dan onder andere aan de situatie 
waarbij het slechts gaat om toezicht-
houdende activiteiten. Juist het 
houden van toezicht kan zeer 
belangrijk zijn als het gaat om 
geëxposeerde locaties. Bij storm en 

hoge waterstanden kan gemakkelijk 
schade ontstaan en zeker op 
afgelegen plaatsen is diefstal niet 
gemakkelijk anders te voorkomen 
dan door het houden van toezicht. 
Het verheugt ons, dat de staatssecre-
taris toezegt een zekere soepelheid 
te betrachten in de praktische 
toepassing van de heffing en voorts 
met belanghebbenden overleg te 
zullen plegen. Ik heb in het nadere 
voorlopig verslag een aantal voor-
beelden gegeven van hoe in de 
praktijk zou kunnen worden gehan-
deld. Gaarne hoor ik nog van de 
staatssecretaris, of hij bereid is, deze 
te betrekken bij het overleg met 
belanghebbenden. 

Wat betreft de fiscale eenheid 
blijven wij het betreuren, dat deze 
niet meer van rechtswege kan 
ontstaan. Te vrezen valt dat de 
fraudegevoeligheid door de gewijzig-
de regeling zal toenemen. In de 
memorie van antwoord geeft de 
staatssecretaris dit op een desbetref-
fende vraag onzerzijds ook toe. Ter 
zake van mogelijke reparatie in 
verband met de nadelige effecten 
merkt de staatssecretaris op, dat hij 
eerst praktische ervaring met de 
nieuwe regeling wil opdoen. In 
verband daarmee wil ik dan wel 
weten of, als de ervaring negatief is, 
de staatssecretaris bereid is de 
nadelige effecten te repareren. 

Over ons stemgedrag kan ik 
opmerken dat de fractie van de PvdA 
bereid is om voor wetsvoorstel 
20030 te stemmen, als de staatsse-
cretaris onze vraag met betrekking 
tot de watersportverenigingen en de 
fiscale eenheid bevredigend beant-
woordt. 

Tot slot wil ik ingaan op het 
belangrijkste voorstel dat wij heden 
behandelen, te weten de verlaging 
van het algemene BTW-tarief van 
2 0 % naar 18,5% op 1 januari 
aanstaande. Het gaat hierbij om een 
wezenlijk aspect van het voorgestel-
de economisch en fiscale beleid voor 
het komende jaar. In totaal gaat het 
om een bedrag van circa 2 mld. in 
1989 en bijna 2,5 mld. in 1990. 
Tegen dit voorstel heeft mijn fractie 
duidelijk bezwaar, omdat wij twijfelen 
of wel de juiste prioriteitenafweging 
heeft plaatsgevonden. Naar ik 
begrepen heb, is aanvankelijk ook bij 
het kabinet twijfel gerezen. Zo is er 
na het indienen van het wetsvoorstel 
nog weken lang gediscussieerd over 
de vraag of de verlaging niet alsnog 
beperkt moest blijven tot een half of 
een heel procent. Uiteindelijk heeft 

het kabinet besloten, geen wijziging 
in het voorstel aan te brengen. In de 
memorie van antwoord worden de 
argumenten pro het voorstel nog 
eens opgesomd: koopkrachtbehoud 
door middel van beperking van de 
prijsstijging, tegengaan van het 
zwarte circuit, anticipatie op de 
BTW-harmonisatie en vermindering 
van de collectieve-lastendruk. Deze 
argumenten zijn — dat geef ik toe — 
valide, doch met het noemen van de 
argumenten die op zichzelf pleiten 
voor het wetsvoorstel zijn wij er niet. 
Er zijn ook een aantal argumenten die 
pleiten tegen het voorstel, zoals dat 
nu is gepresenteerd. Door het stellen 
van een groot aantal vragen in het 
voorlopig verslag hebben wij hiervan 
al een aanduiding gegeven. Onze 
belangrijkste bezwaren hebben te 
maken met het algemene beeld van 
de nationale economie in 1989 en 
1990, de omvang van de tariefsverla-
ging en het tijdstip waarop, de 
omvang van het financieringstekort 
en de stijgende omvang van de 
staatsschuld, een beoordeling van de 
BTW in andere landen en mogelijke 
andere beleidskeuzen. 

Wat de vooruitzichten van de 
economie betreft, geldt onvermin-
derd dat deze gunstig zijn, onder 
meer als gevolg van uitbundige groei 
van de wereldhandel. De bewindslie-
den melden nu zelfs dat zij verwach-
ten dat de gunstige ontwikkeling zich 
ook zal voortzetten in 1990. Het 
beleid steunt ongetwijfeld op deze 
optimistische veronderstelling ten 
aanzien van de groei. De vraag is 
echter of men niet té optimistisch is. 
Weten de bewindslieden waaraan de 
ongewoon lange periode van 
expansie te danken is? Verwachten 
zij, nu zij ook al spreken van een 
gunstige situatie voor 1990, dat de 
door het buitenland gewenste 
restrictieve Amerikaanse begrotings-
beleid er niet komt of dat dit niet 
meer kan fungeren als rem op de 
ontwikkeling van de economie? 
Houden zij er vanaf nu geen rekening 
meer mee dat een mogelijke val van 
de dollarkoers voor een omslag kan 
zorgen? 

De optimistische prognoses 
berusten voorts op een aantal 
onzekerheden, zoals de loonontwik-
keling, de koppeling, waar weer 
anders over gedacht wordt, de 
benodigde ruimte voor nieuw of 
uitbreiding van bestaand beleid en de 
overschrijding op bepaalde begrotin-
gen. De WIR-overschrijding noem ik 
nu maar niet. Wel wil ik wijzen op het 
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milieu, ten aanzien waarvan nu al 
vaststaat dat het beleid veel meer 
middelen zal vergen. Het recente 
rapport Zorgen van morgen toont dit 
nog eens ondubbelzinnig aan. En 
geeft ook de werkloosheidsontwïkke-
ling wel enige aanleiding tot optimis-
me? Al met al zijn er, gelet op het 
relatief hoge financieringstekort, de 
stijgende rente-uitgaven en de nog 
steeds fors groeiende staatsschuld, 
voldoende redenen om terughou-
dendheid te betrachten met betrek-
king tot de omvang en het tijdstip 
van de verlaging. 

Over het aspect van de koopkracht 
wil ik opmerken dat daarvoor nog 
andere, meer effectieve maatregelen 
voorhanden zijn. Wat betreft het 
aspect van de BTW-harmonisatie 
geef ik toe dat de argumentatie van 
de regering, zoals deze luidt, juist is. 
De BTW-verlaging kan ertoe dienen, 
de harmonisering van de Europese 
BTW-tarieven te vergemakkelijken. 
Wanneer het hoge tarief 18,5% 
wordt, is het nagenoeg gelijk aan dat 
in België, Frankrijk en Italië. Het 
verschil met Duitsland, dat 14% heft, 
wordt dan kleiner. De bewindslieden 
mikken erop, zo heb ik begrepen, dat 
de bandbreedte 16% tot 18% of 
17% tot 19% wordt. Men zit dan 
goed. Met een bandbreedte van 2 % 
valt te leven. Als ik de discussie goed 
begrepen heb, is het echter nog 
maar zeer de vraag of het daarop 
uitkomt. Het is geenszins zeker dat 
de voorstellen van de Europese 
Commissie zullen worden aanvaard. 
Recent is daarover in de Raad van 
ministers van Financiën opnieuw 
gesproken. Is het waar dat men daar 
nu denkt dat het hoge tarief mogelijk 
op 17% zal belanden zonder 
bovengrens? Overigens moeten de 
lidstaten ter zake van de BTW-har-
monisatie unaniem besluiten. Er 
bestaan grote verschillen in opvat-
t ing. In de Economische commissie 
van het Europese parlement is 
onlangs gesproken over een normaal 
tarief van 16 tot 22%. De BTW-
kwestie wordt deze of volgende 
maand plenair behandeld in Straats-
burg. Tegen de achtergrond dat 
waarschijnlijk een forse meerderheid 
van het Europese parlement zal 
instemmen met de voorstellen van de 
Economische commissie en gelet op 
de recente besprekingen in Brussel is 
het, naar ik meen, helemaal niet zo 
noodzakelijk om thans te besluiten 
tot de voorgestelde verlaging, te 
meer niet als de Raad van ministers 
voorlopig toch niet tot besluiten zou 

komen, omdat er met betrekking tot 
het cleaningsmechanisme ook nog 
aanvullende voorstellen nodig zijn. 
Well icht moet bovendien nog 
gewacht worden tot na de verkiezin-
gen van 1990 in Duitsland. Is het 
overigens waar dat de Franse 
opvatting is, dat invoering van de 
bronbelasting op rente-inkomsten in 
de hele EG grotere prioriteit heeft 
dan harmonisatie van de BTW, en dat 
dit een extra complicatie vormt? Al 
met al, mijnheer de voorzitter, 
voldoende reden om ook wat dit 
aspect betreft de nodige terughou-
dendheid te betrachten. 

Ter zake van mogelijke andere 
beleidskeuzen kan kortheidshalve 
verwezen worden naar hetgeen ik 
recent hieromtrent heb opgemerkt bij 
gelegenheid van de behandeling van 
het voorstel van verlaging van de 
vennootschapsbelasting. Ik blijf het 
betreuren dat bij voorstellen als het 
onderhavige door de regering niet de 
informatie wordt verschaft, op basis 
waarvan kan worden overwogen om 
de beschikbare middelen op andere 
manieren in te zetten. Men kan zo 
niet zien wat, met het oog op onze 
toekomstige welvaart het meest 
doeltreffende beleid is. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. Alles afwegende kom 
ik tot de conclusie dat de negatieve 
elementen zwaarder wegen dan de 
positieve. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de 
voorzitter! Gezien het overweldigen-
de aantal wetsvoorstellen dat wij als 
rustige Kamer van reflectie traditie-
getrouw op deze laatste twee 
vergaderdagen van het jaar moeten 
afwerken, zal het u niet verbazen en 
zeker niet irriteren dat de fractie van 
de PSP niet verder wil gaan dan het 
afleggen van een stemverklaring. 

Wij vinden dat een regering die 
naar belastingverlichting streeft bij 
de hogere inkomensgroepen, het 
morele recht verloren heeft tot het 
voorstellen van inkomensbeperking 
voor groepen die op een lager niveau 
liggen. Omdat de regering er steeds 
weer, zoals bij voorbeeld blijkt uit de 
hiervoor behandelde wetsvoorstellen, 
toe overgaat om een aanslag te doen 
op de lagere inkomensgroepen, 
meent mijn fractie dat het verstandi-
ger is geen belastingverlagingen toe 
te passen. Omdat echter de BTW een 
niet-inkomensafhankelijke belasting 
is, en omdat een aantal andere 

maatregelen zijn doorgevoerd die 
overigens soms onze steun niet 
hadden, willen wij wel akkoord gaan 
met de verlaging van het algemene 
tarief van de BTW. Wij zijn er echter 
niet gerust op dat een verlaging van 
het tarief de prijzen overeenkomstig 
doet dalen. Wij hopen dat de 
regering de ontwikkeling van de 
prijzen als gevolg van deze verlaging 
nauwlettend in het oog zal houden en 
bereid zal zijn in te grijpen, als zal 
blijken dat het verlagen van het 
algemene tarief geen prijsverlaging 
tot gevolg zal hebben, maar slechts 
winstverhoging voor de detailhandel. 

Ook ten aanzien van het voorstel 
20926 willen wij positief reageren, 
omdat ons inziens de voordelen van 
dat voorstel voor een niet onbelang-
rijk deel zullen vloeien naar de lagere 
inkomens. 

Voorstel 20030 vinden wij onze 
steun niet waard, omdat hier zeker 
niet in de eerste plaats de belangen 
van de lagere inkomensgroepen 
worden gediend. 

De voorzitter: Het woord zou nu 
aan de heer Vis zijn, maar de heer Vis 
bevindt zich momenteel in hoger 
sferen. Daarom geef ik nu het woord 
aan de heer Van Leeuwen. 

D 
De heer Van Leeuwen (CDA): 
Vandaag, mijnheer de voorzitter, 
staan wij in lager sferen bij de laatste 
wetgevingssprint van dit jaar voor de 
bespreking van een aantal wetsvoor-
stelien, waarvan het niet alleen naar 
de mening van de bewindslieden van 
Financiën maar ook naar de mening 
van de fractie van het CDA wenselijk 
is dat zij alsnog voor 1 januari 
aanstaande definitief worden 
afgehandeld. 

De CDA-fractie gaat met de 
voorstellen akkoord, maar heeft er 
wel behoefte aan op een aantal 
punten nog enkele opmerkingen te 
maken. Ik zal bij mijn opmerkingen de 
volgorde van de wetsvoorstellen 
aanhouden die ook op de agenda is 
aangegeven. 

In de eerste plaats kom ik te 
spreken over wetsvoorstel 20895, 
ten aanzien waarvan wij vorige week 
in het kader van het eindverslag 
hebben gevraagd om commentaar op 
de kritiek die op dit voorstel werd 
geuit in de publikatie "Vakstudie-
nieuws". Wij zijn de bewindslieden 
dankbaar voor het inmiddels 
ontvangen commentaar. Wij achten 
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dit aanvaardbaar. In het wetsvoorstel 
inzake de algemene verlaging van het 
BTW-tarief valt ons op dat in de 
memorie van toelichting erop wordt 
gewezen, dat het de bedoeling is dat 
de per 1 oktober 1986 doorgevoerde 
verhoging van de BTW ongedaan 
wordt gemaakt. De toenmalige 
verhoging van de BTW betrof zowel 
het hoge als het lage tarief. Beide 
tarieven werden toen immers met 1 
procentpunt verhoogd. Naar ons 
gevoel ontbreekt in de toelichting de 
argumentatie waarom thans niet 
gekozen is voor een verlaging van 
beide BTW-tarieven. Er wordt wel op 
gewezen dat wordt afgezien van het 
voornemen om het verlaagde 
BTW-tarief weer verder te verhogen, 
maar dat is naar onze mening geen 
argument waaruit kan worden 
afgeleid waarom men ook niet 
gekozen heeft voor een verlaging van 
het verlaagde BTW-tarief naar het 
niveau zoals dat gold voor 1 oktober 
1986. Well icht mogen wij hier wat 
meer over horen. 

Uit het nadere rapport naar 
aanleiding van het advies van de 
Raad van State blijkt dat de indieners 
van het wetsvoorstel met dit voorstel 
mede bedoeld hebben, een terug-
dringing te bereiken van het zoge-
noemde informele circuit. In het 
afgelopen jaar is, ook in deze Kamer, 
regelmatig gesproken over de 
mogelijkheid, via een forse verlaging 
van het BTW-tarief — vooral bij 
arbeidsintensieve dienstverlening — 
te bereiken dat het grijze en het 
zwarte circuit echt worden aange-
pakt. Wij hebben die discussie in 
deze Kamer onder meer gevoerd bij 
de behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken en van Economische 
Zaken, terwijl dit punt ook aan de 
orde is geweest bij de financiële 
beschouwingen. Wij hebben de 
indruk dat deze discussie nog niet 
geheel beëindigd was. Ik wijs erop 
dat enige maanden geleden het 
Sociaal en cultureel planbureau nog 
een rapport heeft uitgebracht, waarin 
ook met zeer veel accenten gepleit 
werd voor een verlaging van de 
BTW-tarieven in de door ons zojuist 
genoemde sector. Moeten wij nu uit 
de passage in het nadere rapport 
concluderen dat in dit kader de 
regering het achterste van de tong 
laat zien? Of mogen wij aannemen 
dat over dit punt nog een verdere 
discussie in de toekomst gevoerd kan 
worden, eventueel in het kader van 
de Europese harmonisatie? 

De minister heeft enkele weken 

geleden bij het uitspreken van een 
rede ter gelegenheid van de uitrei-
king van de zogenoemde Henry 
Sijthoff-prijs meegedeeld dat hij in 
het kader van de Europese harmoni-
satie wel rekening houdt met een 
verdere aanpassing van de BTW-ta-
rieven. Daarbij heeft hij aangegeven 
dat hij een eventuele verlaging niet 
verwacht voor 1992 of zelfs 1993. 
Mijn fractie stelt het op prijs wanneer 
de bewindslieden van Financiën op 
dit punt nog wat concreter willen zijn. 
Aan welke aanpassingen wordt 
gedacht? Op welke termijn? Zullen 
die aanpassingen uitsluitend op de 
harmonisatie gericht kunnen zijn, of 
weer — zoals nu — mede op 
structurele lastenverlichting? Het is al 
vaker gezegd, maar ook ik wijs 
namens mijn fractie op het volgende 
punt: het van kracht worden van de 
verlaging van het algemene tarief 
komt wel erg snel na de vaststelling 
van de wet. Er resten ons nog maar 
een paar werkdagen in dit jaar en 
dan zullen alle ondernemers en 
dienstverleners die bij de BTW-verla-
ging betrokken zijn, hun tarieven 
navenant moeten aanpassen. Uit de 
discussie die gevoerd werd aan de 
overzijde hebben wij begrepen dat de 
regering weinig mogelijkheden ziet, 
door een vergaande reeks van 
maatregelen van prijstoezicht, over 
de brede lijn controle uit te oefenen 
op doorvoering van de BTW-verla-
ging. Met begrip voor de daarbij 
gebruikte argumenten vragen wij ons 
af, hoe de overheid er actief toe kan 
bijdragen dat toch bereikt wordt dat 
de prijsverlaging van 1,5% bij veel 
artikelen en diensten ten goede komt 
aan de consument. Dat lijkt ons 
mede van essentiële betekenis tegen 
de achtergrond van de CAO-onder-
handelingen. Heeft de regering de 
indruk dat de thans doorgevoerde 
verlaging van de BTW-tarieven 
positief heeft ingespeeld op die tot 
nu toe gevoerde onderhandelingen? 
Deelt de regering niet een klein 
beetje onze vrees, dat frustaties 
kunnen optreden bij de onderhande-
lingspartners, indien na verloop van 
tijd blijkt dat de ondernemers in 
werkelijkheid niet actief de verlaging 
snel hebben doorgevoerd? Zou het 
geen goede suggestie zijn dat de 
overheid ervoor zorgt dat op zo 
breed mogelijke schaal aan de 
Nederlandse consumenten voorlich-
ting wordt gegeven over hetgeen zij 
r.a 1 januari aanstaande mogen 
vt., wachten van de BTW-verlaging? 
Wij zouden het op prijs stellen, indien 

wij vanmiddag mogen horen welke 
voorlichtingsideeën bij de bewinds-
lieden op dit punt leven. 

Het voorstel met betrekking tot de 
verlenging van de werkingsduur van 
artikel 69 Wet op de inkomstenbelas-
ting, stuk nr. 2 0 8 6 1 , levert bij mijn 
fractie geen problemen op. Dat is 
zeker het geval, omdat wij mogen 
aannemen dat in het kader van de 
brede herwaardering aan de werking 
van dit thans gewijzigde artikel 69 
een einde zal komen. Wij wil len 
vooral wijzen op de in dit verband 
aan de overzijde gevoerde discussie 
over een niet gelijke behandeling van 
gehuwd samenwonenden en 
ongehuwd samenwonenden. Ook wij 
menen, dat in dit verband sprake is 
van een ongelijke behandeling en dat 
lijkt ons niet juist. Bij de bespreking 
van dit wetsvoorstel in de Tweede 
Kamer heeft men vrij lang stilgestaan 
bij de brede herwaardering. Wij 
vragen de staatssecretaris in dit 
kader alleen maar of hij kan aange-
ven wanneer wij in de Eerste Kamer 
de behandeling van de betrokken 
wetsvoorstellen kunnen verwachten. 
Wij benadrukken nu reeds dat wij het 
zeer zouden betreuren, indien wij 
volgend jaar in dat kader worden 
geconfronteerd met het haastwerk 
zoals wij dat helaas ook dit jaar weer 
bij heel wat wetsvoorstellen meema-
ken. 

Mijn fractie gaat akkoord met het 
wetsvoorstel, stuk nr. 20926, 
betreffende de verlaging kostenfor-
fait inkomsten uit vroegere arbeid. 
Wij zijn overigens zeer benieuwd naar 
het antwoord dat collega Simons 
krijgt op zijn vragen rondom de 
invoering van het kostenforfait voor 
personen die uitsluitend alimentatie 
ontvangen. Ook wij zijn, net zoals hij, 
zeer geïnteresseerd in hetgeen op dit 
punt ter toelichting kan worden 
gegeven. 

Wij stemmen ook in met het 
voorstel, stuk nr. 20502, ten aanzien 
van de wijziging van de beschikking 
wijziging investeringsbijdragen. Die 
instemming geldt ook voor het 
wetsvoorstel met nr. 20030. Onze 
fractie heeft tijdens de schriftelijke 
voorbereiding met de staatssecreta-
ris van gedachten gewisseld over de 
fiscale eenheid. Daarbij hebben wij 
erop aangedrongen om, in het geval 
dat de ondernemer verzoekt om 
vaststelling van die fiscale eenheid, 
de ingangsdatum daarvan desge-
vraagd te bepalen op de eerste dag 
van de maand waarin het verzoek is 
ingediend. Het verheugt ons zeer dat, 
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blijkens de nadere memorie van 
antwoord, de staatssecretaris de 
redelijkheid hiervan wil inzien en 
bereid is, de mogelijkheid te bezien 
om de inspecteur aldus te doen 
handelen. Ten aanzien van dit laatste 
menen wij dat de discussie over het 
onderhavige wetsvoorstel ook in dien 
zin tot een afronding in deze Kamer 
behoort te leiden, dat kan worden 
vastgesteld dat de staatssecretaris 
daadwerkelijk bereid is, goed te 
keuren dat conform zal worden 
gehandeld. Met andere woorden: wij 
vragen of de staatssecretaris niet iets 
concreter kan zijn en hier wil 
toezeggen dat hij een beleid conform 
actief zal stimuleren. Graag vertrou-
wen wij op een positieve reactie 
daarop van de staatssecretaris. 

Dan kom ik te spreken over de 
voorgestelde belastingheffing voor 
de watersportverenigingen. Wij 
merken thans alleen nog op dat wij 
met instemming hebben kennis 
genomen van de bereidheid van de 
staatssecretaris, een zekere soepel-
heid te betrachten in de praktische 
toepassing van die heffingen. Wel 
achten wij omtrent die soepelheid, 
ter voorkoming van onduidelijkheden, 
een spoedig nader overleg met de 
betrokken watersportwereld van 
bijzonder belang. Wij gaan ervan uit 
dat de staatssecretaris het daartoe 
nodige initiatief wil nemen. 

Voorzitter! Het voorstel betreffen-
de de herziening van de BTW-tarief-
indeling met name voor voedings-
en geneesmiddelen, stuk nr. 20506, 
heeft de instemming van mijn fractie. 
Wij willen er wel met nadruk op 
wijzen, dat zeker een deel van het 
bedrijfsleven in problemen kan 
komen, omdat er slechts zo'n korte 
duur is tussen de definitieve 
vastlegging van de wet en de 
gedachte datum van ingang van de 
wet. Dit probleem zal vooral klem-
men voor degenen die geraakt 
worden door de aanvaarding van de 
motie-Van Muiden. Ik denk in het 
bijzonder aan fabrikanten van en 
handelaren in zeep en wasmiddelen. 
Zij worden toch min of meer 
onverwachts en zeker op heel korte 
termijn geconfronteerd met een 
essentiële verhoging van de door hen 
in rekening te brengen BTW. Wij 
hebben dan ook met instemming 
kennis genomen van het in de 
memorie van antwoord kenbaar 
gemaakte voornemen van de 
staatssecretaris om een aanschrijving 
te doen uitgaan, waardoor geen 
herverpakking noodzakelijk is en ook 

het reeds voor de datum van 
inwerkingtreding van de wet nieuw 
ontworpen verpakkingsmateriaal nog 
kan worden gebruikt. Wij gaan ervan 
uit, dat de staatssecretaris dit 
voornemen tegenover deze Kamer 
wil omzetten in een toezegging. Bij 
een afweging tussen de zeer zware 
kostenpost voor het bedrijfsleven, die 
een gevolg zou zijn van vernietiging 
van verpakkingsmateriaal en het 
nadeel, dat de opdruk "inclusief 
verlaagd OB-tarief", tijdelijk in stand 
blijft, achten wij de voorgenomen 
aanschrijving aanvaardbaar. 

Wat de fosfaatvrije wasmiddelen 
betreft, zouden wij er begrip voor 
hebben gehad, wanneer deze in ieder 
geval voorshands onder het verlaag-
de tarief ingedeeld waren gebleven. 
Daarbij denken wij niet zozeer aan 
stimulering van de produktie van 
deze fosfaatvrije wasmiddelen. Wij 
hebben inmiddels in dit verband 
kennis genomen van het streven om 
in 1990 alle wasmiddelen in de 
produktie fosfaatvrij te doen zijn. Wij 
zouden nu een laag tarief gewaar-
deerd hebben, omdat dan in de 
komende periode de mogelijkheid 
aanwezig zou zijn om het gebruik van 
fosfaatvrije wasmiddelen zoveel als 
mogelijk te bevorderen. Dit gebruik is 
immers volgens alle deskundigen 
broodnodig voor een schoner milieu. 
Wij vragen op dit punt nu geen 
veranderingen, maar wij denken wel, 
dat het in het algemeen de moeite 
waard is, dat de bewindslieden van 
Financiën te zamen met hun 
Europese collega's in het kader van 
de naar wij hopen voortgaande 
harmonisatie binnen de EG, bijzon-
dere aandacht blijven geven aan de 
stimulering van de milieuvriendelijk-
heid. 

D 
De heer Vis (D66): Mijnheer de 
voorzitter! Beide bewindslieden van 
Financiën verdedigen vandaag hier 
een allegaartje aan wetsvoorstellen, 
dat zich uitstrekt van lijfrente naar 
wasmiddelen, van watersportvereni-
gingen tot inhalatiegassen, van 
frisdranken tot en met landbouwers. 
Ik wi l graag meteen met de deur in 
huis vallen. Zij krijgen van ons 
allemaal de zegen. Ik wil toch nog 
enkele opmerkingen maken. 

Ik wil iets zeggen over de haast, 
waarmee het ook dit keer weer moet 
gebeuren. Ik weet langzamerhand 
wel , dat een klacht daarover niets 
uithaalt, want in dit soort zaken is de 

Eerste Kamer een quantité négligea-
ble geworden, een te verwaarlozen 
hoeveelheid. Zolang de meerderheid 
van mening is, dat de Eerste Kamer 
deel moet blijven uitmaken van de 
legislatieve procedure, zolang moet 
dit in principe op een andere manier 
worden gedaan dan nu gebeurt. Als 
je zelfs dat niet meer zegt, is 
behandeling van wetsontwerpen in 
deze Kamer een farce geworden. 

Onze tweede opmerking heeft 
betrekking op wetsvoorstel nr. 
20926, het enige voorstel, dat te 
midden van de gehele verzameling 
van werkelijk zeer grote betekenis is. 
Ik bedoel de verlaging van het 
algemene tarief van de BTW. Dit 
heeft onze instemming, al was het 
alleen al, omdat hierdoor het verschil 
met de Bondsrepubliek toch weer 
wat kleiner wordt, al blijft 4 ,5% nog 
steeds erg groot. Het is duidelijk, dat 
Nederland naar beneden moet, maar 
hoe groot is de kans, dat de liefde 
voor het versmallen van deze kloof 
niet steeds van één kant, namelijk de 
onze, blijft komen? Ik zou het toch 
plezierig vinden, als vanachter de 
regeringstafel daarop wordt inge-
gaan. 

Het verdriet ons, dat de regering er 
zo buitengewoon weinig in ziet om 
de arbeidsintensieve diensten over te 
brengen naar het verlaagde tarief. 
Heb ik het goed als ik constateer dat 
de regering zo'n streven toch 
eigenlijk ziet als een onhaalbare kaart 
en dat de beloofde studie van de 
EG-commissie eigenlijk toch niets 
meer is dan een troostprijs of 
misschien een kluitje in het riet? 

Bij de behandeling aan de overzijde 
is aan de orde geweest wat iedere 
consument vreest, namelijk dat de 
verlaging naar 18,5% waarschijnlijk 
zeer vertraagd zal worden doorgege-
ven aan die consument. Natuurlijk, 
wie begin volgend jaar een auto of 
een ander duurzaam consumptie-
goed koopt, zal er heus wel op letten 
dat hij geen 20% betaalt. Maar zal de 
consument er ook in slagen om van 
de verlaging te profiteren als het om 
eenvoudiger artikelen gaat? Die kans 
lijkt mij buitengewoon klein. Het 
vermoeden dat die kans klein is, 
wordt nog wat versterkt door het 
opmerkelijke gegeven dat het 
bedrijfsleven over het algemeen wat 
luidruchtig klaagt over het gebrek 
aan tijd als de BTW omhoog gaat, 
maar heel wat minder luidruchtig is 
als de BTW omlaag gaat. Dat 
prijsaanpassingen bij verlaging 
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minder tijd vergen dan bij verhoging, 
dat wil er bij ons niet goed in. 

Over zo'n klacht bij verhoging van 
de BTW gesproken, wij hebben hem 
weer gehoord bij het opschonen van 
de zeep en wasmiddelen, wetsvoor-
stel 20506. Dat het wasmiddelenbe-
drijfsleven zich wat gepakt voelt door 
deze nogal onverhoedse opschoning 
— wat een term trouwens in dit 
verband — dat kan ik mij toch wel 
voorstellen. In de memorie van 
antwoord zegt de staatssecretaris 
doodleuk dat bij de schriftelijke 
behandeling door de Tweede Kamer 
verschillende malen op deze 
mogelijkheid is ingegaan en dat de 
besluitvorming dus niet geheel 
onvoorzienbaar was. Met permissie, 
zo kan ik het ook. Op fiscaal gebied 
is vrijwel niets geheel onvoorzien-
baar. Anders gezegd, je kunt het zo 
gek niet bedenken of fiscalisten 
hebben het al bedacht. 

Dat brengt mij op het probleem 
van de watersportverenigingen, meer 
algemeen gezegd: wetsvoorstel 
20030. Toen ik vorig jaar als 
betrekkelijk nieuwe deelnemer aan 
een dergelijk debat over fiscale zaken 
deelnam, werd mijn aandacht 
getrokken door het probleem van de 
grijze kentekens voor personenauto's 
of juist niet personenauto's. Ik heb 
mij toen vrolijk gemaakt over de 
definitiedrift ten departemente, 
denkend dat ik een uniek geval te 
pakken had. Maar zie daar, het grijze 
kenteken van vorig jaar blijkt een 
waardig opvolger te hebben gevon-
den in de watersportvereniging van 
dit jaar. Hoe schuif je watersportver-
enigingen onder de BTW; welke nog 
wel en welke niet meer? Dat is, als ik 
het goed heb begrepen, het pro-
bleem. Om dat probleem op te 
lossen heeft de wetgever zich gestort 
in uitvoerige beschouwingen over 
alles wat in jachthavens ten gerieve 
van de watersport wordt verricht. 
Wat zijn de criteria voor het BTW-
plichtig worden: een hijskraan, een 
jachthelling, een overdekte werk-
plaats, een of meer personen in 
dienstbetrekking? De beschouwingen 
daarover in de Tweede Kamer, ik zal 
ze niet herhalen, heb ik toch 
geamuseerd gelezen. Daar kwamen 
allerlei interessante aspecten aan de 
orde, zoals de vraag of het nu de 
kleine jachthavens zijn die hijskranen 
hebben of juist alleen maar de grote, 
maar als de schepen erg groot zijn 
kun je ze niet meer ophijsen. 
Wanneer kun je trouwens stellen dat 
een dergelijke technische faciliteit 

aanwezig is? Ik ben toevallig goed 
bekend met een jachthaven waar een 
overjarige vrachtwagen tevoorschijn 
wordt gehaald als er een bootje op 
de vaste wal moet worden gehesen, 
een vrachtwagen met een hydrauli-
sche kraan erop, je vindt ze veel in de 
bouwvakken. Hoeft er niet gehesen 
te worden in de haven, dan wordt die 
vrachtwagen voor heel andere 
dingen gebruikt die niets met de 
watersport te maken hebben en dan 
is hij dus niet aanwezig. Als ik het 
goed heb begrepen, is het techni-
sche criterium inmiddels verdwenen 
en gaat het om één of meer perso-
nen in dienstbetrekking ten behoeve 
van de vereniging. Daar ligt, lijkt mij, 
een heel fraudegevoelig veld, want 
als er op dit gebied al dienstbetrek-
kingen zijn, dan kunnen die natuurlijk 
heel makkelijk worden omgezet in 
andere relaties of werkverhoudingen. 
Ik vraag me af om welk probleem het 
nu eigenlijk gaat. Hoeveel wordt de 
schatkist er beter van? Hoe omvang-
rijk is het probleem van de oneerlijke 
concurrentie tussen enerzijds 
commerciële organisaties en 
anderzijds watersportverenigingen? 
Zijn wij niet bezig een constructie te 
maken die op haar beurt weer tot 
ontwijkingsconstructies aanleiding 
geeft? Wij hopen natuurlijk dat de 
staatssecretaris in de sfeer van de 
uitvoering iets zal bedenken dat nog 
wel realiteitsgehalte heeft, al moet ik 
zeggen dat mijn verwachtingen niet 
buitengewoon hoog zijn gespannen. 

Wat betreft de overige wetsvoor-
stellen zien wij geen aanleiding tot 
het maken van opmerkingen. 

• 
De heer Barendregt (SGP): 
Voorzitter! Wijziging van de belas-
tingdruk veroorzaakt meestal een 
verzwaring van de werkdruk van deze 
Kamer, zeker aan het eind van het 
jaar. Ook dit jaar heeft de regering 
dat euvel niet kunnen voorkomen. De 
voorzitter van deze Kamer heeft 
daarom voorgesteld, tot clustering te 
komen en een zestal wetsvoorstellen 
tegelijk te behandelen, een noodpro-
cedure om de tijdnood van deze 
Kamer enigszins te compenseren. 
Noodgedwongen heeft deze Kamer 
zich daarin geschikt om de afhande-
ling van deze wetsvoorstellen toch 
mogelijk te maken. 

Het eerste wetsvoorstel beoogt 
een wijziging van de Wet op de 
omzetbelasting, die wij overigens al 
lange tijd BTW noemen. De tarieven 

van deze belasting hebben de laatste 
jaren verschillende malen wijziging 
ondergaan. In 1 986 werden ze met 
1 % verhoogd vanwege de sterke 
daling van de aardgasbaten en de nu 
voorgestelde verlaging van het 
algemeen tarief wordt gemotiveerd 
met omvangrijke meevallers in de 
belastingopbrengst. Twee jaar 
geleden iets omhoog, nu iets meer 
omlaag als gevolg van ontstane 
situaties. Dat doet denken aan een 
soort wiebeltax waarin de tarieven 
heen en weer bewegen al naar 
gelang het getij keert. Is de BTW als 
indirecte belasting wel het geëigende 
middel om de burger te laten betalen 
voor, c.q. te laten delen in mee- of 
tegenvallers die zich voordoen? 
Daarvoor zijn toch de directe 
belastingen het eerst aangewezen 
middel? Ik krijg de indruk dat de 
regering hiermee instemt, maar 
vanwege de voorgestane BTW-har-
monisatie in Europees verband toch 
maar gekozen heeft voor een 
verlaging van het algemene BTW-ta-
rief. 

Onze eerste keus zou dat in ieder 
geval niet zijn geweest. Wij zouden 
de voorkeur geven aan verlaging van 
de directe belastingen. Dat laat 
onverlet de vraag of het, gezien de 
grote begrotingstekorten en de 
loodzware staatsschuld wel verant-
woord is dat de regering zichzelf een 
schouderklopje geeft en de burger 
een douceurtje alsof in ons land de 
financiële problemen vrijwel zijn 
verdwenen. Het is niet denkbeeldig 
dat de voorgestelde belastingverla-
ging op de burger een dergelijke 
geruststellende indruk maakt. Zo 
roept de belastingverlaging een 
vertekend beeld op. 

Wat ons betreft, hadden de 
volledige belastingmeevallers en alle 
vrijkomende middelen uit de WIR 
gebruikt mogen worden om de 
begrotingstekorten te verminderen 
om daarmee de lasten die wij op de 
schouders van ons nageslacht 
hebben gestapeld enigszins te 
verlichten. Dat zou in ieder geval 
onze verantwoordelijkheid voor de 
door ons veroorzaakte staatsschuld 
doen blijken. De regering heeft 
anders beslist en de Tweede Kamer 
heeft anders besloten. De regering is 
enthousiast over haar voorstellen en 
meent daarmee zelfs drie vliegen in 
één klap te slaan. Op blz. 3 van de 
memorie van antwoord worden ze 
opgesomd: koopkrachtbehoud, 
bestrijding van het zwarte circuit, 
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harmonisatie van de BTW-tarieven in 
Europees verband. 

Het laatste onderdeel heeft echter 
alleen effect voor onze tarieven, 
maar het is nog steeds onzeker of 
andere landen ook bereid zijn hun 
tarieven daarvoor te verhogen, c.q. te 
verlagen. Voorlopig is in ieder geval 
alleen sprake van een eenrichtingsef-
fect. Zijn er tijdens de laatst gehou-
den besprekingen op Europees 
niveau voornemens van andere 
staten toegezegd en, zo ja, op welke 
termijn mogen wij die dan verwach-
ten? 

Het eerste onderdeel beoogt 
koopkrachtbehoud door middel van 
een beperking van de prijsstijging. In 
de Tweede Kamer is twijfel gerezen 
of dit effect zich wel zal voordoen in 
de mate die de regering verwacht. 
Het feit dat de regering heeft 
toegezegd, de Economische 
Controledienst te verzoeken om te 
controleren of het beoogde effect 
wel wordt bereikt, geeft naar mijn 
mening aan, dat zij er ook aan twijfelt 
of deze doelstelling wel gehaald zal 
worden. De vraag blijft daarom nog 
steeds bestaan of de huishoudster 
wint of de aandeelhouder. Voors-
hands zijn wij geneigd het op de 
laatste te houden. Wij zouden het op 
prijs stellen als de bewindslieden op 
een en ander zouden willen ingaan. 
Daarna zullen wij bezien of de 
regering op onze, in ieder geval niet 
enthousiaste steun kan rekenen. 

Mijnheer de voorzitter! Het doet 
ons genoegen dat de Tweede Kamer 
de regering heeft gesteund in haar 
voorstel, de tijdelijke fiscale maatre-
gelen ter bevordering van het gebruik 
van ongelode benzine en de aankoop 
van schone personenauto's te 
bestendigen. Daarmee wordt het 
milieu gediend, dat van het autover-
keer al zoveel te lijden heeft. 

Minder waardering hebben wij 
voor de aanvaarding van een 
amendement bij de behandeling van 
wetsvoorstel 20506, als gevolg 
waarvan onder andere de zeep- en 
wasmiddelen onder het algemene 
tarief werden gebracht. Het is 
overbekend dat fosfaathoudende 
wasmiddelen een dramatische 
verontreiniging van het oppervlakte-
water hebben veroorzaakt. Daarom is 
het een positieve ontwikkeling dat 
ernaar wordt gestreefd om dit soort 
wasmiddelen met ingang van 1990 
niet meer tot de markt toe te laten. 
De fosfaatvrije middelen zijn 
ontwikkeld om het milieu minder te 
vervuilen, maar tot nu toe zijn ze 

hoger in prijs. Als gevolg van de 
amendering worden de fosfaatvrije 
middelen nu extra met BTW belast. 
Milieuvriendelijke middelen worden 
zwaarder belast. Dat is toch niet 
consistent met het milieubeleid, dat 
poogt te bereiken dat milieuvriende-
lijke toepassingen worden beloond? 
Wordt met deze ontwikkeling een 
herhaling in gang gezet van de gang 
van zaken rondom het aardgas: eerst 
iedereen overtuigen van het milieu-
doel en een lage prijs berekenen om 
die later weer op te schroeven. De 
regering antwoordt schriftelijk dat 
ernaar wordt gestreefd, in 1990 alle 
wasmiddelen fosfaatvrij te laten zijn, 
maar niemand is er zeker van dat dit 
op dat tijdstip ook mogelijk zal zijn. 
Wij betreuren het dan ook zeer dat 
de bewindslieden in de Tweede 
Kamer niet hebben geadviseerd om 
de fosfaatvrije middelen in ieder 
geval onder het lage tarief te laten. 
Zo werd een kans gemist om het 
milieu te dienen, te meer als wij in 
aanmerking nemen dat een uitruil 
met frisdranken heeft plaatsgevon-
den. Het luxueuze heeft het jammer 
genoeg gewonnen van het fameuze. 
Is de regering bereid om voorstellen 
te doen om dit kwalijke feit te 
herstellen? 

Mijnheer de voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn geworden dat ook dit 
wetsvoorstel niet op onze onverdeel-
de steun kan rekenen. Na de 
beantwoording van de bewindslieden 
zullen wij besluiten of wij ze het 
voordeel van de twijfel zullen gunnen. 

D 
De heer Van Graafeiland (VVD): 
Mijnheer de voorzitter! Alvorens de 
afzonderlijke wetsvoorstellen te 
bespreken, wil ik ze in een algemeen 
kader plaatsen. Daarbij gaat het mij 
vooral om de positie die wij in dit 
verband innemen. In feite zou dit 
type wetsvoorstellen — met uitzon-
dering van 20895, de verlaging van 
het algemeen tarief van de BTW — in 
dit huis tamelijk geruisloos behan-
deld moeten kunnen worden. Deze 
zienswijze wordt mede ingegeven 
door het feit dat het tamelijk 
technische voorstellen zijn, waarin 
kenmerken van reparatiewetgeving 
zijn waar te nemen. De behandeling 
aan de overzijde zou toch moeten 
kunnen leiden tot een behoorlijk 
wetsvoorstel. Naar onze mening is 
dat ook het geval met voorstel 
20861 , waarin de datum 1 januari 

1989 in artikel 69 vervalt. Daarmee 
wordt oneigenlijk gebruik van 
lijfrenteconstructies voorkomen. Wij 
wachten graag de nadere voorstellen 
in het kader van de brede herwaarde-
ring af om dit soort oneigenlijke 
constructies ook onmogelijk te 
maken voor ongehuwd samenwonen-
den. 

Ook wetsvoorstel 20502, betref-
fende het op nul stellen van de WIR, 
ontmoet bij ons uiteraard geen enkel 
bezwaar. De afschrijving als zodanig 
is een feit. Deze wet dient slechts te 
worden gezien als een goedkeuring 
van de ministeriële regeling van 
februari. 

Verder stemmen wij in met 
wetsvoorstel 20926, de verhoging 
van het kostenforfait bij inkomsten 
uit vroegere arbeid. Ik wacht graag 
de reactie van de staatssecretaris op 
de interessante stellingname van de 
heer Simons inzake de positie van de 
alimentatiegerechtigden af. 

Voorzitter! Bij wetsvoorstel 20895 
gaat het om verlaging van het 
algemene BTW-tarief tot 18,5% en 
handhaving van het lage tarief. Wij 
hebben dit voorstel met instemming 
begroet. Wij zijn ook erkentelijk voor 
de aandacht en de steun voor de 
opvatting dat ook 18,5% Europees 
gezien nog aan de zeer hoge kant is 
en dat verdere harmonisatie in het 
verschiet ligt. Die zal voor ons land 
moeten leiden tot een lager alge-
meen tarief. Daarbij zijn wij het met 
het kabinet eens dat lidstaten met 
zeer lage BTW-tarieven ook de 
bereidheid moeten hebben, hun 
tarief aan te passen, dat wil zeggen 
te verhogen, opdat de bandbreedte 
kleiner wordt en concurrentieverval-
sende elementen op de Europese 
markt die het gevolg zijn van 
aanzienlijke verschillen in belasting-
heffing, worden verminderd. 

Interessant is uiteraard de 
gedachtenwisseling tussen het 
kabinet en de woordvoerder van de 
Partij van de Arbeid over de afweging 
tussen de collectieve-lastendruk en 
het financieringstekort. Reeds bij de 
algemene financiële beschouwingen 
van verleden jaar hebben wij 
aangegeven dat wij het met de 
mixture van maatregelen waartoe het 
kabinet heeft besloten — zowel 
verlaging van de collectieve-lasten-
druk als vermindering van het 
financieringstekort - akkoord gaan. 
Wij vinden dat een evenwichtige 
benadering. 

Wij hebben goede nota genomen 
van de expliciete opvatting van de 
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Partij van de Arbeid inzake de hoogte 
van het financieringstekort en de 
door deze fractie uitgesproken 
wenselijkheid, een financiële buffer 
in te bouwen in de vorm van een 
versnelde verlaging van het financie-
ringstekort. Wij zullen deze opvatting 
in ons hart bewaren en overigens zijn 
wij het eens met de afgewogen en 
consistente benadering van het 
kabinet in de memorie van antwoord. 

Voorzitter! Zo blijven er van de 
acht wetsvoorstellen nog twee over: 
20506 en 20030. Uit de schriftelijke 
voorbereiding moge blijken dat wij 
wat deze voorstellen betreft wat 
minder gelukkig zijn met het resultaat 
van de behandeling aan de overzijde. 
Wij zijn eigenlijk van mening dat er 
nog wel wat gaten in de kaas zijn 
blijven zitten. Dat zijn overigens 
gaten die voor een belangrijk deel 
niet door het kabinet zijn uitgevon-
den, maar het is er wel verantwoor-
delijk voor geworden omdat ze toch 
in de kaas zitten. 

Ik begin met een bespreking van 
wetsvoorstel 20506 inzake alcohol-
vrije dranken, voedings- en genees-
middelen. Overigens vallen er ook 
was- en reinigingsmiddelen onder; 
die zijn weliswaar alcoholvrij, maar 
als voedings- c.q. geneesmiddel zijn 
ze toch minder bruikbaar, lijkt me. 
Ook het veehandel" en het land-
bouwforfait is in het voorstel 
opgenomen. Onze fractie is het met 
de staatssecretaris eens dat wij op 
dit moment niet verder kunnen 
komen dan het indienen van een 
machtigingsverzoek dat ertoe kan 
leiden dat de Europese Commissie 
een vereveningsregeling toestaat. Er 
zal toch ook bij een definitieve 
oplossing afstemming op de 
ontwikkelingen in EEG-verband 
dienen plaats te vinden. Hoe lang zal 
de afhandeling van zo'n verzoek 
duren? Ik ga er dan even van uit dat 
het nog dit jaar zal worden gedaan. 
Is de Europese Commissie wat dit 
soort zaken betreft aan een termijn 
gebonden bij overschrijding waarvan 
ze geacht wordt, een en ander te 
hebben goedgekeurd? 

De memorie van antwoord is voor 
wat betreft de zeep- en wasmiddelen 
redelijk ontluisterend. Als ik het 
antwoord ontdoe van coulance in de 
richting van de indieners van het 
gewraakte amendement — voor 
welke coulance ik overigens wel 
begrip heb — en omzet in klare taal, 
komt het erop neer dat van de 
argumentatie die aan de overzijde is 
gebruikt, in feite niets overblijft. 

Het staat niet definitief vast dat 
deze artikelen door de Europese 
Commissie onder het algemene tarief 
worden gebracht. Zeep- en wasmid-
delen behoren tot de primaire 
levensbehoeften en dus tot het lage 
tarief. De staatssecretaris geeft niet 
aan dat daarin een verandering is 
gekomen. Eigenlijk bestaan er geen 
afbakeningsproblemen en in ieder 
geval is dat geen reden om een en 
ander in een tariefcategorie onder te 
brengen. Als dit al gebeurt, moet dit 
een lage tariefcategorie zijn, 
vanwege de primaire levensbehoefte. 
De milieu- en andere overwegingen 
behoren, ook in de opvatting van het 
kabinet, geen rol te spelen in de 
toepassing van het tarief, althans in 
de toepassing van het BTW-tarief. Ik 
wijs in dit verband nog even op het 
— overigens juiste — standpunt dat 
ter zake van het kostenforfait is 
ingenomen. Daarbij is nadrukkelijk 
gewezen op het pragmatische 
karakter van deze aanpak. Het is 
geen vrijbrief voor allerlei maatrege-
len die fiscaal vreemd zijn. 

Kortom, als de staatssecretaris een 
dergelijk voorstel met deze argumen-
tatie in de Tweede Kamer zou 
hebben gebracht, zou hem vriende-
lijk, doch beleefd, zijn verzocht om 
zijn huiswerk over te doen. Ik vind dit 
een reden om de gang van zaken 
redelijk ontluisterend te noemen. Het 
enige argument dat in feite overblijft, 
is de opbrengst van 110 min., opdat 
het resultaat van deze deeloperatie 
binnen budgettair aanvaardbare 
normen blijft. Wij zitten daarmee nu 
in een situatie waar wij feitelijk 
weinig aan kunnen doen. Wij zouden 
in feite alleen de overgangspijn voor 
een bepaalde categorie kunnen 
verzachten. Die overgangspijn zit met 
name bij de was- en reinigingsmidde-
len, ten aanzien waarvan de staatsse-
cretaris onderschrijft dat men 
buitengewoon weinig tijd heeft 
gekregen, zich voor te bereiden op 
de aanpassing van het tarief per 1 
januari. Hij is van opvatting dat een 
aanschrijving zijnerzijds inhoudende 
dat verpakking wordt gelegaliseerd 
met oude teksten voldoende moet 
zijn om de overgangsproblematiek 
naar 1 januari 1989 tot een minimum 
te beperken. Dit zou dan niet 
behoeven te leiden tot problemen in 
de praktijk. 

De betrokkenen menen echter dat 
een dergelijk soort verpakking in 
hoge mate misleidend is en in strijd 
met alle mogelijke besluiten, zoals 
het wasmiddelenbesluit, de reclame-

code, etiketteringsnormering over 
wasmiddelen enz. Welke opvatting 
heeft de staatssecretaris hierover? Ik 
kan dit absoluut niet beoordelen. Is 
dit reden voor de staatssecretaris om 
over een overgangstermijn na te 
denken? 

Ik kom bij wetsvoorstel 20030. 
Daarbij is het toepassen van het 
BTW-tarief als zodanig en de hoogte 
daarvan voor ligplaatsen van 
watersportverenigingen een pro-
bleem. Wij hebben uit de memorie 
van antwoord opgemaakt dat het 
probleem van het al dan niet onder 
de BTW-heffing vallen, omdat men 
mensen in dienstbetrekking heeft, 
met meer egards en verstand zal 
worden opgelost dan waartoe een 
rigide toepassing van het desbetref-
fende amendement kan leiden. Wij 
stemmen hier graag mee in. 

Wij hebben de indruk dat, wat de 
hoogte van het tarief betreft, de 
fractie en de staatssecretaris langs 
elkaar heen praten. Het gaat hierbij 
tevens om het verband tussen de 
natte en droge recreatie. Als ik het 
nu goed begrijp, zijn wij het na de 
memorie van antwoord en de nadere 
memorie van antwoord uiteindelijk 
eens geworden over het feit, dat een 
boot in een haven toch ongeveer 
dezelfde recreatieve betekenis heeft 
als een huisje of een caravan. Dan 
zou je denken dat dit betekent dat de 
tarieven gelijkgeschakeld worden. 
Maar nee, dan wordt ter plekke een 
nieuw pakket aan argumenten bij 
elkaar gehaald, welke argumenten 
allemaal samenhangen met het 
dienstverlenende karakter aan boten 
in havens, terwijl tot nu toe alleen 
maar het recreëren op een niet 
varend schip ter discussie stond. Ik 
heb ook het gevoel dat het al dan 
niet hebben van mensen in dienstver-
band, geen enkele relatie heeft met 
de hoogte van het toe te passen 
tarief. Mijn vraag aan de staatssecre-
taris blijft, of hij nu echt het idee 
heeft rechtvaardig bezig te zijn als hij 
voor deze vorm van recreatie het 
algemene tarief hanteert en voor de 
droge vorm het lage. 

Ten slotte de abonnee-TV, de 
kabelkranten en Filmnet. Het kabinet 
wenst de vergelijking met kranten en 
periodieken niet door te trekken, 
omdat er, naar de nadere memorie 
van antwoord leert, geen sprake is 
van een pluriforme informatievoor-
ziening en omdat het vooralsnog 
gaat om het verspreiden van 
speelfilms en analoge elementen, die 
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erg veel lijken op videotheken en 
bioscopen. 

Tussendoor merk ik nog even op 
dat het eerder gehanteerde argu-
ment, dat de huidige tekst en de 
historie van de bestaande bepalingen 
zich niet lenen voor het daarin 
opnemen van dit type van informatie-
verstrekking, natuurlijk terecht in de 
nadere memorie van antwoord is 
vervallen, omdat dat absoluut geen 
houdbare argumentatie is. De 
discussie zou in feite moeten gaan 
over de kern van het onderwerp, 
namelijk of er sprake is van plurifor-
me informatieverstrekking via een 
kabel in plaats van via het papier. 

Ik heb er op zichzelf begrip voor 
dat de staatssecretaris op grond van 
het vooralsnog ontbreken van 
pluriformiteit, het verband met 
videotheken en bioscopen sterker 
acht dan het verband met kranten en 
periodieken. Er is echter wel één 
essentieel verschil, namelijk dat er 
voor abonnee-TV abonnementen 
nodig zijn, zoals bij kranten en 
periodieken ook het geval is, welke 
parallel met videotheken en biosco-
pen niet valt door te trekken. Ik 
verzoek de staatssecretaris of hij al 
naar gelang die pluriformiteit in de 
toekomst aan de orde is en dus de 
parallel met de pers sterker wordt, 
een vergelijkbaar tarief als voor de 
geschreven pers alsdan in overwe-
ging zou willen nemen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

D 
De voorzitter: De bewindslieden 
van Financiën zullen antwoorden, 
nadat de Kamer haar eerste termijn 
gehouden heeft over het voorstel tot 
wijziging van de Wet op de toegang 
tot de ziektekostenverzekeringen, dat 
wil zeggen om ongeveer tien over 
vier. Dan zijn de bewindslieden dus 
weer welkom in dit huis. 

De vergadering wordt enkele 
minuten geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Wijz iging 

van de W e t op de toegang tot de 
z iektekostenverzeker ingen 
(20702) 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw M.A. van der Meer 
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Het 
nu aan de orde zijnde wetsontwerp is 
een wijziging van een wet waar onze 
fractie ruim tweeëneenhalf jaar 
geleden ik mag wel zeggen zeer 
hartstochtelijk tegen heeft gepleit. 
Wij constateerden toen een aantal 
grove onrechtvaardigheden, voort-
vloeiend uit een wet die — ik citeer 
- "een van de meest ingrijpende 
maatregelen is geweest in de 
geschiedenis van de ziekenfondsver-
zekering" of, zoals de voorganger 
van deze staatssecretaris zei, "een 
eerste stap op weg naar een nieuw 
stelsel". 

De onrechtvaardigheden voor met 
name grote groepen bejaarden die 
naar de particuliere verzekering 
moesten, zijn inmiddels zo duidelijk 
gebleken dat er nu een wetsontwerp 
voorligt dat beoogt hierop een 
correctie aan te brengen. Uiteraard 
zijn wij daar verheugd over. Jammer 
voor de betrokkenen dat er nu pas 
een verbetering in zicht is, maar 
beter laat dan nooit. Wij waren 
daarom ook bereid om mee te 
werken aan deze hals-over-kop-be-
handeling en wij zullen ook het 
wetsontwerp steunen. Toch zijn er 
nog wel enkele opmerkingen te 
maken. 

Ik zei zojuist dat dit voorstel 
onrechtvaardigheden bij de particu-
liere ziektekostenverzekeringen 
beoogt weg te nemen. Dat is echter 
maar heel gedeeltelijk het geval. Ook 
de staatssecretaris heeft dat zelf 
geconstateerd in de schriftelijke 
voorbereiding. Bovendien betreft het 
een beperktere groep dan mogelijk 
zou zijn geweest. Ook in andere 
leeftijdsgroepen zijn onrechtvaardig-
heden te constateren. Dan bedoel ik 
niet alleen de situatie van studenten, 
waarop ik dadelijk nog terugkom. 

Het geldt in elk geval voor alle 
mensen die mochten geloven dat zij 
voor een premie van ƒ 135 een 
standaardpolis zouden krijgen en 
houden. Tijdens de behandeling van 
de WTZ is destijds met de hand op 
het hart verzekerd dat dit bedrag niet 
gemakkelijk zou worden verhoogd, 
alle slechte veronderstellingen van 
de Kamers ten spijt. Nu wordt de 
mogelijkheid geopend, deze op te 
trekken naar het niveau van de 
standaardpakketpolis en nu al wordt 
deze premie, die inmiddels al geen ƒ 
135 maar ƒ 143,50 is, met ƒ 10 
structureel verhoogd. En dat ondanks 

de motie-Lansink want, zo zegt de 
staatssecretaris, weliswaar is de 
restitutieregeling overbodig gewor-
den maar de afspraak met het KLOZ 
moet worden nagekomen. De 
afspraak met het KLOZ is toch geen 
doel op zichzelf? De situatie is nu 
toch anders na de motie-Lansink? 

Dat er ook een neerwaartse 
bijstelling kan plaatsvinden, doet 
daaraan niet af, want in het hele 
"plaat je" van de gevolgen van de 
nominale premie zijn al die bijstellin-
gen ingecalculeerd om een neutraal 
effect voor de premiebetalers te 
bewerkstelligen. En dat klopt dan ook 
niet meer. Die neerwaartse bijstelling 
van 7% was in elk geval niet bedoeld 
om het tientje van het KLOZ te 
neutraliseren, al komt het dan nu 
toevallig zo uit. 

Wij vragen ons overigens wel af, 
hoe de tegenprestatie van de 
particuliere verzekeraars om het 
premie-onderscheid tussen bejaar-
den en overige verzekerden te 
beperken, tot stand zal komen. 
Natuurlijk, de verzekeraars kunnen 
per polis de verschillende leeftijdsca-
tegorieën wel gelijkschakelen, maar 
de truc om de mogelijkheid te bieden 
aan bij voorbeeld mensen beneden 
de 35 jaar — ik noem maar wat — 
om naar een andere polis over te 
stappen, lijkt mij niet denkbeeldig. Ik 
wil graag horen, hoe de staatssecre-
taris dat denkt te kunnen controleren. 

Op zichzelf zijn wij blij met de 
wijziging die het gevolg is van de 
motie-Lansink, al is het natuurlijk 
buitengewoon spijtig dat de heer 
Lansink het toch niet heeft aange-
durfd om de leeftijdsgrens los te 
laten. Dan zouden wij echt een 
behoorlijke stap in de goede richting 
hebben gedaan. 

Ik zal niet ingaan op alle punten die 
wij bij de schriftelijke voorbereiding 
hebben aangeroerd. 

Wij vinden het belangrijk dat 
volgens de staatssecretaris de 
liquidatie-overschotten van de 
vrijwillige ziekenfondsverzekering 
kunnen worden betrokken bij de 
reservevorming in het kader van het 
toekomstige stelsel. Dat is belangrijk 
voor de ziekenfondsen en het kan de 
staatssecretaris een heleboel 
moeizaam werk besparen, zoals ik uit 
de memorie van antwoord begrijp. 

Een vreemde eend in deze bijt is 
overigens een correctie op het 
wetsontwerp over de nominale 
premie, dat bij deze WTZ-wijziging is 
gevoegd. Het zou heel verleidelijk zijn 
om nu tegen de wijziging van de WTZ 
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te stemmen om de uitvoering van de 
nominale premie, waar wij vorige 
week immers tegen waren, te 
dwarsbomen. Omdat dit even 
oneigenlijk zou zijn als wat de 
staatssecretaris heeft gedaan — het 
koppelen van twee heel verschillende 
wetswijzigingen — zullen wij dat niet 
doen. Maar wij vinden deze gang van 
zaken niet fraai. 

Dan de studenten. Hun positie is 
onder andere hier zeer uitvoerig aan 
de orde geweest bij de behandeling 
van de WTZ in maart 1986. Er is toen 
gesteld, dat studenten voor de helft 
zouden worden meegewogen ten 
aanzien van de heffingen MOOZ en 
ILPZ. Wij kwamen daarop terug bij de 
schriftelijke voorbereiding van dit 
wetsvoorstel en toen zei de staatsse-
cretaris: "Ja , maar dat moet je hier 
niet aan de orde stellen, want de 
MOOZ en de ILPZ vallen onder de 
minister van Financiën en daar heb ik 
geen bemoeienis mee." Dat begrijp 
ik echt niet. Destijds zijn die drie 
wetsvoorstellen als onverbrekelijk 
met elkaar verbonden, samen in 
beide Kamers behandeld. De MOOZ 
en de ILPZ waren uitvloeisels van de 
WTZ. De afspraken zijn in het kader 
van de behandeling van de WTZ 
gemaakt en het is volstrekt niet 
onlogisch dat die ook nu weer aan de 
orde komen. Bovendien dacht ik dat 
er een regeringsbeleid was en dat de 
bewindslieden wel degelijk een 
boodschap aan eikaars toezeggingen 
hebben. Maar er zijn niet alleen door 
de minister en de staatssecretaris 
van Financiën, maar wel degelijk ook 
door de staatssecretaris van WVC 
toezeggingen gedaan. In de brief van 
de staatssecretaris van WVC aan de 
Tweede Kamer van 6 december 
1985 staat bij voorbeeld: "Voorts is 
er de intentie om studerenden als 
particulier verzekerden te laten 
bijdragen aan de ILPZ en de MOOZ, 
zij het dat studerenden voor de helft 
worden meegewogen." 

Het was destijds heel duidelijk dat 
het de intentie van iedereen was om 
studenten voor de helft te laten 
meewegen, niet alleen van alle 
bewindslieden, maar ook van alle 
partijen in deze Kamer. Daarna bleek 
echter, dat de wet niet voorzag in die 
mogelijkheid en dat wij het dus met 
zijn allen niet goed hadden geregeld. 
Ik zeg het nu maar aardig, want als 
een minister of staatssecretaris iets 
toezegt, dan heeft hij toch ambte-
naren die daarvoor zouden moeten 
zorgen. Maar goed, wij hebben dat 
allemaal niet gezien en dat zou een 

goede reden moeten zijn om dit bij 
de eerstvolgende gelegenheid recht 
te trekken. De intenties zijn immers 
niet veranderd? Het zou, vind ik, niet 
gek zijn om dat nu te doen en de 
bijpassende wijziging van de MOOZ 
meteen mee te nemen. Zoals beide 
zaken toen zijn samengevoegd en 
samen behandeld, omdat zij dezelfde 
materie regelen, zo zou dat ook nu 
hebben gekund. En ik vind het niet 
passend, dat de staatssecretaris nu 
als enig antwoord aangeeft dat het 
onder Financiën valt en hij er geen 
boodschap aan heeft. 

Het feit dat de rechtbank Den 
Haag de staat heeft veroordeeld tot 
schadevergoeding aan de SSGZ 
geeft ook aan, dat er iets niet goed is 
gegaan en dat er correctie nodig is. 
Dat de studenten niet schadeloos zijn 
gesteld, ook niet via de Wet studiefi-
nanciering, lijkt mij een reden te meer 
om dit alles nu te regelen op de 
manier die wij destijds met zijn allen 
hebben afgesproken. Wil de 
staatssecretaris, samen met zijn 
collega's van Financiën, zo snel 
mogelijk een reparatiewetje voorbe-
reiden en indienen? Sinds maart 
1986 is er genoeg tijd verstreken om 
het nu tamelijk urgent te maken. Met 
een dergelijke toezegging zouden wij 
nog meer van harte instemmen met 
dit wetsvoorstel. 

D 
Mevrouw Veder -Smit (VVD): 
Mijnheer de voorzitter! Het wetsvoor-
stel bevat een aantal goede elemen-
ten waarmee wij graag instemmen. Ik 
wil die samenvatten als het wegne-
men van enkele knelpunten, ontstaan 
bij de invoering van de vorige 
stelselwijziging in de ziektekostenver-
zekering. Die is indertijd met grote 
snelheid ingevoerd. De waarschu-
wing van onze kant, dat zulke 
ingrijpende wijzigingen met grote 
zorgvuldigheid moeten worden 
voorbereid, overigens gericht aan de 
ambtsvoorganger van de staatsse-
cretaris — is dus wel terecht 
geweest. Een aantal knelpunten — 
dat vermeld ik met waardering — is 
ook weggenomen door het treffen 
van uitvoeringsmaatregelen. 

Eén van de belangrijke onderdelen 
van het wetsvoorstel is het geven van 
een wettelijke basis aan de zoge-
naamde poolingsregeling. Deze 
poolingsregeling is noodzakelijk 
geworden, doordat een groot aantal 
ongunstige risico's is terecht 
gekomen bij enkele particuliere 

ziektekostenverzekeraars, voorname-
lijk de zogenaamde bovenbouwmaat-
schappijen. Door deze ontwikkeling, 
op de merites waarvan ik nu maar 
niet inga, is de behoefte aan 
verevening van de hierdoor ontstane 
lasten evident gebleken. In de 
oorspronkelijke wettekst, die op 1 
april 1986 in werking trad, werd het 
opzetten van zo'n poolingsregeling 
toevertrouwd aan de markt zelf. 
Bepaald werd dat de verzekeraars 
hiervoor overeenkomsten moesten 
sluiten met de stichting die de 
pooling uitvoert. Inmiddels is helaas 
gebleken dat weliswaar een groot 
aantal verzekeraars loyaal aan de 
opgezette poolingsregeling mee-
werkt, maar dat een beperkt aantal 
dat niet doet. Gezien dit feit, blijkt 
een wettelijke grondslag voor de 
poolingsregeling onontbeerlijk. Zo zie 
je, dat ondanks allerlei goede 
voornemens, toch weer de noodzaak 
tot regulering ontstaat, wanneer het 
niet lukt, tot zelfregulering te komen, 
gezien de strijdige belangen die 
ermee zijn gemoeid. 

Een tweede belangrijk onderdeel 
betreft de bepaling opgenomen in 
onderdeel I van het wetsvoorstel. Die 
bepaling houdt in dat aan artikel 16 
van de WTZ een lid wordt toege-
voegd, opdat de termijn van drie jaar 
gedurende welke een aantal groepen 
wordt vrijgesteld, als men dat wenst, 
van de verplichting toe te treden tot 
de ziekenfondsverzekering, kan 
worden verlengd. Gezien mijn 
pleidooi indertijd voor deze vrijstel-
ling, voor bepaalde groepen door een 
motie ondersteund, zal de staatsse-
cretaris zich mijn standpunt kunnen 
voorstellen. Ik ga er uiteraard van uit 
dat de staatssecretaris deze periode 
zal verlengen. 

Een derde onderdeel van het 
wetsontwerp is een naar de mening 
van mijn fractie zeer oneigenlijk 
onderdeel, namelijk de correctie op 
het wetsontwerp tot invoering van 
een nominale premie, welke bij nota 
van wijziging in de tekst van dit 
wetsontwerp is aangebracht. Het is 
duidelijk dat het bedrijfsongeval, het 
wegvallen van een hele regel uit de 
wettekst, gerepareerd moest worden. 
Maar waarom gebeurt dat via een 
onderdeel van deze wet? Dat is toch 
een oneigenlijke koppeling? De 
staatssecretaris heeft bij de behan-
deling van het wetsontwerp inzake 
de nominale premie hier al iets over 
gezegd. Nu het voorstel echter in 
concreto hier aan de orde is, moet 
mij van het hart dat deze koppeling 
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een onjuiste methode is. Ten einde 
het wetsontwerp inzake de nominale 
premie te redden, althans uitvoerbaar 
te maken, moeten wij voor wets-
ontwerp 20702 stemmen. Zoiets 
mag nooit meer voor komen. 

Een heel belangrijk onderdeel van 
het wetsontwerp betreft de groep 
bepalingen over de werkingssfeer 
van de poolingsregeling of, zoals in 
de memorie van toelichting staat, de 
omslagregeling. De oorspronkelijke 
wettekst bevatte via het nieuwe 
artikel 6 de mogelijkheid tot uitbrei-
ding van de werkingssfeer van de 
omslagregeling, een en ander ter 
dekking van nieuwe tekorten op de 
"standaard-pakketpolis". Naar de 
bedoeling van de staatssecretaris zou 
die uitbreiding zich kunnen uitstrek-
ken tot personen van een bepaalde 
leeftijd, te bepalen bij koninklijk 
besluit, en/of personen van bepaalde 
categorieën, aan te wijzen bij 
algemene maatregel van bestuur. 
Deze bepaling had dus een beperkte 
draagwijdte en was met waarborgen 
omgeven. Enerzijds is de behoefte 
gevoeld om bepaalde groepen 
bejaarden tegemoet te komen door 
hun toegang te verlenen tot de 
standaard-pakketpolis, waarmee aan 
hen een reductie op de ziektekosten-
verzekeringspremie wordt gegeven. 
Anderzijds worden door elke omslag 
ten behoeve van premiereducties -
zo mag je dat toch wel noemen -
voor bepaalde groepen, de lasten 
voor de overige particulier verzeker-
den verzwaard, want uiteindelijk zal 
een omslagregeling binnen de 
particuliere verzekering leiden of tot 
intering op reserves, of tot aantasting 
van het rendement van deze vorm 
van verzekering, of tot verhoging van 
de premies. Als ik het goed begrepen 
heb — maar ik heb mij met grote 
haast in deze materie moeten 
verdiepen — dan was het de 
bedoeling van de staatssecretaris om 
de nieuwe bevoegdheid van artikel 6 
heel restrictief te hanteren en had hij 
over deze hele materie een akkoord 
met de organisaties van particuliere 
verzekeraars, het KLOZ, bereikt. Dit 
akkoord bevatte uit anderen hoofde 
veel aantrekkelijks. Daarbij hadden 
wij ons graag aangesloten en daarom 
hebben wij ook meegewerkt aan de 
snelle behandeling van het wetsvoor-
stel. 

Maar inmiddels heeft de Tweede 
Kamer, door aanneming van het 
amendement-Lansink op stuk nr. 15, 
een aanzienlijke uitbreiding aan deze 
bepalingen gegeven. De aanneming 

van dit amendement betreurt mijn 
fractie zeer en wel om een aantal 
redenen die ik kort zal weergeven. 

De bepaling heeft een imperatief 
karakter en schrijft de toelating tot de 
standaardpakketpolis gewoon voor. 
Er is geen inkomensrestrictie in 
opgenomen. Dit betekent dat 
iedereen boven de 65 jaar toelating 
tot de zogenaamde standaardpakket-
polis kan eisen. Ziet de staatssecreta-
ris een mogelijkheid om hierin nog 
enige beperking aan te brengen? 

De kosten van een en ander voor 
de particuliere verzekering zijn niet 
bekend en de gevolgen van het 
amendement zijn dus voor ons niet te 
taxeren. Sommigen zeggen dat deze 
per verzekerde ƒ 25 per maand zullen 
bedragen, anderen dat er in totaal 
1,2 mld. mee gemoeid zal zijn. Wat is 
de mening van de staatssecretaris 
over deze cijfers? In elk geval 
betekent deze ontwikkeling sinds de 
vorige stelselwijziging opnieuw een 
aanslag op de particulier verzekerden 
voor zaken die buiten hen om zijn 
ontstaan. 

Een volgend bezwaar tegen de 
aanneming van dit amendement is, 
dat er alle kans bestaat dat de 
afspraak tussen de staatssecretaris 
en het KLOZ nu op losse schroeven is 
komen te staan en zal worden 
opgezegd. De klemmende vraag rijst 
hoe de claim van de particuliere 
verzekeraars ten gevolge van deze 
regeling eruit zal gaan zien. Wat gaat 
men erin leggen aan uitvoeringskos-
ten, welke overige elementen kunnen 
hieraan worden gekoppeld en hoe 
valt de totstandkoming van deze 
kosten te controleren? Het meest 
principiële bezwaar is dat een niet 
nader omschreven groep, uitsluitend 
aangeduid met de leeftijdsgrens, een 
beroep kan doen op de standaar-
dpakketpolis die daarvoor absoluut 
niet bedoeld was. 

Helaas moet worden geconsta-
teerd dat een restrictieve bepaling 
tot het schuiven met verzekerden 
door amendering, in zeer korte tijd en 
met heel weinig voorbereiding, in een 
veel ruimere bepaling kan worden 
om-geamendeerd. Mijn opmerking bij 
de behandeling van het wetsontwerp 
nominale premie, dat de particulier 
verzekerden wel het gelag zullen 
betalen, is dus snel waarheid 
geworden en mijn waarschuwing, dat 
het riskant is om aan het stelsel van 
de ziektekostenverzekering te 
veranderen omdat het anders kan 
uitpakken dan de bedoeling is, blijft 
ook overeind. 

Graag zie ik het antwoord van de 
staatssecretaris op mijn vragen en 
opmerkingen tegemoet. 

D 
Mevrouw Gelderblom-Lankhout 
(D66): Mijnheer de voorzitter! Wij 
zitten met de gezondheidszorg in een 
fasering van stelselwijzigingen. 
Vorige week werd in dit huis een 
begin gemaakt met wat ik voor het 
gemak de "g ro te " stelselwijziging 
noem. De WTZ is dan de "k le ine" 
stelselwijziging, waarmee in 1986 is 
begonnen. 

De "g ro te " stelselwijziging maakt 
dat de verschillen tussen particulier 
verzekerden en ziekenfondsverzeker-
den kleiner worden. De problematiek 
waarvoor wij vandaag staan, zal 
daarbij naar ik hoop in de toekomst 
ook weggenomen worden, maar is 
dat op dit moment bepaald niet. 
Deze wet regelt dat degenen die 
vroeger vrijwillig verzekerd waren, nu 
in aanmerking komen voor een 
standaardpakket. De wet regelt 
echter niet dat degenen die 65 jaar 
zijn, voor die tijd niet in het zieken-
fonds zaten en een laag inkomen 
hebben — soms zelfs veel lager dan 
anderen die wel toegang tot het 
ziekenfonds hebben — daar nu wel 
terecht kunnen. Door bevriende 
leden van de fractie van D66 aan de 
overkant, is met de regering een 
discussie aangegaan over de vraag 
of dit geen discriminatie naar leeftijd 
is. Zoals bekend is, is de ANBO dan 
ook voornemens, hierover een 
proefproces aan te gaan. Onze 
Grondwet sluit dit weliswaar nog niet 
als een discriminatiegrond in, maar 
de vraag is of het inderdaad geen 
discriminatie genoemd mag worden. 
Het inkomen is immers de grondslag 
waarop je in aanmerking komt voor 
de Ziekenfondswet, terwijl nu de 
merkwaardige grondslag van de 
leeftijd gehanteerd wordt. Kortom, 
dit is duidelijk een zaak waarvan de 
regering vindt dat het geen discrimi-
natie is. Wij zijn daar helemaal niet zo 
zeker van. Wij betreuren het dat 
steeds weer wetten aangepast 
moeten worden, omdat men naar de 
rechter stapt en daar dan soms in 
niet geringe mate zijn gelijk krijgt. Wij 
wachten het door de ANBO aange-
kondigde proefproces dan ook met 
spanning af. 

Voorzitter! Ik kom nu op het 
huidige voorstel. Er is al eerder 
gesproken over de motie-Nijhuis, die 
iets moois doet voor ouderen, 
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ongeacht hun inkomen. Daarbij wordt 
echter over het hoofd gezien wat er 
gebeurt voor jongeren met een zeer 
laag inkomen, te weten studenten. 
Zojuist is al gesproken over de 
meningsverschillen tussen staatsse-
cretaris Dees en de bewindslieden 
van Financiën. Ik wijs op stuk nr. 
20561 ter zake van de buitenwer-
kingstelling van enige artikelen van 
de Wet interne lastenverevening 
particuliere ziektekostenverzekering. 
De memorie van antwoord werd 
ondertekend door de minister van 
Financiën. 

Mevrouw M.A. van der Meer 
(PvdA): Ik heb juist gezegd dat de 
bewindslieden het ontzettend eens 
waren. Ik heb niet gesproken over 
meningsverschillen. 

Mevrouw Gelderblom-Lankhout 
(D66): Ik heb begrepen dat in dit huis 
iets is toegezegd, terwijl de staatsse-
cretaris van Financiën in het door mij 
genoemde stuk zegt, dat er geen 
toezeggingen gedaan zijn. In dit huis 
zijn door de staatssecretaris die de 
WTZ regelt, toezeggingen gedaan 
waaraan wij ons dus houden. Op 
vragen van de D66-fractie in de 
Tweede Kamer werd echter door de 
ministervan Financiën in het stuk 
geantwoord dat een toezegging met 
betrekking tot de WTZ, zoals die door 
de toen aan het woord zijnde leden 
werd aangehaald — dat waren de 
bevriende leden van de fractie van 
D66 aan de overzijde — dan ook 
nimmer gedaan was. Dat is dus niet 
waar en dat wilde ik vaststellen. Wi j 
worden nu dan ook geconfronteerd 
met een merkwaardig conflict. In dit 
huis zijn toezeggingen gedaan, terwijl 
aan de overzijde wordt beweerd dat 
die toezeggingen nimmer gedaan 
zijn. Ik houd mij vast aan de toezeg-
gingen die in dit huis zijn gedaan, 
zodat ik niet anders kan dan consta-
teren dat er kennelijk een conflict 
bestaat. 

Voorzitter! Ik sprak over een motie 
waarin iets moois werd gedaan voor 
ouderen, terwijl voor studenten een 
probleem is ontstaan. De SSGZ heeft 
particuliere verzekeringen die 
specifiek op studenten zijn gericht. 
Het is natuurlijk waar dat dit een 
verzekering is die de solidariteit 
tussen oud en jong ontkent, maar het 
is een specifiek op studenten 
gerichte verzekering van de SSGZ, 
die door de motie-Nijhuis min of 
meer met terugwerkende kracht 
gedwongen zou worden, iets te doen 

waarvoor zij niet is ingericht. Als wij 
met deze wijziging van de WTZ 
akkoord gaan, zouden wij de SSGZ 
tot iets verplichten. De staatssecreta 
ris zegt daarover in het voorlopig 
verslag: het valt wel mee; het is geen 
terugwerkende kracht; ik kan niet 
anders. De vraag is dan of wij dan 
ook niet anders kunnen of dat wij op 
dit moment anders moeten besluiten. 
Wij hebben de plicht, hetgeen men 
aan de overkant met goede bedoelin-
gen wellicht wat onzorgvuldig heeft 
gedaan te heroverwegen en eventu-
eel niet aan te nemen. Ik zou het zeer 
betreuren indien wij dat ten aanzien 
van de WTZ moeten doen. De 
staatssecretaris heeft gezien dat aan 
de overkant voor deze wijziging is 
gestemd. Ik zie niet goed in hoe wij 
hier anders kunnen reageren dan dit 
huiswerk terugsturen naar de 
Tweede Kamer, tenzij deze zaak de 
wereld uit is of indien de staatssecre-
taris nu toezegt, deze terugwerkende 
kracht terug te draaien of reparatie-
wetgeving in voorbereiding te 
nemen. 

D 
De heer Kruisinga (CDA): Voorzit-
ter! Allereerst maak ik enkele zeer 
algemene opmerkingen. Deze 
opmerkingen betreffen het kader, 
waarin de Wet Toegang Ziektekos-
tenverzekeringen is geplaatst en 
moet worden gezien, namelijk het 
kader van beide stelselwijzingen 
waarover mevrouw Gelderblom 
zoeven heeft gesproken. Ik moet 
zeggen dat ik hier enigermate met 
gemengde gevoelens sta. 21 jaar 
geleden, vrijwel op dezelfde dag, heb 
ik hier de AWBZ mogen verdedigen. 
Ik wens de staatssecretaris gaarne 
toe over 21 jaar even positief over 
zijn stelselwijziging te mogen 
spreken. Ik zou daar graag, zo 
mogelijk in deze Kamer, bij willen 
zijn. 

Wij hebben enige twijfels over dit 
wettenstelsel. Die twijfels zijn 
eigenlijk vergroot bij de behandeling 
in de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal. Over de vorige week en 
vandaag aan de orde zijde gezond-
heidswetgving heb ik dan ook een 
aantal vragen aan de staatssecreta-
ris. De beantwoording daarvan acht 
onze fractie van groot belang, ook 
voor de uiteindelijke standpuntbepa-
ling ten aanzien van dit wetsontwerp. 
Eerst stel ik algemene vragen. 
Daarna zal ik wat preciezer op de 
zaak ingaan. 

Kan de staatssecretaris nog eens 
aangeven — dat is de bedoeling van 
deze groep stelselwetswijzigingen — 
op welke wijze hij werkelijke bespa-
ringen door de hier betrachte 
methode van efficiëntiebevordering 
in de gezondheidszorg en de 
administratie daarvan wil bereiken? 
Daarnaast is werkelijk sprake van een 
echte competit ie als ter zake van de 
verzekering zelve gedetailleerde 
voorschriften worden gegeven. Kan 
de staatssecretaris dit kwantificeren? 
Is er na de amendering van dit 
wetsontwerp aan de overzijde sprake 
van de uitgangspunten van het 
plan-Dekker? Hoe beoordeelt de 
staatssecretaris dat eigenlijk? Kan hij 
die uitgangspunten van het plan-
Dekker toetsen aan de inhoud van de 
amenderingen die aan de overzijde 
zijn gedaan? Wat gebeurt er in dit 
opzicht met de zogenaamde 
vergrijzingsreserve bij de verzeke-
raars? 

Hieraan wil ik de volgende 
gepreciseerde vragen toevoegen. 
Hoe verhouden de amendementen-
Lansink zich via de ingebrachte 
poolingsregelingen ten behoeve van 
de 65-plussers tot het efficiënt 
hanteren van het poolingsge'd? Hoe 
wordt het poolingsgeld onder de 
verschillende groepen verzekerden 
thans en in de toekomst verdeeld? 
Welke inkomens- en inkomenspolitie-
ke consequenties heeft een dergelij-
ke generieke poolingsregeling? Men 
zou het ook een subsidieregeling 
kunnen noemen; het is natuurlijk 
geen rijkssubsidie, maar het is wel 
een vorm van subsidiëring. Wil de 
staatssecretaris dat zo mogelijk 
kwantificeren ten aanzien van de 
verschillende groepen verzekerden? 
Wat zijn overigens de inkomenscon-
sequenties voor de particuliere 
verzekerden onder de 65 jaar van het 
amendement-Lansink? Wi l de 
staatssecretaris iets preciezer de 
financiële effecten op korte en 
langere termijn van de amendemen-
ten gekwantificeerd aangeven? Hoe 
ziet de staatssecretaris de toekomst 
gekwantificeerd van het inkomensaf-
hankelijk deel van de Dekker-premie 
voor zowel de 65-plussers als de 
niet-65-plussers? Wil hij een 
schatting geven van het verloop in de 
komende jaren, zowel in percentages 
als in absolute getallen? Welke 
effecten ziet hij in zijn streven naar 
kostenbeheersing door het effect van 
de automatische afwenteling, die nu 
eigenlijk is gecreëerd? Is er eigenlijk 
niet sprake van een oneigenlijke 
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toedeling van de algemene kosten? 
Nu het KLOZ-akkoord eenzijdig is 
opengebroken, mogen wij ervan 
uitgaan, dat toekomstige akkoorden, 
zoals ook met het specialistenak-
koord is geschied, regelmatig 
eenzijdig worden opengebroken. Was 
dat nu wel zo dringend nodig? Was 
er geen andere weg? Wat moeten wij 
dan verwachten van de houding van 
de daarbij betrokken partners bij 
onderhandelingen, indien een 
dergelijke gang van zaken traditio-
neel en gewoonte dreigt te worden? 

Wij moeten ons bij de behandeling 
van dit wetsontwerp — qua effecten 
buitengewoon belangrijk — gelet op 
de tijdsdruk helaas zeer beperken. 
Dat is erg te betreuren. Ik wil toch 
nog het een en ander zeggen over de 
terugwerkende kracht. Ik sluit mij 
overigens aan bij de opmerkingen, 
gemaakt over de ongewenste 
vermenging van wetsontwerpen. 

Doordat de Tweede Kamer de 
amendementen van de heren Nijhuis 
en Van Otterloo op stuk nr. 16 heeft 
aangenomen, is terugwerkende 
kracht opgenomen in artikel 18. In de 
Tweede Kamer heeft de staatssecre-
taris meegedeeld, dat zich hier geen 
lastenverzwaring met terugwerkende 
kracht voordoet, omdat volgens zijn 
informatie de poolingsbijdrage bij de 
verzekerden al is geïnd. Op welke 
informatie beroept de staatssecreta-
ris zich daarbij? Waar kunnen wij die 
vinden? Kan hij meededelen, dat bij 
alle daarvoor in aanmerking komende 
verzekeringen de poolingsbijdrage is 
geïnd? Waar kan die informatie 
worden gecheckt? Indien de 
poolingsbijdrage niet is geïnd bij alle 
daarvoor in aanmerking komende 
verzekerden, leidt de bepaling van 
artikel 18, lid 4 van het geamendeer-
de wetsontwerp dan tot lastenver-
zwaring met terugwerkende kracht 
voor de betrokken verzekerden? 
Welke verzekerden zijn hierbij dan 
betrokken? Is het de staatssecretaris 
bekend, dat een aantal verzekeraars 
bij hun verzekerden de poolingsbij-
drage heeft geïnd, echter onder 
voorbehoud? Waar en hoe? Deze 
verzekeraars zijn in gerechtelijke 
procedures gewikkeld over de vraag, 
of zij al dan niet verplicht zijn bij te 
dragen aan de omslagregeling. Zij 
hebben hun verzekerden toegezegd, 
dat indien door de rechter zal worden 
beslist, dat zij niet tot een bijdrage in 
de omslagregeling verplicht zijn, de 
reeds bij de verzekerden geïnde 
poolingsbijdragen zullen worden 
gerestitueerd. Is de staatssecretaris 

daarvan op de hoogte? Welk effect 
heeft dat precies? Is de staatssecre-
taris van oordeel, dat dit voorwaarde-
lijke recht uit onverschuldigde 
betaling teniet wordt gedaan door de 
terugwerkende kracht, die aan de 
bepaling van artikel 18, lid 4, is 
gegeven? 

In de memorie van toelichting, op 
bladzijde 2, voert de staatssecretaris 
als een van de argumenten voor het 
onderhavige wetsontwerp aan: " In 
de praktijk is echter gebleken dat het 
ontbreken van de hierbedoelde 
wettelijke clausule," — dat is de 
mogelijkheid tot doorberekening — 
" to t inningsmoeilijkheden kan leiden 
wanneer ziektekostenverzekeraars de 
omslagbijdrage wensen te verhalen 
op hun verzekerden." Dit argument 
nu lijkt in strijd met de in mijn eerste 
vraag aangehaalde mededeling van 
de staatssecretaris dat de poolings-
bijdrage van de verzekerden reeds 
geïnd is. Is die interpretatie juist? Kan 
de staatssecretaris op dit punt nog 
meer duidelijkheid verschaffen? 

In de memorie naar aanleiding van 
het verslag van de vaste commissie 
van de Eerste Kamer, op bladzijde 5 
en volgende, gaat de staatssecretaris 
in op de in het verslag gestelde vraag 
naar het eventueel onrechtmatige 
karakter van de terugwerkende 
kracht die aan de wijziging van de 
poolingsregeling is gegeven. Het 
antwoord heeft echter alleen 
betrekking op de positie van de 
Stichting studentengezondheidszorg. 
De staatssecretaris laat daarbij de 
vraag onbesproken of de wijziging 
van de poolingsregeling, met name 
artikel 18 lid 4, met terugwerkende 
kracht jegens de verzekerden 
onrechtmatig is. Onze fractie zou 
gaarne antwoord op die vraag 
ontvangen. 

In de memorie op bladzijde 7 deelt 
de staatssecretaris mee dat ten 
aanzien van de gerechtelijke 
procedure die de Stichting pooling in 
dezen aanhangig heeft gemaakt, 
geen nadere mededelingen vallen te 
doen. Nu de staatssecretaris door de 
wijziging van de behandelingsproce-
dure van het onderhavige wets-
ontwerp meer tijd heeft voor de 
beantwoording van de vragen van de 
kamercommissie, verzoekt onze 
fractie hem die vraag nog te 
beantwoorden. 

Het huidige lid 3 van artikel 18 
blijft ongewijzigd gehandhaafd indien 
het wetsontwerp tot wet wordt 
verheven. Is derhalve de in artikel 18 
lid 3 van de WTZ genoemde verzeke-

raar niet verplicht bij te dragen aan 
de omslagregeling? Hieruit nu volgt 
naar het oordeel van de CDA-fractie 
dat indien vaststaat door een 
rechterlijke uitspraak of op andere 
wijze, dat een verzekeraar volgens de 
huidige wet niet verplicht is bij te 
dragen aan de omslagregeling, 
aanneming van het onderhavige 
wetsontwerp daarin geen verande-
ring brengt. Hieruit volgt dan tevens 
dat in dat geval uiteraard geen 
verplichting tot doorberekening aan 
de verzekerden bestaat. Mutatis 
mutandis geldt hetzelfde indien 
vaststaat door een rechterlijke 
uitspraak of op andere wijze dat een 
verzekeraar volgens de huidige wet 
slechts tot een gedeeltelijke bijdrage 
aan de omslagregeling is verplicht. 
Zo opgevat zou aanneming van het 
wetsontwerp niet leiden tot een 
lastenverzwaring met terugwerkende 
kracht voor verzekeraars, noch voor 
verzekerden. Is de staatssecretaris 
het met deze opvatting over de 
effecten van het wetsontwerp eens? 

Een duidelijk positieve beantwoor-
ding van die laatste twee vragen is 
uiterst belangrijk voor de uiteindelijke 
beoordeling van de acceptabiliteit 
voor onze fractie van de terugwer-
kende kracht in dit geval. Daarnaast 
zijn wij natuurlijk geïnteresseerd in de 
geschatte financiële consequenties 
voor ieder der betrokkenen, inclusief 
de overheid. Wil de staatssecretaris 
daarvan enige kwantitatieve, zo 
nauwkeurig mogelijke benadering 
geven? 

D 
De voorzitter: Het antwoord van de 
zijde van de regering verwachten wij 
na de afhandeling van de fiscale 
wetsvoorstellen. Er zal voor worden 
gezorgd dat de staatssecretaris ti jdig 
wordt gewaarschuwd. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorstel Wijz iging 

van de W e t op de omzetbelas-
t ing 1968 (verlaging van het 
a lgemene tarief) (20895); 

• het wetsvoorste l Wijziging 
van de W e t op de inkomstenbe-
lasting 1964 en van de W e t op de 
loonbelasting 1964 (20861); 

• het wetsvoorstel Wijz iging 
van de loonbelasting en de 
inkomstenbelast ing (verhoging 
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kostenforfait inkomsten uit 
vroegere arbeid) (20926); 

• het wetsvoorste l Goedkeu-
ring van de regeling van de 
Staatssecretaris van Financiën 
van 27 februari 1988, nr. 088-621 
(Stcrt . 40A) tot wi jz iging van de 
Beschikking wijziging investe-
ringsbijdragen (20502); 

• het wetsvoorste l Wijziging 
van de W e t op de omzetbelas-
ting 1968 (20030); 

• het wetsvoorste l Wijziging 
van de W e t op de omzetbelas-
ting 1968 en van de W e t op de 
accijns van alcoholvrije dranken 
(herziening tariefindeling 
voedings- en geneesmiddelen) 
(20506) 

De beraadslaging wordt hervat. 

Voorzit ter: De Rijk 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de 
voorzitter! Ik zal mij in mijn deel van 
het antwoord concentreren op het 
wetsontwerp inzake de verlaging van 
het algemene BTW-tarief van 20 
naar 18,5%. Daarover zijn enkele 
belangrijke opmerkingen gemaakt 
door diverse geachte afgevaardig-
den. Voor mijn antwoord wil ik voor 
de goede orde in het algemeen 
verwijzen naar de zeer uitvoerige 
antwoorden die ik op soortgelijke 
vragen en opmerkingen heb gegeven 
in de plenaire behandeling in de 
Tweede Kamer, maar ook te zamen 
met de staatssecretaris in de 
schriftelijke voorbereiding in deze 
Kamer. Ik wil er nog het volgende 
aan toevoegen, mede naar aanleiding 
van enkele concrete punten. 

Ik kom dan allereerst bij de 
opmerkingen van de geachte 
afgevaardigde de heer Simons. Hij 
zei dat zijn fractie duidelijke bezwa-
ren heeft tegen dit voorstel, omdat zij 
eraan twijfelt of wel de juiste 
prioriteitenafweging heeft plaatsge-
vonden. Natuurlijk is het mogelijk dat 
daarover verschil van mening 
bestaat, omdat het niet te vangen is 
in absolute bedragen en feiten; het is 
ook een kwestie van evaluatie, van 
argumenten. Ik ben hem er erkente-
lijk voor dat hij heeft gezegd dat onze 
argumenten valide zijn, maar dat de 
bezwaren van zijn fractie voor haar 
zwaarder wegen dan de valide 
argumenten pro. Ik betreur dat, maar 
ik moet dat natuurlijk aanvaarden. Ik 
wil er nog wel nader op ingaan, ook 

om aan te tonen dat ik nog steeds 
niet overtuigd ben door de bezwaren 
van de fractie van de PvdA. 

Het eerste punt betreft het 
algemene beeld van de nationale 
economie en aanverwante onderwer-
pen. Ik kan hierover kort zijn. Ik ben 
mij ervan bewust dat er risico's zijn 
en blijven als het gaat om het 
budgettaire en het algemeen 
economische beeld. Ik heb dat aan 
de overzijde al toegegeven. Ik wijs op 
de dollarkoers, de olieprijs, e.d. Maar 
onze beste ramingen bij de behande-
ling aan de overzijde kort geleden en 
ook nu komen erop neer dat de 
ontwikkelingen zodanig zijn dat de 
argumenten die wij hebben aange-
voerd in de zomer voor dit voorstel 
voor verlaging van 20 naar 1 8,5% 
nog steeds gelden en op sommige 
punten zelfs iets sterker zijn gewor-
den en dat die niet opzij zijn gescho-
ven door de op zichzelf betreurens-
waardige complicatie van de 
verwachte verdere daling van de 
aardgasbaten. Er zijn andere 
ontwikkelingen, met name de 
verwachte verdere stijging van de 
belastingontvangsten, lees een 
verdere meevaller, bij de vennoot-
schapsbelasting, maar niet alleen 
daar. 

De heren Simons en Barendregt 
hebben de belangrijke punten van het 
hoge of te hoge financieringstekort, 
de stijgende rente uitgaven en de 
nog steeds fors groeiende staats-
schuld naar voren gebracht, waar-
voor ik hen erkentelijk ben. Het is 
volkomen juist dat de geachte 
afgevaardigden hier aandacht voor 
vragen en dat zij daar zeer zorgelijk 
over spreken. Maar waarom is het 
toch verantwoord om dit te doen? 
Ten eerste bereiken wij met dit 
voorstel een zodanig financieringste-
kort dat wij het tijdschema tot 1990 
denken te kunnen halen. Mocht dat 
niet het geval zijn, dan zou de bodem 
onder mijn verhaal verdwenen zijn. 
Ten tweede wijs ik erop dat wij op dit 
terrein twee doelstellingen nastreven 
die beide zeer belangrijk zijn. 
Natuurlijk is er het financieringstekort 
— ik ben de eerste om daarop te 
wijzen — maar er is ook de collectie-
ve lastendruk. Als wij nu niet een 
deel van de belastingmeevaller 
zouden hebben teruggegeven — over 
de vorm waarin, kun je spreken — 
dan was de collectieve lastendruk 
fors gestegen, met alle nadelen van 
dien. Daarom was het nodig dat wij 
op dit punt actie ondernamen. Als ik 
al een verwijt zou willen incasseren 

op dit punt, dan zou het zijn dat wij te 
weinig hebben gedaan op het punt 
van belastingverlaging, juist vanwege 
de collectieve lastendruk. We geven 
namelijk slechts een deel van de 
belastingmeevaller terug. Ten derde 
wijs ik erop dat in deze hele exercitie 
veel aandacht is besteed aan het 
financieringstekort. Zelfs iets meer 
dan de helft van het bedrag van 11,4 
mld. is gebruikt voor een zeer goed 
doel, te weten de daling van het 
financieringstekort. Ik zit derhalve in 
lijn met de zoeven genoemde 
geachte afgevaardigden. Als wij daar 
alleen acht op hadden geslagen, 
hadden wij gezeten met het pro-
bleem dat wij verkeerd uitkwamen 
met de collectieve lastendruk. 
Hadden wij alles gedaan in de vorm 
van belastingverlaging, dan waren wij 
verkeerd uitgekomen met het 
financieringstekort. Wij hebben een 
evenwichtige middenkoers gevolgd, 
waarvan ik nu nog steeds overtuigd 
ben dat die verstandig en verant-
woord is. 

De heer Simons zei dat koop-
krachtbehoud en koopkrachtreparatie 
uitstekend is, maar dat dit op een 
andere manier goedkoper had 
kunnen worden bereikt. Op zichzelf is 
dat juist. Ik heb het ook nooit 
ontkend. Via andere fiscale technie-
ken kun je dat inderdaad goedkoper 
bereiken, maar daarbij zouden wij het 
gestelde doel in verband met de 
ÈG-harmonisatie niet hebben bereikt. 
De heer Simons erkent dat wel, maar 
naar mijn mening weegt hij het toch 
te licht. Als wij zouden hebben 
gekozen voor verlaging van de loon-
en de inkomstenbelasting — dit aan 
het adres van de heer Barendregt — 
dan waren ook problemen ontstaan. 
Op het eerste gezicht zou koopkracht 
reparatie in 1989 goedkoper zijn 
geweest, maar bij invoering van de 
voorstellen-Oort in 1990 zou het 
totaal duurder zijn uitgekomen. Dat 
was één van de redenen om voor die 
weg niet te kiezen. Dit is een 
ingewikkeld, maar wel juist verhaal. 
Kortheidshalve verwijs ik naar pagina 
14 van de Miljoenennota 1 989. 

De heer Simons ging nog nader in 
op de harmonisatie in EG-verband. 
Wat dat betreft, verwijs ik naar de 
zeer uitvoerige discussie aan de 
overzijde. De redenering van de heer 
Simons is niet onjuist, maar ze leidt 
niet tot zijn conclusie dat onze stap 
te vroeg, te groot of nog niet nodig 
was. Stel nu eens dat je uitkomt op 
een bandbreedte van 16 tot 18%. 
Dan is onze stap naar 18,5% reuze 
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hard nodig. Maar ook bij een 
uitkomst van 1 7 tot 19%, ook als 
mogelijkheid genoemd door de heer 
Simons, is onze stap zeer verant-
woord. En hetzelfde geldt als er in de 
EEG zou worden afgesproken, alleen 
een bodemtarief te hanteren, dus 
zonder bovengrens. Dat is juridisch 
hoogst interessant, maar in de 
praktijk zullen er toch geen grote 
verschillen optreden. Men denkt toch 
niet dat ik zo gek zou zijn om 
Nederland weerloos naar de 
slachtbank te laten leiden door 
enthousiast een tarief te hanteren dat 
veel hoger zou zijn dan het Duitse? 
Overigens zou ik het wel zeer 
toejuichen als er heden in Brussel 
afspraken werden gemaakt om 17% 
als ondergrens te hanteren. Dan zou 
de zaak gesloten kunnen worden. 
Uitstekend, een prachtige oplossing, 
want dan moeten de Duitsers hun 
tarief wel verhogen. Maar wij zouden 
dan toch nog ons tarief moeten 
verlagen, want een tarief van 2 0 % 
handhaven zou een veel te groot 
verschil opleveren, al zou dat 
juridisch wel toegestaan zijn. Een 
verschil van 3 % — in dit voorbeeld 
— lijkt mij niet in ons belang; denk 
maar aan de verschuiving van 
handelsstromen en aan de benade-
ling van producenten, middenstan-
ders en dergelijken aan de grens, 
maar ook in grote andere delen van 
het land. 

In de Europese Commissie is 
gesproken over een bandbreedte van 
16 tot 22%. Stel dat dat de uitkomst 
zal worden, zo zegt de heer Simons. 
We l , dan hebben wij met onze 
maatregel een prachtig percentage 
bereikt. Geen haar op mijn hoofd zou 
eraan denken om een tarief van 20% 
aan te houden als de Duitsers 1 6% 
als tarief zouden gaan kiezen. Ik denk 
dat dit de praktijk zal zijn. 

Dan hebben verschillende leden 
gezegd dat de liefde niet van één 
kant kan komen. Daar ben ik het 
helemaal mee eens, dat betoog ik 
zelf ook voortdurend. De eerste stap 
komt van ons, maar wij bevonden 
ons ook in de zwakste positie omdat 
ons tarief te hoog was. Maar als er 
een besluit in Brussel wordt geno-
men om een bandbreedte van bij 
voorbeeld 16 tot 18% te gaan 
hanteren, dan moeten de Duitsers 
toch omhoog? Dan moeten zij wel de 
volgende stap zetten. Ik sluit niet uit 
dat er na de Duitse verkiezingen in 
1990 een verdere verschuiving van 
directe naar indirecte belasting zal 
plaatsvinden, want dat is daar toch 

enigszins de trend. En men heeft in 
ieder geval nog de tijd tot 1 januari 
1993. 

Dat brengt mij op een mogelijk 
misverstand bij de heer Van Leeu 
wen, dat ik mogelijk zelf heb 
gecreëerd. Hij vroeg mij naar mijn 
standpunt ter zake, ook in het licht 
van een uitspraak tijdens een recente 
rede van mij. Kortheidshalve zou ik 
nog willen verwijzen naar wat ik in de 
Tweede Kamer heb gezegd. Het is 
waarschijnlijk noodzakelijk, een 
tweede stap te zetten, en wel uiterlijk 
op 1 januari 1993. Wij hebben in 
ieder geval tot die datum de tijd. Ik 
denk dat de kans niet zo groot is dat 
het voor 1 januari 1991 lukt, want 
dat is dan vlak na de verkiezingen. 
Maar je weet natuurlijk nooit. Een 
tweede mogelijkheid is 1 januari 
1992, welke datum mij heel redelijk 
lijkt. En ten slotte is 1 januari 1993 
ook nog mogelijk, en dat geldt a 
fort iori als er vertraging ontstaat bij 
het tot stand komen van de interne 
markt, maar daar houd ik nu geen 
rekening mee. 

De heer Simons vroeg naar de 
opvatting van de Fransen dat de 
invoering van een bronbelasting op 
rente-inkomsten in de gehele EG 
grotere prioriteit zou hebben dan de 
harmonisatie van de BTW. De 
Fransen hebben iets in die richting 
gemompeld. Ik weet niet precies wat 
zij bedoelden. Ik weet wel dat ze de 
gehele belastingheffing op rente-in-
komsten een groot probleem vinden. 
Ze zijn geneigd, dit te koppelen aan 
de kapitaalliberalisatie en dat is mijn 
grote zorg. De invoering van de 
bronbelasting heeft bij de Fransen 
dus prioriteit, maar of dit een grotere 
prioriteit heeft dan de harmonisatie 
van de BTW heb ik niet ervaren in de 
laatste EcoFin-vergadering van 
afgelopen maandag. 

De heer Van Leeuwen vroeg hem 
uit te leggen hoe het zit met de 
verhoging per 1 oktober 1986 en de 
voorstellen per 1 januari 1989. Voor 
ons is het wel degelijk een terugdrin-
ging van het hoge en het lage tarief. 
Toen gingen beide 1 % omhoog. Nu 
gaat het verlaagde tarief niet met 1 % 
omhoog. Economisch gezien is dit 
voor mij hetzelfde. Wanneer wij 
kijken naar de andere gewichten 
vanwege de overbrenging van 
voedings- en genotmiddelen, kan 
men zeggen dat zich daarbij een 
verlichting heeft voorgedaan, al blijft 
het tarief hetzelfde. 

De internationale context is een 
belangrijk argument. Wij geven 

voorrang aan het algemene tarief, 
omdat zich daar de problematiek in 
de EG voordoet. De problematiek zit 
voor Nederland niet in het verlaagde 
tarief. Of het percentage 6 of 7 is, 
maakt voor het verhaal niets uit. 
Omdat het probleem zit bij het 
algemene tarief hebben wij daar onze 
pijlen op gericht. Wij hebben daar — 
populair gezegd — ons geld op 
ingezet. En daarom was het meer 
dan die ene procent verhoging per 1 
oktober 1986. 

Verschillende sprekers noemden 
het terugdringen van het informele of 
zwarte circuit. Daaraan werd de 
vraag gekoppeld of arbeidsintensieve 
diensten niet kunnen worden 
overgebracht van het algemene naar 
het verlaagde tarief. Die discussie is 
aan de overzijde en hier al enige 
keren gevoerd. Deze gedachte is als 
niet optimaal afgewezen door de 
regering bij monde van staatssecre-
taris Evenhuis, u wel bekend hier uit 
andere hoofde. Hij nam een stand-
punt in dat vanzelfsprekend gedeeld 
werd door het kabinet. Nu werd 
echter gevraagd hoe het in de EG zit. 
Daar wringt nu juist de schoen. Het 
overbrengen van arbeidsintensieve 
diensten van het algemene naar het 
lage BTW-tarief staat haaks op de 
voorstellen van de Commissie voor 
1 992, het zogenoemde witboek. Of 
je volgt het witboek — en dat moet je 
doen — of je bent het er niet mee 
eens, zodat je het voorstel wilt 
veranderen. Die ballon hebben wij in 
EG-verband tweemaal opgelaten. Ik 
heb aan de Commissie gevraagd wat 
zij daarvan vindt. Zij verwees naar 
haar studie in wording die tegen het 
eind van het jaar komt. Ik heb nu 
begrepen dat deze studie niet meer 
van de oude Commissie komt. Ik 
hoop dus dat die in het nieuwe jaar 
bij de nieuwe Commissie komt, maar 
ik kan mij daar niet op vastleggen. Ik 
heb hier echter uitdrukkelijk naar 
gevraagd, waarbij ik opmerkte dat dit 
misschien bij de Commissie tot een 
ander standpunt kan leiden. De heer 
Delors heeft zich geenszins blootge-
geven. Hij zei dat de studie moest 
worden afgewacht. 

Ik heb diezelfde vraag gesteld in 
de vergadering waar alle collegae 
aanwezig waren. Ik heb gezegd: 
Jullie zitten toch met hetzelfde 
probleem, naar ik aanneem? Geen 
enkele reactie! Nog eens in een 
andere taal die vraag gesteld. 
Kennelijk zijn wij het enige land in 
Europa waar dit speelt, hoewel mij 
dat overigens vreemd zou voorko-
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men. Of het normbesef is anders, of 
ze hebben niet zitten luisteren, maar 
ik heb daar toch tamelijk hard 
gesproken. Er was in ieder geval 
internationaal geen weerklank, geen 
respons. Dat kan aan hen of aan mij 
liggen, maar dat zijn de feiten die ik 
moet melden. Ik zeg het niet met 
vreugde, maar als een constatering. 
Hiermee is de vraag van de heer Van 
Leeuwen dan nog niet definitief 
beantwoord. Het is zeer wel mogelijk 
dat er een verdere discussie komt, al 
is die er op dit moment nog niet. 

Diverse geachte afgevaardigde 
hebben gevraagd of dit wetsontwerp 
niet te haastig is behandeld en of de 
Kamer niet te weinig tijd heeft 
gekregen. Dit is iets dat de Kamer 
zelf moet beoordelen. Misschien mag 
ik ook nog de ondeugende opmer-
king maken dat u zichzelf een week 
extra had kunnen geven, zonder ons 
daarbij te ontrieven. In zoverre 
spreekt het argument mij niet zo 
vreselijk aan. Dan resteert nog het 
punt dat dit, met alle respect voor 
het belang, toch routine-wetsontwer-
pen zijn, waarin tarieven worden 
veranderd. Het is al vele jaren 
gebruikelijk dat daarvoor nooit heel 
veel tijd wordt genomen. Dit zijn 
geen heel ingewikkelde wetsontwer-
pen waardoor de hele structuur van 
iets wordt veranderd. De tarieven 
gaan van 2 0 % naar 18,5%. Daar kun 
je voor of tegen zijn, maar daar 
behoef je niet zo vreselijk lang over 
na te denken. Dus ook dat argument 
spreekt mij niet zo aan. Bovendien, 
wat hadden wij eerder kunnen doen? 
Wij hadden dit wetsontwerp toch 
moeilijk eerder kunnen indienen dan 
na de afsluitende besluitvorming over 
dit cruciale onderdeel eind augustus/ 
begin september. Daarna is het zijn 
normale gang gegaan: indiening, 
Raad van State, Tweede Kamer en 
thans de Eerste Kamer. Ik geloof niet 
dat althans hierbij, bij dit wets-
ontwerp waarover ik nu spreek, 
sprake is van een abnormaal korte 
tijdsspanne. 

Er is ook commentaar geleverd op 
de korte tijd voor het bedrijfsleven 
om de wijziging door te voeren. 
Aangezien de staatssecretaris 
hierover in de Tweede Kamer heeft 
gesproken, wil hij wellicht ook in uw 
Kamer hierop ingaan. Ik zou mijner-
zijds alleen willen benadrukken, dat 
door degenen die dit probleem 
hebben geanalyseerd onvoldoende is 
meegewogen, dat er waarschijnlijk in 
flink wat gevallen sprake zou zijn 
geweest van prijsstijgingen per 1 

januari, aldus de ramingen van het 
CPB. Het gaat hierbij om lichte 
prijsstijgingen, die nu in een aantal 
gevallen niet behoeven door te gaan. 
Doordat er niets gebeurt, doordat er 
geen prijsverhoging plaatsvindt, wat 
overigens ook belangrijk is, heb je 
toch veel sneller een reactie. 
Wanneer die onderliggende lichte 
prijsverhogingstendens zich niet zou 
hebben voorgedaan, was mijn 
argument niet opgegaan. 

Op een deel van de opmerkingen 
van de heer Vis over dit onderwerp 
ben ik al ingegaan. Ik bevestig 
nogmaals dat ik zal doorgaan met het 
in verband met de harmonisatie 
kloppen op de deur in Bonn, bij mijn 
Duitse collega. Hoewel het een tijd 
kan duren voordat die deur open 
gaat, geloof ik niet dat die deur 
gesloten zal blijven. 

De heer Van Graafeiland had een 
andere benadering. Hij zei het 
voorstel met instemming te hebben 
begroet, ook al was naar zijn oordeel 
18,5% internationaal gezien nog aan 
de zeer hoge kant en hoopte hij op 
een verdere harmonisatie. In 
hoofdlijnen ben ik dat met hem eens. 
Het is ook niet de enige doelstelling 
die wij hebben, maar het blijft wel 
een belangrijke doelstelling, ook na 
deze eerste stap. 

Ik heb kunnen constateren dat ons 
voorstel voor de verlaging van de 
directe belastingen niet de eerste 
keuze van de heer Barendregt zou 
zijn geweest, maar daar ben ik al op 
ingegaan. Wi j hebben de burger niet 
de indruk willen geven dat zich nu 
voor hem een tariefsverlaging 
voordoet. Wij zeggen heel eerlijk, 
volkomen terecht: Gij burgers en gij 
bedrijven betaalt eerst meer belas-
t ing, maar nu het beter gaat in de 
economie krijgt u daarvan een deel 
terug. Wij pretenderen ook niet meer 
dan dat. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de voorzitter! Het was, meen ik, de 
geachte afgevaardigde de heer Vis, 
die opmerkte dat wij vandaag een 
allegaartje aan belastingvoorstellen 
behandelen. De heer Barendregt zei 
dat er als gevolg van tijdnood in de 
Kamer een clustering van behande-
ling plaatsvond. Mag ik van mijn kant 
zeggen — en dat wat positiever 
benaderen - dat er sprake is van het 
gereedmaken van een verzameld 
werk? Een verzameld werk in het 
belang van de Nederlandse belas-

tingbetalers, dat niet in alle opzichten 
maar toch voor een niet onbelangrijk 
gedeelte de instemming heeft 
kunnen verkrijgen van de woordvoer-
ders die namens de Kamer aan het 
woord waren. 

De minister heeft al gesproken 
over de situatie, dat het voor de 
regering niet altijd mogelijk is om het 
tijdstip in de hand te houden waarop 
de wetsontwerpen in de Kamer 
kunnen worden behandeld, nadat zij 
de Kamer hebben bereikt. Ik heb heel 
snel nog eens de tijdstippen doorge-
keken waarop de verschillende 
wetsontwerpen bij Koninklijke 
boodschap aanhangig zijn gemaakt 
bij de Staten-Generaal. Die lopen 
nogal uiteen. Ik heb gezien dat één 
van de wetsvoorstellen anderhalf jaar 
geleden is ingediend. Het komt nu 
aan de orde, nadat de voorbereiding 
om welke reden dan ook een langere 
of kortere termijn in acht heeft 
genomen. Het kortst geleden is het 
wetsvoorstel ingediend tot verhoging 
van het onkostenforfait van ƒ 200 
naar ƒ 400, waarover ik nog kom te 
spreken. 

In de eerste plaats wil ik wat 
zeggen over het drietal wetsontwer-
pen met betrekking tot de wijziging 
van de omzetbelasting. De minister is 
uitvoerig ingegaan op de algemene 
verlaging van de BTW. Ik kan mij 
ontslagen achten van de plicht om 
daarop nader in te gaan. Ik wil wel de 
volgende vraag beantwoorden: wat 
doet de regering nu, wat gaan de 
bewindslieden van Financiën doen 
om de Nederlandse bevolking en het 
bedrijfsleven zo snel mogelijk te 
informeren over de wijzigingen die, 
naar wij hopen, vandaag tot stand 
zullen komen en die, naar ik verwacht 
en hoop, ook zo snel mogelijk de 
koninklijke bekrachtiging zullen 
verkrijgen? Het is de opzet dat, indien 
de wetsvoorstellen met betrekking 
tot de BTW en ook de andere 
vandaag worden aanvaard, nog 
morgen een advertentie in de 
couranten verschijnt waarin melding 
wordt gemaakt van de verande-
ringen. Dat geldt met name voor de 
veranderingen die van belang zijn 
voor de consument. Dat zijn de 
wijzigingen in de tarieven van de 
omzetbelasting. In het kader daarvan 
zullen de ondernemers door middel 
van het toezenden van een bij hun 
aangiftebiljetten in te sluiten 
mededeling van de belangrijkste 
wijzigingen met ingang van 1 januari 
aanstaande op de hoogte worden 
gebracht. Verder zal voor 1 januari 
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nog een aantal aanschrijvingen 
verschijnen over de belangrijkste 
wijzigingen, waarvan ik ook verwacht 
dat die ruimere publiciteit zullen 
krijgen. Met deze gebruikelijke 
methoden om tot voorlichting te 
komen — maar het is toch goed om 
daar nog eens aan te herinneren — 
denken wij dat wij ons niet onaardig 
van onze plicht kwijten. 

De minister is al ingegaan op de 
lastenverlichting in het algemeen. Ik 
wil nog een vraag van de heer 
Barendregt op dit punt beantwoor-
den. Hij vroeg of de BTW wel het 
geschikte instrument is om dat te 
doen. Algemeen kun je zeggen dat in 
Nederland de collectieve-lastendruk 
hoog is. Een- en andermaal hebben 
de minister en ik tot uitdrukking 
gebracht, dat de collectieve-lasten-
druk te hoog is. Dat geldt niet alleen 
voor de sociale premies, dat geldt 
niet alleen voor de belastingheffing 
op winst en inkomen — overigens is 
er de afgelopen periode door de 
medewerking ook van deze Kamer 
met betrekking tot de belastinghef-
fing op de winst, met name de 
vennootschapsbelasting, het nodige 
gedaan, vooral ook om ons concurre-
rend op te stellen in Europees 
verband. Maar ook met betrekking 
tot de heffing van de loon- en 
inkomstenbelasting, waarbij tariefs-
verlagingen zijn voorzien in het kader 
van de voorstellen-Oort — ik hoop 
dat die deze Kamer binnenkort 
bereiken — en onze indirecte 
belastingen, onze kostprijsverhogen-
de belastingen, zijn wij aan de hoge 
kant. 

De heer Barendregt heeft verder 
gewezen op mijn mededeling in de 
Kamer aan de overkant over de 
herkenbaarheid voor het publiek en 
mijn toezegging aan het lid van de 
Tweede Kamer de heer Van Dis om 
daarvoor de aandacht van collega 
Evenhuis te vragen. De heer Baren-
dregt leidt daar ten onrechte uit af, 
dat ik twijfels heb over de eerlijkheid 
van de ondernemers. Het is natuurlijk 
wel zo, dat enige oplettendheid is 
geboden. Inmiddels heb ik overigens 
een brief aan de heer Evenhuis 
verzonden. Hij is er ongetwijfeld mee 
bezig. Ik heb nog geen antwoord 
gekregen. 

Ik kan mij ontslagen achten van de 
plicht om verder in te gaan op de 
fiscale harmonisatie van de BTW-ta-
rieven in EG-verband, met dien 
verstande dat ik nog één aanvulling 
heb te doen op de opmerkingen van 
de minister met betrekking tot de 

arbeidsintensieve dienstverlening. Ik 
ben twee weken geleden bij Lord 
Cockfield op bezoek geweest. Hij 
toonde zich uiterst sceptisch met 
betrekking tot het Nederlandse 
verlangen op dat punt. Hij kon dat op 
zuiver Britse wijze, dat wil zeggen op 
een nogal laconieke manier naar 
voren brengen. Het schijnt inderdaad 
zo te zijn, hoewel wij ons daardoor 
niet laten ontmoedigen, dat er weinig 
aandacht in Europees verband voor 
bestaat. 

Dan kom ik te spreken over het 
wetsvoorstel 20506. Dat heeft een 
brede voorgeschiedenis. Voordat het 
wetsvoorstel is ingediend, zijn twee 
nota's bij de Kamer ingediend: één 
nota van mijn ambtsvoorganger, de 
heer Van Amelsvoort en één nota van 
mijzelf. De nota van mijzelf poogde te 
komen tot een uniform BTW-tarief. 
Dat is door de Kamer aan de 
overzijde niet aanvaard. Zou die 
gedachte zijn omhelsd — ik geef 
eerlijk toe, dat de ontwikkelingen in 
Europa die richting niet uitgaan — 
dan zou een aantal afbakeningspro-
blemen, concurrentieverstoringen en 
administratieve rompslomp niet 
hebben gespeeld of zijn afgeschaft. 
Men moet over zijn nederlagen 
echter nooit verder treuren dan het 
moment dat men de nederlaag lijdt 
en zich vervolgens weer enthousiast 
wijden aan de taak die men opgedra-
gen heeft gekregen. 

Ik ben erkentelijk voor de brede 
steun die dit wetsvoorstel in de 
Kamer heeft gekregen. Er zijn een 
aantal kritische punten overgebleven. 
De heren Simons, Barendregt, Van 
Graafeiland en Van Leeuwen hebben 
daarover gesproken. In de eerste 
plaats betreft dit de opschoning van 
de zeep en wasmiddelen. Ik wil eerst 
een opmerking vooraf maken. De 
heer Van Graafeiland merkte op, dat 
de Kamer op een gegeven ogenblik 
voor de keuze staat om een wets-
voorstel aan te nemen of te verwer-
pen, nadat het is geamendeerd in de 
Kamer aan de overzijde. Ik kan mij 
levendig voorstellen, dat deze Kamer 
op zichzelf de voorkeur geeft aan 
ongeamendeerde wetsvoorstellen. 
Zowel deze Kamer als de regering 
moet echter leven met het feit dat de 
Kamer aan de overzijde amende-
mentsrecht heeft en wijzigingen in 
wetsvoorstellen aanbrengt. Wat dat 
betreft is er een gelijke positie voor 
deze Kamer en de regering. Deze 
Kamer moet namelijk de afweging 
maken of zij een geamendeerd 
wetsvoorstel, als gevolg van de 

amendering, nog aanvaardbaar vindt. 
Datzelfde geldt voor de regering. Zij 
moet nagaan of zij een geamendeerd 
wetsvoorstel nog verder kan 
verdedigen in de Kamer. Dat brengt 
mij tot de volgende vraag. Wat is 
belangrijker: het wetsontwerp, 
gewijzigd en al, zoals het er ligt, of 
niets? Dat betekent niet dat de 
regering zonder meer verplicht is om 
tegen heug en meug wijzigingen die 
worden aangebracht, te verdedigen. 
Dat moet zij wel doen als zij tot de 
conclusie komt dat het wetsontwerp, 
zoals het er ligt, verdedigd behoort te 
worden, aanvaard kan worden en een 
verbetering van de wetgeving 
betekent. Dan moet de regering de 
verdediging voor haar rekening 
nemen. Het is duidelijk: als de 
regering in de Kamer aan de 
overzijde een amendement heeft 
ontraden, zou het onjuist en onlo-
gisch zijn als zij vervolgens bij de 
verdediging in dit huis dat amende-
ment alsnog zou omarmen. Ik doe 
dat ook niet. Ik wil heel eerlijk zeggen 
dat ik niet gelukkig ben met het 
amendement over de opschoning van 
zeep en wasmiddelen. Ik kan mij 
bovendien heel wel de bezwaren die 
daarover bij de industrie leven 
voorstellen, met name gelet op de 
korte termijn waarop het zal ingaan. 
Eén ding kan ik echter niet doen, 
namelijk als dit wetsvoorstel is 
aanvaard, in afwijking van de wet 
terme de grace geven wat de 
invoering betreft. Dan zou ik — zoals 
ik in de Kamer aan de overzijde ook 
heb gezegd — in strijd komen met de 
wet en dat is voor een bewindsman 
een strafbaar feit. Ik geef mij daar 
niet gaarne aan over. 

Het is wel mogelijk om op een 
aantal punten een aantal problemen 
op te lossen. Dat heb ik in de Kamer 
aan de overzijde ook toegezegd met 
betrekking tot het mogen gebruiken 
van verouderd verpakkingsmateriaal. 
Ik denk ook niet dat er één officier 
van justitie en één rechter zal zijn die 
op grond van het feit dat je letterlijk 
zou kunnen zeggen dat er sprake is 
van valsheid in geschrifte, omdat de 
inhoud de lading niet dekt, tot een 
vervolging c.q. veroordeling zou 
overgaan, als op de verpakking staat 
"verlaagd tarief". Dat zou geheel en 
al onjuist zijn, maar het zou ook niet 
aangaan om van het bedrijfsleven te 
verlangen om in deze periode 
meteen alles wat met de opdruk 
"verlaagd tarief" in de winkel ligt of 
in voorraad is uit de handel te 
nemen. Dat is onpraktisch en onjuist. 
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Ik heb er echter begrip voor dat 
wordt opgemerkt dat een zo korte 
periode voor de invoering van de 
wetgeving voor het bedrijfsleven 
geheel en al moeilijk is. Ik heb 
daarom ook gezegd dat ik er in het 
algemeen naar streef om drie 
maanden de tijd te geven voordat 
dergelijke wijzigingen effectief kracht 
van wet krijgen en uitgevoerd moeten 
worden. Desondanks heb ik gemeend 
de verantwoordelijkheid voor de 
afwijking van deze gedragsregel voor 
mijn rekening te moeten nemen. 

De heren Barendregt, Van 
Leeuwen en Van Graafeiland hebben 
gevraagd waarom ik er niet voor pleit 
om de fosfaatvrije wasmiddelen in 
het verlaagde tarief te laten. Mijnheer 
de voorzitter! Ik heb hier slechts één 
antwoord op. Ik heb aanneming van 
het gehele amendement ontraden. 
Het zou mijn verdediging in de Kamer 
aan de overzijde hebben verzwakt, 
indien ik op dit punt zou hebben 
gewezen. Het zou, denk ik, ook ten 
opzichte van de geachte afgevaardig-
den aan de overzijde van een gebrek 
aan vertrouwen in hun intellectuele 
vermogens hebben getuigd, want zij 
hebben dit zonder meer doorzien. 

Mijnheer de voorzitter! De heer 
Simons heeft nog een vraag gesteld 
met betrekking tot de hoogte van het 
landbouwforfait in het kader van de 
veehoudersregeling. Hij bepleit een 
gelijke hoogte. Zo'n gelijke hoogte 
ligt niet geheel in mijn macht, want 
de hoogte van het landbouwforfait is 
afhankelijk van de voordruk van « 
landbouwers op wie de landbouwre-
geling van toepassing is. Die 
voordruk heb ik niet in alle opzichten 
in de hand. Ik zal verder ingaan op de 
problematiek van de veehandelaren, 
want ook ik erken dat er duidelijk 
sprake is van een probleem, waar-
mee deze groep van bedrijven 
worstelt en geconfronteerd wordt. 

Ik heb in de Kamer aan de 
overzijde, naar aanleiding van de 
opmerkingen van de geachte 
afgevaardigde de heer Van Dis, erop 
gewezen dat ik bereid ben om in het 
Europese kader te streven naar een 
vereveningsregeling. Aan die 
vereveningsregeling zullen evenwel 
vrij stringente boekhoudkundige 
voorwaarden moeten worden 
gesteld, omdat de financiële 
belangen die ermee gemoeid zijn, 
groot kunnen zijn en om de Europese 
partners in die zin gerust te stellen, 
dat het niet om een soort van 
subsidie gaat, maar om het wegne-
men van een reëel bestaand nadeel. 

Mijnheer de voorzitter! Ik zei al, dat 
ik bereid ben om dit te doen. Ik kan 
niet vooruitlopen op de resultaten 
van mijn acties in Brussel. Ik weet 
niet hoe de Europese Commissie 
hierover denkt, maar ik heb laten 
uitkomen dat ik enigszins sceptisch 
ben over de uitkomsten. De heer Van 
Graafeiland heeft gevraagd hoe lang 
de afhandeling van een machtigings-
verzoek duurt en of de Europese 
Commissie aan termijnen is gebon-
den. In antwoord op deze vraag merk 
ik op dat de Commissie binnen één 
maand na ontvangst een machti-
gingsverzoek moet doorsturen aan 
de andere lidstaten. Daarna wordt 
het wat onzeker. Als geen enkele 
lidstaat problemen heeft met zo'n 
verzoek, is de machtiging twee 
maanden daarna automatisch 
verleend. Maar als de Commissie of 
een van de lidstaten — het hoeft er 
maar één te zijn — wel problemen 
heeft, dan bestaan er geen termijnen 
meer en kan de behandeling lang 
gaan duren. Ik hoop dat dit niet het 
geval is. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom dan 
aan het laatste wetsontwerp met 
betrekking tot de omzetbelasting, nr. 
20030. Dit bevat een aantal onder-
werpen van onderscheiden aard. Ik 
noem er enkele. 

Het bevat het voorstel om de 
terbeschikkingstelling van lig- en 
bergplaatsen door watersportvereni-
gingen in bepaalde gevallen te 
belasten. 

Er zijn voorstellen die de Neder-
landse BTW-wetgeving nauwkeuriger 
laten aansluiten bij de zesde 
BTW-richtlijn. Ik noem in dit verband 
de voorstellen met betrekking tot de 
belastingheffing van persfotografen 
en abonneetelevisie. Ook wordt 
voorgesteld een algemene regel in de 
wet op te nemen, waardoor in 
bepaalde gevallen de belasting wordt 
geheven van de afnemer van de 
prestatie. 

Ten slotte is er het voorstel 
betreffende de samenloop in de 
rechtspraak bij de heffing van 
invoerrechten en omzetbelasting bij 
invoer van goederen en dat om de 
onderdelen van een fiscale eenheid 
hoofdelijk aansprakelijk te stellen 
voor de BTW-schuld van de fiscale 
eenheid. 

Mijnheer de voorzitter! Over de 
watersportverenigingen is zeer 
uitvoerig gesproken. Ik dacht dat 
praktisch gesproken alle afgevaardig-
den hierover het woord hebben 
gevoerd. Het was met name voor de 

geachte afgevaardigde de heer Vis 
aanleiding om nog eens te kijken 
naar het wetsontwerp ter zake van de 
grijze kentekens. Daarin vond hij 
weer een voorbeeld van haast 
schrikkelijke "bemoeizucht" van het 
ministerie van Financiën. Het is 
inderdaad in niet onbelangrijke mate 
de kwestie van de concurrentiever-
valsing die daarbij aan de orde is. 
Gevraagd was of ik bereid zou zijn, 
verder overleg te voeren met 
belanghebbenden en dan niet alleen 
met de KNWV, maar ook met de 
Hiswa. Ik was van harte bereid, dit te 
doen. Beide organisaties zijn vanaf 
het begin bij de behandeling 
betrokken geweest. De Hiswa bleek 
zich te kunnen vinden in een 
zodanige invulling van het begrip 
dienstbetrekking, dat overkill in het 
wetsvoorstel werd vermeden. 
Daarom is ook gekomen tot de 
andere definitie. Het resultaat van 
het overleg was dat de gedachten 
uitgaan naar het hanteren van 
bepaalde grenzen aan de beloning 
van het personeel. Blijft de beloning 
beneden die grens, dan kan de 
heffing achterwege blijven. Hoe de 
grenzen precies worden getrokken, 
staat nu nog niet helemaal vast. 
Daarover wordt zo spoedig mogelijk 
een besluit genomen en zal een 
schrijven naar de belastingdienst 
uitgaan. Bovendien ben ik tot verder 
overleg met de betrokkenen bereid. 

De heer Van Graafeiland sprak 
over het tarief dat op de verhuur van 
lig- en bergplaatsen van toepassing 
moet zijn. Ik heb weinig meer toe te 
voegen aan de schriftelijke voorberei-
ding. Hoewel ik nimmer heb ontkend 
dat er een zeker recreatief aspect kan 
worden onderkend bij het verblijf van 
een vaartuig in een jachthaven, ben 
ik toch van mening dat dit aspect een 
ondergeschikt belang heeft in het 
kader van de totale dienstverlening 
van de vereniging aan de leden. 
Stalling of bewaarneming met de 
daarbijbehorende toezichtfunctie 
staat daarbij veel meer op de 
voorgrond. Op die prestatie behoort 
het algemene tarief van toepassing 
te zijn, zoals ook in de "droge"-re-
creatiesector het geval is. 

Hieraan koppel ik de opmerking 
dat het 20%-tarief — waarvan wij 
hopen dat het met ingang van 1 
januari aanstaande 18,5% wordt, 
indien de Kamer daarmee akkoord 
gaat — het algemene tarief is. Dat 
houdt in dat de dienstverlening en de 
tarieven op aankoop van artikelen, in 
beginsel vallen onder dat algemene 
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tarief, tenzij er redenen zijn - die zijn 
over het algemeen van beperkte aard 
— om het verlaagde tarief toe te 
passen. Dit geldt in het bijzonder 
voor bij voorbeeld levensmiddelen en 
medicijnen. In het overhevelingswets 
ontwerp wordt dit zeer uitvoerig 
gemotiveerd. 

Ik kom nu op de opmerkingen van 
de geachte afgevaardigde de heer 
Van Graafeiland over de abonneete-
levisie. In de stukken ben ik hierop 
vrij uitvoerig ingegaan en heb ik 
aangegeven waarom naar mijn 
mening niet het verlaagde tarief kan 
worden toegepast. Ik ben van 
mening dat abonneetelevisie niet op 
één lijn staat met de pers, waarvoor 
terecht het verlaagde tarief geldt. 
Een gedifferentieerd aanbod van de 
pers, waarin de verschillende 
geestelijke en politieke stromingen 
zich kunnen terugvinden, is van groot 
belang. Maar abonneetelevisie is niet 
in de eerste plaats aan te merken als 
een vorm van informatievoorziening 
— wat wel de taak is van de pers — 
maar veeleer als een vorm van 
amusement. Ook voor andere 
vormen van amusement geldt het 
algemene tarief. Van de introductie 
van een verlaagd tarief voor abon-
neetelevisie zou dan ook een zeer 
sterke precedentwerking kunnen 
uitgaan. In de stukken heb ik reeds 
gewezen op de videohandel. Ik heb 
de bioscopen genoemd. Het 
uitwaaieringseffect zal echter niet 
beperkt blijven tot die sectoren. Ik 
denk hierbij aan de gehele amuse-
mentssector, bij voorbeeld aan 
theaters, aan cabaret en dergelijke, 
die op dit ogenblik aan het algemene 
tarief is onderworpen. 

Ik heb de tijd nog meegemaakt dat 
op dat soort evenementen nog een 
vermakelijkheidsbelasting werd 
geheven. Deze werd bij de invoering 
van de verruiming van het gemeente-
lijk belastinggebied afgeschaft. Ik wil 
erop wijzen — en dat past in het 
kader van Europa 1992 — dat de 
interne-marktvoorstellen niet 
voorzien in een dergelijke ruime 
toepassing van het verlaagde tarief. 

De heren Van Leeuwen en Simons 
hebben gesproken over de fiscale 
eenheid. Met name de heer Simons 
heeft gevraagd of ik bereid ben, de 
nadelige effecten — hij noemt het zo 
— te repareren die zich kunnen 
voordoen, nu de fiscale eenheid niet 
meer van rechtswege kan ontstaan. 
Ik wil hierop antwoorden dat met de 
nieuwe regeling met betrekking tot 
de fiscale eenheid onder meer wordt 

beoogd, fraude tegen te gaan. Als 
blijkt dat dit doel absoluut onvol-
doende kan worden bereikt omdat 
die fiscale eenheid pas kan bestaan 
na en vanaf een beschikking van de 
inspecteur — ik ben de geachte 
afgevaardigde de heer Van Leeuwen 
erkentelijk voor zijn opmerking over 
de toezegging die ik heb gedaan; het 
woord "voornemen", zoals in de 
stukken van de regering neergelegd, 
is altijd een toezegging — zal ik zeker 
voorstellen doen om dat resultaat 
wel te bereiken. 

Er resten nog twee wetsontwer-
pen. Daarover kan ik zeer kort zijn. Ik 
ga eerst in op het kostenforfait. Het 
is een gedachte die algemene 
instemming heeft gevonden. De heer 
Simons heeft hierover een vraag 
gesteld en daarbij hebben de andere 
sprekers zich aangesloten. Het 
betreft de toepassing van een apart 
kostenforfait voor alimentatiegerech-
tigden. In het wetsvoorstel, dat leidt 
tot verhoging van het kostenforfait 
van ƒ 200 naar ƒ 400, is uitvoerig 
aangegeven — de geachte afgevaar-
digde Simons heeft daaraan 
gememoreerd — dat het eerder 
inkomenspolitieke dan fiscale 
redenen zijn geweest die tot dit 
resultaat en de voorstellen die wij 
thans bespreken hebben geleid. Ik 
begrijp daarom zeer wel de vraag van 
de geachte afgevaardigde de heer 
Simons. De overige sprekers hebben 
zich daarbij aangesloten. Het lijkt mij 
dat dit punt zorgvuldige overweging 
behoeft, namelijk in het kader van de 
voorstellen van de commissie-Oort, 
die aan de overzijde aan de orde zijn. 
Ik weet wel dat dit punt naar voren is 
gekomen nadat de schriftelijke 
voorbereiding voor die voorstellen al 
zeer ver was gevorderd. Het lijkt mij 
eventueel nodig, dit punt in de loop 
van het jaar in de overwegingen te 
betrekken, bij voorbeeld bij de 
afronding van de begrotingsbespre-
kingen over 1990 als wederom wordt 
bekeken hoe de effecten op de 
koopkracht zijn. Wij weten immers 
allen hoezeer in dit land naar 
koopkrachteffecten wordt gekeken. 
Ik heb een aantal mogelijkheden 
genoemd, waarbij het in de overwe-
gingen kan worden betrokken. Ik kan 
het punt van de geachte afgevaardig-
de de heer Simons zeer wel inzien. 
Gelet hierop, ben ik bereid, een en 
ander nader te bezien en in mijn 
overwegingen te betrekken. 

Tot slot geef ik antwoord op de 
vraag van de heer Van Leeuwen met 
betrekking tot de voorstellen over de 

brede herwaardering. Hij vroeg 
daarnaar in het kader van het 
wetsontwerp met nummer 20861 . Ik 
hoop van harte — en wij streven daar 
ook naar - dat overeenkomstig het 
fiscaal wetgevingsprogramma nog 
dit jaar voorstellen van wet naar de 
ministerraad kunnen worden 
gezonden. Ik hoop tevens van harte, 
dat dit zonder vertraging — ik voorzie 
die thans nog niet - zal gebeuren. 

Ten slotte zeg ik aan het adres van 
de geachte afgevaardigde de heer 
Barendregt, dat ik hoop, dat deze 
voorstellen zo tijdig de Eerste Kamer 
zullen bereiken, dat het verwijt op dit 
punt geen opgeld zal doen, als de 
regering volgend jaar de verdediging 
van de wetsvoorstellen ter zake van 
de brede herwaardering voor haar 
rekening neemt. Ik hoop, dat er dan 
alle tijd is geweest voor een bezon-
ken oordeel van de chambre de 
réflexion. 

Voorzitter: Zoon 

• 
De heer Simons (PvdA): Mijnheer de 
voorzitter! Ik dank beide bewindslie-
den gaarne voor hun beantwoording, 
zoals gebruikelijk bij financiën een 
gedegen antwoord. 

De minister en ik blijven enigszins 
van mening verschillen, wat de 
prioriteitenafweging betreft. Er zijn te 
dien aanzien verschillende invalshoe-
ken mogelijk. Ik moet wel een 
misverstand uit de weg ruimen. De 
verlaging is door de minister met 
valide argumenten verdedigd. Ik heb 
geen pleidooi gehouden voor het 
handhaven van het tarief op 20% 
voor nu en voor de eeuwigheid. Je 
kunt van mening verschillen over de 
omvang en het tijdstip van invoering. 
Ik heb een aantal argumenten 
genoemd waarom de regering nog 
de tijd had om te wachten met de 
invoering. De harmonisatie is nog 
niet helemaal afgerond. De minister 
sprak over I januari I992 of I993. 
Men had kunnen overwegen, het een 
jaar later te doen. Waarschijnlijk zal 
de vooruitgang op dit punt wat 
langzamer verlopen dan sommigen 
— ook ik — wensen. Wij hebben 
daarmee echter te leven. Dat is de 
reden waarom ik heb gepleit voor 
enige terughoudendheid. De 
ondergrens kan in de praktijk boven 
de 17% uitkomen. Ik begrijp best, dat 
Nederland niet op die 2 0 % moet 
blijven staan. Nogmaals, het gaat mij 
meer om het tijdstip van invoering. Ik 
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hoop, dat ik hiermee dit misverstand 
uit de weg heb geruimd. 

Wat de voorstellen die de staatsse-
cretaris heeft behandeld betreft, 
sprak de staatssecretaris van een 
verzameld werk. Het is de vraag, of 
thans niet met gepaste eerbied enige 
stilte in acht moet worden genomen. 
Ook bij een verzameld werk ver-
schijnt echter nog wel eens een 
annexe. Wij hebben dat gezien bij de 
werken van de heer De Jong. 
Misschien is iets dergelijks ter zake 
van de BTW mogelijk. Ik vermoed van 
wel. Ik ben de staatssecretaris 
erkentelijk voor zijn opmerkingen 
over de publiciteit. Ik denk, dat dit 
een juiste zaak is geweest. Ik heb ook 
begrepen, nu de staatssecretaris zo 
duidelijk zegt dat het gewenst is om 
een invoeringstermijn te hebben van 
ongeveer drie maanden nadat de 
voorstellen zijn aangenomen, dat wij 
daarnaar in de toekomst moeten 
streven. Dat was nu natuurlijk ook 
wel mogelijk geweest, want je kan 
altijd voorstellen indienen en die 
termijn aan het slot van het voorstel 
inbouwen. Dan was het misschien 
wat later ingegaan, omdat het gezien 
de problemen halverwege het jaar 
zou moeten gebeuren. Dit uitstel zou 
een belemmering zijn, maar het zou 
de kritiek voorkomen op de snelle 
invoering binnen een paar dagen, 
waarover wij niet te gering moeten 
denken. Dat valt in de praktijk niet 
altijd mee. 

Mijnheer de voorzitter! Het 
verheugt mij dat de staatssecretaris 
rond de problematiek van de 
veehandel probeert bij de vereven-
ingsregeling een zo goed mogelijk 
resultaat te boeken. Maar ik blijf erop 
wijzen, zoals ik ook in de eerste 
termijn heb opgemerkt, dat als het 
overleg onverhoopt niet tot voldoen-
de resultaat leidt, dit punt nog eens 
terug moet komen. Het is echt een 
probleem, dat wij niet in deze vorm 
kunnen laten blijven bestaan. Ik denk 
dat wij dat moeten doen en ik nodig 
de bewindslieden uit om bij de 
eerstvolgende gelegenheid dat wij 
met hen discussiëren, bij voorbeeld 
bij de behandeling van hoofdstuk 
IXB, ongeveer in april, ons nader te 
informeren hoe het gelopen is. Ik zou 
in het algemeen willen vragen om de 
Kamer te informeren als het overleg 
niet tot redelijke resultaten leidt. Wij 
moeten ons toch afvragen of wij met 
deze situatie moeten leven, of dat wij 
haar zo onbillijk vinden dat er iets 
anders aan gedaan moet worden Ik 
vind dat wij heUniet moeten vergeten 

en dat wij als er een vereveningsre-
geling is niet kunnen zeggen, dat 
daarmee het vraagstuk is afgedaan. 
Dat zou ik een onjuiste behandeling 
van dit probleem vinden. 

Ik ben de staatssecretaris ook 
erkentelijk voor wat hij gezegd heeft 
over de watersportverenigingen. Hij 
heeft gezegd dat er overleg gevoerd 
zal worden met de belanghebben-
den. Ik heb hem ook een paar namen 
horen noemen. Ik vraag hem wel of 
hij zich moet beperken tot overleg 
met de kring van belanghebbenden 
waarvan hij nu een paar namen 
genoemd heeft. Er zijn ook brieven 
van andere clubs of samenwerkings-
verbanden, die misschien ook een rol 
spelen, naar de Kamer gezonden. Ik 
ga ze niet allemaal opsommen, maar 
een enkele noemen om te laten zien 
dat er meer is dan alleen de HISWA 
en de KNWV. Ik heb hier namelijk 
ook een schrijven van de Nederland-
se federatie van brandingwatersport-
verenigingen, met 3500 leden. 
Misschien zijn er nog meer. Ik vraag 
de staatssecretaris zich ervan te 
verzekeren dat het overleg zo breed 
mogelijk is wat betreft de contacten 
met de groep die mogelijkerwijs 
problemen krijgt met de gevolgen 
van het wetsvoorstel. 

De toezeggingen van de staatsse-
cretaris zijn voor mijn fractie verder 
voldoende om haar stem aan het 
wetsvoorstel niet te onthouden. 

Over het kostenforfait heeft de 
staatssecretaris een zorgvuldige 
overweging toegezegd bij verschil-
lende gelegenheden. De eerste 
gelegenheid is misschien bij de 
plannen met de Oort-voorstellen. Een 
andere mogelijkheid is eind 1989, 
maar dan moeten wij zeggen 
" ind ien" , want wij weten niet of in 
het belastingplan dat dan aangebo-
den wordt voorstellen die invoering 
van de gevraagde verhoging mogelijk 
maken zijn opgenomen. Als dat niet 
het geval is, kan een apart wetsvoor-
stel ingediend worden. Ik ben 
hiervoor erkentelijk, zoals ik al zei. 
Het prettige van goed overleg in de 
Kamer is dat ik er daardoor nu geen 
behoefte aan heb om een motie in te 
dienen. Wij wachten het graag af. Wij 
zouden het zeer op prijs stellen als de 
staatssecretaris ons bij bepaalde 
gelegenheden de conclusies waartoe 
zijn overwegingen hem aanleiding 
geven wil doen geworden, hetzij in 
de vorm van een concreet voorstel, 
hetzij als notitie. Tot zolang blijven wij 
dit onderdeel volgen. 

D 
De heer Van Leeuwen (CDA): 
Voorzitter! Ik heb het voornemen om 
maar enkele kanttekeningen te 
plaatsen. Met veel genoegen heb ik 
van staatssecretaris Koning begrepen 
dat als de regering het woord 
"voornemen" gebruikt, dat altijd een 
toezegging is. Mijn voornemen om 
enkele kanttekeningen te plaatsen is 
dan ook de toezegging dat ik het 
daartoe zal beperken. 

Allereerst een enkele opmerking 
over het antwoord van de minister 
over de problematiek van het 
informele circuit. In eerste termijn 
heb ik er al op gewezen dat wij daar 
ook in deze Kamer in het kader van 
de BTW-tarieven al enkele malen 
over hebben gesproken. In dit 
verband werd genoemd de naam van 
staatssecretaris Evenhuis. Ik herinner 
mij dat hij indertijd wel zeer afhou-
dend was. Mede in het licht daarvan 
ben ik er uitermate gelukkig mee dat 
de minister ons vertelde dat hij zelfs 
in vele talen "ballonnen heeft 
opgelaten" en het woord heeft 
gevoerd waar dat maar kon in Europa 
om aandacht te vragen voor dit voor 
ons toch wel wat gevoelige punt. De 
staatssecretaris gaf aan dat ook hij 
daarover gesproken heeft, weliswaar 
met lord Cockfield die niet enthousi-
ast deed, maar ik werd toch wat 
warmer toen ik hem hoorde zeggen 
"wij laten ons niet ontmoedigen". 
Well icht is het mogelijk dat hij over 
dit onderwerp eens een brief schrijft 
aan zijn collega Evenhuis, opdat wij 
ook bij hem de gelegenheid krijgen 
om nog eens op dit onderwerp terug 
te komen, want ik vind het dik de 
moeite waard om de discussie 
gaande te houden over BTW-tarie-
ven, bestrijding van het grijze en 
zwarte circuit, het informele circuit, 
en dan met name in de arbeidsinten-
sieve dienstverlening. Ik ben dus 
eigenlijk heel gelukkig met het 
gegeven antwoord. Ik hoop inder-
daad dat de discussie, niet alleen 
hier, maar overal in Europa kan 
worden voortgezet. 

De minister heeft tegen ons allen 
gezegd dat wij niet te veel kritiek 
moeten hebben in die zin dat wij 
praten over haastwerk. Ik mag hem 
er misschien op wijzen dat wij tegen 
u praten, voorzitter, en dat mijn 
opmerking "Mijnheer de voorzitter, 
wat hebben wij weer een haastwerk" 
ook in de richting van het Presidium 
van deze Kamer ging. 

Wat de verlaging van het algeme-
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ne tarief van de BTW betreft, heb ik 
de minister gewezen op hetgeen hij 
heeft gezegd in een rede die hij 
uitsprak bij de uitreiking van de Henri 
Sijthoff-prijs. Ik maakte deze 
opmerking, omdat bij de verlaging 
van het BTW-tarief nu ook duidelijk 
sprake is van een menging is van 
twee hoofdargumenten; een 
structurele lastenverlichting, maar 
tegelijkertijd praten wij ook voortdu-
rend over aanpassing binnen Europa, 
de harmonisatie. In zijn antwoord gaf 
de minister duidelijk aan dat hij — ik 
citeer maar even letterlijk wat hij in 
die rede heeft gezegd — " in het 
algemeen zou willen vaststellen dat 
een voortgaande lastenverlichting in 
Nederland in het licht van onze 
internationaal afwijkende positie, 
meer op het terrein van de directe 
dan op dat van de indirecte belastin-
gen gezocht moet worden" . Hij gaf 
aan, dat de indirecte belasting het 
komend jaar immers al aan de beurt 
is. Hij zei verder en ik leg de nadruk 
op een tussenzin: een tweede stap 
met de BTW-verlaging in het kader 
van de totstandkoming van de 
interne markt zie ik zelf niet voor 
1 992 genomen worden. Wat was nu 
in feite mijn vraag aan de minister? 
Kunnen wij van deze regering 
verwachten dat wij lastenverlichting 
zul'en moeten vinden in andere 
belastingen dan de BTW en dat 
eventuele aanpassingen van 
BTW-tarieven naar zijn mening 
eigenlijk alleen kunnen gebeuren in 
het kader van de harmonisatie binnen 
de EG? Ik denk dat wij daar toch wel 
enige duidelijkheid over mogen 
krijgen. 

De staatssecretaris heeft op 
geheel eigen wijze — daarbij duidelijk 
zeer grote intellectuele vermogens 
tonend — aangegeven dat hij wat 
ongelukkig was — dat zijn mijn 
woorden, voorzitter — met het 
amendement dat aan de overzijde is 
ingediend bij de behandeling van 
wetsvoorstel 20506. Op geheel eigen 
wijze heeft hij aangegeven dat hij 
begrijpt dat wij niet erg gelukkig zijn 
met het feit dat fosfaatvrije wasmid-
delen ook in het hogere BTW-tarief 
terecht komen. Ik kan alleen maar 
onderstrepen dat de kritiek in deze 
Kamer van alle zijden is gekomen. 
Indien men niet mocht slagen in het 
streven om alleen nog maar fosfaat-
vrije middelen te produceren, is het 
wellicht mogelijk om de wet weer 
aan te passen. 

De staatssecretaris heeft nog 
aangegeven dat hij niet verwacht dat 

officieren van Justitie ondernemers 
wegens valsheid in geschrifte zullen 
aanpakken als zij, hoewel per saldo 
de BTW-tarieven worden verhoogd, 
toch nog op de verpakking laten 
staan dat de prijs inclusief verlaagd 
OB-tarief is. Well icht kan het ook zo 
worden verwoord: deze vermelding 
op de verpakking is eigenlijk terecht, 
want het gaat niet meer om het 
algemene tarief van 2 0 % , maar om 
een verlaagd tarief van 18,5 %. 
Hiermee wil ik maar aangeven dat ik 
mij er met de staatssecretaris niet 
zoveel zorgen over maak dat 
ondernemers in dit verband kunnen 
worden gepakt voor valsheid in 
geschrifte. 

Ten slotte dank ik er de staatsse-
cretaris voor dat hij heel nadrukkelijk 
heeft aangegeven dat wij in verband 
met belangrijke wetsvoorstellen die 
wij in het komend jaar te behandelen 
krijgen, niet behoeven te vrezen voor 
haastwerk. Wat hem betreft zullen 
wij volgend jaar geen cri de coeur 
aan onze voorzitter behoeven te laten 
horen. 

D 
De heer Barendregt (SGP): 
Mijnheer de voorzitter! Ik dank beide 
bewindslieden voor hun reactie op 
hetgeen ik in eerste termijn naar 
voren heb gebracht. Met name uit de 
tweede termijn van de zijde van de 
Kamer is duidelijk geworden, dat mijn 
verzoek aan de regering betreffende 
de fosfaatvrije wasmiddelen vrij 
brede steun in de Kamer krijgt. Op 
mijn beurt steun ik de heer Van 
Leeuwen in zijn verzoek dat hij vrijwel 
aan het slot van zijn betoog deed. 
Naar mijn mening is de Kamer zo 
ongeveer unaniem in haar verzoek 
aan de regering om hieraan bij de 
eerste de beste gelegenheid iets te 
doen. 

De minister motiveerde de 
teruggave van te veel betaalde 
belasting aan de burgers door te 
zeggen dat dit gerechtvaardigd is, 
omdat belastingmeevallers in de 
toekomst niet zullen dalen. Wie weet, 
zullen ze nog wel wat stijgen, maar 
dat zei hij er niet bij. Daarnaast zou 
het tijdschema voor het terugdringen 
van het financieringstekort worden 
gehaald. Dat ontken ik niet, maar ik 
mag toch aannemen dat dit schema 
een minimum is. Als er mogelijkhe-
den zijn om boven dit minimum uit te 
komen en dus het tekort verder te 
laten dalen, dan moeten die toch 
aangegrepen worden. Uit dien 

hoofde betreur ik het dat niet meer is 
gedaan aan terugdringing van het 
financieringstekort. 

Dan nog enkele opmerkingen over 
de harmonisatie. Ik ben van mening 
dat Nederland niet als harmonisator 
behoeft op te treden. Als het op 
Europees niveau tot harmonisatie 
moet komen, dan moet dat in een 
gezamenlijke inspanning worden 
gedaan, met een gelijktijdige 
aanpassing. Dat zou eerlijk zijn en 
daaruit zou ook blijken dat men in 
Europees verband bereid is om het 
gezamenlijk aan te pakken en tot een 
goed einde te brengen. 

Nog even terug naar de verlaging 
van de BTW. De minister zegt dat het 
kabinet niet meer pretendeert dan 
tegen de burger te zeggen: u hebt te 
veel betaald dus u krijgt van ons iets 
terug. Nu is het de gewoonte dat de 
belastingdienst voor restitutie zorgt 
als je te veel betaald hebt, maar dan 
heb je ook echt te veel betaald. Dit 
zie ik niet als iets dergelijks, veeleer 
als een douceurtje. 

De staatssecretaris sprak nog over 
het amendement inzake de wasmid-
delen. Ik vroeg me zoeven in mijn 
bankje af of wij niet een nieuw 
systeem zouden moeten invoeren om 
de amendementen die door de 
Tweede Kamer worden aanvaard, 
aan het originele wetsvoorstel te 
hechten en dit geheel dan aan deze 
Kamer voor te leggen. Dan kan deze 
Kamer erover beslissen of de 
amendementen verwerkt moeten 
worden. Dan kan een wetsvoorstel 
ook in de oorspronkelijke vorm 
aanvaard worden. Het is maar een 
gedachtenspinsel, en dat zal het wel 
blijven, denk ik... 

Voorzitter! Ik vind overigens het 
verweer van de staatssecretaris op 
het stuk van het amendement weinig 
gemotiveerd: " Ik heb het gehele 
amendement ontraden, ik kan toch 
moeilijk zeggen dat de helft voor mij 
aanvaardbaar zou zijn geweest?" 
Waarom niet? Zo gaat het namelijk in 
de politiek zo dikwijls: via een 
compromis bereik je soms toch een 
gedeelte van wat je voor ogen stond. 
Ik vind het argument van de staatsse-
cretaris dus niet zo sterk. Ik zou het 
op prijs gesteld hebben als hij wel 
een deel van het amendement had 
aanvaard. Maar wij hebben zojuist 
vernomen dat er in deze Kamer 
vrijwel unaniem over deze kwestie 
gedacht wordt. Ik hoop van harte dat 
de suggestie die deze Kamer aan de 
regering heeft gedaan, gehonoreerd 
zal worden. 
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D 
De heer Van Graafeiland (VVD): 
Voorzitter, "verzameld werk" of niet, 
ik vind dat wij er toch redelijk snel 
doorheen fietsen. 

Het lijkt mij goed nog eens van de 
staatssecretaris te vernemen, welke 
informatie er verstrekt zal worden 
aan degenen die per 1 januari 
concreet geconfronteerd worden met 
deze wijziging. Ik heb het idee dat er 
ook niet veel meer aan te doen is dan 
op de wijze waarop de zaak nu wordt 
aangepakt. 

Dit brengt mij overigens op de 
discussie over de termijnen die 
gemiddeld in acht zouden moeten 
worden genomen nadat een wet van 
deze aard in het Staatsblad ver-
schijnt. Er is een termijn van drie 
maanden genoemd. Op zichzelf zou 
dat best een aardige regeling zijn, 
mits we dan maar niet telkens tegen 
de grens van 1 januari oplopen. Dat 
is een permanent probleem. Mis-
schien zou het bij andere wetsvoor-
stellen in de loop van het jaar kunnen 
worden toegepast, maar bij wets-
voorstellen van fiscale aard moeten 
wij nu eenmaal altijd opboksen tegen 
die datum van 1 januari. Dat 
betekent dat het hele proces eerder 
zou moeten worden gestart dan tot 
nu toe gebruikelijk is. Ik weet niet of 
dat mogelijk is. 

Staatssecretaris Koning: Dat geldt 
met name voor wetsontwerpen 
inzake kostprijsverhogende belastin-
gen, niet voor andere. 

De heer Van Graafeiland (VVD): Ja, 
dat heb ik goed begrepen, maar 
daarmee is het probleem niet 
opgelost. Wij behandelen nu deze 
wetsontwerpen en over tien dagen 
worden ze van kracht. Dat is een 
probleem waarvoor bij voorbeeld ook 
het KNOV in algemene zin aandacht 
heeft gevraagd. Het heeft zich 
overigens niet beziggehouden met de 
vraag of het om een belastingverho-
ging of verlaging ging, het ging het 
verbond om belastingwijzigingen in 
het algemeen. 

Voorzitter! Ik heb evenals de heer 
Simons met instemming kennisgeno-
men van de opmerkingen van de 
staatssecretaris over een eventueel 
apart forfait voor alimentatiegerech-
tigden. Het is natuurlijk niet te 
overzien waar de zorgvuldige 
overweging van de staatssecretaris 
toe leidt, met name omdat het 
bedrag van 200 min. waarom het 

hierbij gaat, een inkomenspolitieke 
en geen fiscale achtergrond heeft. Ik 
weet niet hoe dit uitpakt bij de 
categorie alimentatiegerechtigden 
als die in een normaal proces wordt 
meegenomen. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de machtiging voor een 
vereveningsregeling van de Europese 
Commissie. Het probleem ontstaat 
wanneer een lidstaat ergens tegen is. 
Dan kom je in een zeer vage positie 
terecht voor wat betreft de tijd. Daar 
valt weinig aan te doen. Wij moeten 
daarmee leren leven. Well icht valt er 
binnen Europa op een daartoe 
geschikt moment een pleidooi te 
voeren om te voorkomen dat een 
lidstaat in een dergelijk vacuüm 
terecht komt. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de gevolgen van het amende-
ment met betrekking tot de zeep- en 
de reinigingsmiddelen. Mij bekroop 
ongeveer dezelfde gedachte als de 
heer Barendregt. Ik had opgeschre-
ven dat wij eigenlijk de mogelijkheid 
zouden moeten hebben, amende-
menten terug te draaien. Hoe je het 
wendt of keert — en of dit amende-
ment nu tegen de zin van de 
staatssecretaris is aangenomen of 
niet — één ding staat vast: van alle 
vier de argumenten die aan de 
overzijde zijn gebruikt, blijft er niet 
één overeind. Maar dan ook in het 
geheel niet. Het is dan buitengewoon 
vervelend dat je daar in deze Kamer 
helemaal niets aan kunt doen of je 
moet de gevolgen van een totale 
afwijzing van een desbetreffend 
voorstel slikken. Dat doen wij 
natuurlijk niet. Zo simpel ligt dit soort 
zaken niet. Maar vervelend is het wel. 

Ik pleit overigens niet zo direct 
voor een laag tarief voor een 
bepaalde categorie was- en reini-
gingsmiddelen. Ik vind het veel 
juister als alle was- en reinigingsmid-
delen onder het lage tarief vallen. 
Het normale tarief is 1 8,5%. De 
primaire levensbehoeften behoren 
onder het lage tarief te vallen. Het 
ontgaat mij te enen male waarom in 
hetzelfde wetsontwerp was- en 
reinigingsmiddelen onder het hoge 
tarief moeten worden gebracht en 
alcoholvrije frisdranken onder het 
lage. Het is een knappe jongen die 
mij dit kan uitleggen. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de abonnee-tv. Als in de 
toekomst blijkt dat bij abonnee-TV 
segmentatie wordt toegepast — men 
treft abonnementen aan die louter en 
alleen zijn gericht op kabelkranten, 

educatieve programma's, informatie-
verstrekking op lokaal en regionaal 
niveau, e.d. — is de staatssecretaris 
dan bereid, een vergelijkbare 
handelwijze toe te passen als 
momenteel het geval is bij de 
geschreven pers? 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de 
voorzitter! Ik ben de heer Simons 
erkentelijk voor zijn nadere toelich-
ting. Ik blijf het volgende probleem 
houden. De heer Simons zei dat de 
verlaging van het algemene BTW-ta-
riefvan 20 naar 18,5% per 1 januari 
a.s. misschien wel gewenst is, maar 
dat die ook op een later ti jdstip 
mogelijk was geweest, doordat wij de 
tijd hebben tot 1 januari 1993. Ik ben 
daar niet zeker van. Wanneer wij nu, 
nu er ruimte is vanwege die belas-
tingmeevaller, deze ruimte kunnen 
aanwenden voor dit doel, de 
verlaging van de BTW, waarvoor wij 
haar toch al wilden aanwenden, en 
wanneer wij nu de mogelijkheid 
hebben om 2,6 mld., structureel zelfs 
3,1 mld., aan te wenden, dan kunnen 
wij dat maar beter doen. Want 
wanneer wij het niet nu hiervoor 
aanwenden, is het helemaal niet 
zeker dat wij dat geld over enige tijd, 
volgend jaar of over twee of drie jaar, 
nog beschikbaar hebben. Er zijn 
namelijk twee mogelijkheden. De ene 
mogelijkheid is dat er nu niets met 
dat geld zou worden gedaan. De heer 
Simons heeft voldoende ervaring in 
deze politieke wereld om te weten 
dat dat te mooi zou zijn om waar te 
zijn. Er zou enorm naar die pot zijn 
gegraaid, door bonafide en minder 
bonafide figuren aan beide zijden van 
het Binnenhof en in de Trèveszaal. 
Wij weten precies wat ermee 
gebeurd zou zijn: weg, weg met die 
pot! Ik zou over enige tijd dat geld 
dus niet meer hebben kunnen 
benutten voor de verlaging van de 
BTW, want het zou intussen voor 
goede of slechte andere doeleinden 
zijn aangewend. Ik weet helemaal 
niet of zich over enige jaren weer een 
dergelijke ruimte voordoet die 
aangewend kan worden voor een 
BTW-verlaging. Dat is mijn stand-
punt. Het is een beetje een carpe-
diem-benadering, zij het voor een 
goed doel. Dat plukken was nu 
mogelijk en ik weet niet of het ook 
later mogelijk was geweest. Ook dat 
element moet worden meegewogen; 
wij hebben dat in ieder geval gedaan. 

Dan nog een paar toelichtende 
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opmerkingen over de prioriteiten bij 
belastingverlagingen en lastenver-
lichting, die hopelijk de zaak voor de 
heer Van Leeuwen wat zullen 
verhelderen. Ik herhaal mijn stand-
punt dat ik op 1 december heb geuit 
tijdens mijn rede ter gelegenheid van 
het uitreiken van die Sijthoffprijs. 
Onze lijn is dat wij deze stap ten 
aanzien van de indirecte belastingen, 
de BTW, met volle overtuiging 
voorstellen, maar dat ik niet de 
indruk heb willen geven, aan wie dan 
ook, dat het dan ook de enig 
zaligmakende route voor de toe-
komst zou zijn. Die indruk had 
wellicht kunnen ontstaan en dat 
wilde ik tegengaan. Daarom heb ik 
benadrukt dat wij op het punt van de 
directe belastingen of een aantal 
belangrijke directe belastingen 
achterlopen ten opzichte van het 
gemiddelde van de EG. Dan denk ik 
vanzelfsprekend in sterke mate aan 
de loon- en de inkomstenbelasting. 
Want bij de vennootschapsbelasting 
geldt dat verhaal sinds kort niet 
meer. 

Wij zijn dus zeer druk bezig in het 
kader van Oort-1990. Ik heb ook 
willen aangeven dat het in de sfeer 
van de loon- en de inkomstenbelas-
t ing niet de laatste stap zal behoren 
te zijn. Ik laat de techniek nu even in 
het midden. De moraal van mijn 
verhaal was dat er, indien er na 1990 
ruimte zal zijn — wat ik hoop, maar 
niet weet — dan allereerst aandacht 
zal moeten worden besteed aan de 
noodzaak om nog wat meer te doen 
in de sfeer van de directe belastin-
gen, meer speciaal op het punt van 
de loon- en de inkomstenbelasting. 

Dan kom ik op de geachte 
afgevaardigde de heer Barendregt. 
Ter vermijding van misverstanden 
wijs ik erop, dat ik niet heb gezegd 
dat die teruggave aan de burger 
betrekking moet hebben op te veel 
betaalde belasting. Integendeel, de 
belasting is volkomen terecht 
betaald. De belastingmeevallers zijn 
ook bij Financiën met gejuich begroet 
en met evenveel gejuich stellen wij 
voor, een deel van die meevallers 
terug te geven. Niet omdat er te veel 
is betaald, zoals de geachte afge-
vaardigde met een voorbeeld wilde 
aangeven, maar omdat het in dit 
geval naar onze mening welgedaan 
is. De wet is op correcte wijze 
uitgevoerd, maar nu het wat beter 
gaat, kunnen wij proberen om de 
tarieven te verlagen, dikwijls op heel 
andere terreinen, bij andere belastin-
gen. 

De heer Barendregt heeft volko-
men gelijk wanneer hij ook ten 
tweeden male alle aandacht wil 
vestigen op het financieringstekort. 
Ik wil ook geen enkele indruk wekken 
dat ik het niet met hem eens zou zijn. 
Hij heeft ook gelijk als hij zegt dat de 
doelstellingen die wij onszelf via dat 
ti jdpad hebben gesteld, minimum-
doelstellingen zijn. Ik zou zeer blij zijn 
geweest als wij verder omlaag 
hadden kunnen gaan. Het punt is 
alleen dat door de toevallige omvang 
van de cijfers is gebleken dat, 
wanneer wij op dat punt substantieel 
meer hadden gedaan dan wij 
voorstellen, wij dan vast waren 
gelopen op het andere onderdeel: de 
collectievelastendruk. Daar zitten wij 
op dit ogenblik nog duidelijk boven 
onze norm. Pas door het toepassen 
van deze substantiële belastingverla-
ging via de BTW — ruim 3 mld. 
structureel — komen wij in 1990 
ongeveer op onze pootjes terecht: 
een stabilisatie, niet meer dan dat, 
van de collectievelastendruk ten 
opzichte van 1986, het begin van de 
rit. Als die cijfers heel anders waren 
geweest en als wij bij die collectieve-
lastendruk allang goed hadden 
gezeten, dan was het heel wel 
mogelijk geweest dat onze besluit-
vorming anders en meer in de 
richting van de heer Barendregt was 
uitgevallen. 

Vervolgens kom ik op zijn opmer-
king die, als ik het mij goed herinner, 
ook door zijn partijgenoot aan de 
overzijde naar voren is gebracht, 
namelijk dat Nederland bij die 
EG-harmonisatie niet voorop moet 
lopen. Nederland moet niet de 
harmonisator zijn. Tot op zekere 
hoogte heb ik daarvoor wel begrip, 
maar ik ben niet degene die daar 
voortdurend vooroploopt. Op dit punt 
ligt het anders. Wij liepen achter. Wij 
zaten niet in het peloton, maar 
ergens in de staartgroep. Door deze 
maatregel lopen wij niet voorop, 
maar komen wij precies in het 
peloton met België, Frankrijk en 
Italië. Dat noem ik een solide 
peloton. Nog steeds zitten wij niet in 
de kopgroep met een duidelijk lager 
algemeen tarief. Daar zitten Duits-
land en Engeland. Dit betekent niet 
dat wij nu met de ogen dicht blijven 
doorstormen, ongeacht de rest van 
het peloton. Zo gek zijn wij nu ook 
weer niet. Vandaar dat ik het wel 
verantwoord vond om een eerste 
stap te zetten, maar ik wil niet 
blindelings nu direct een tweede stap 
zetten. 

De heer Van Graafeiland en 
anderen hebben het gehad over de 
door de Tweede Kamer aanvaarde 
amendementen, waarbij direct al 
bleek dat de regering er niet gelukkig 
mee was en waarbij later blijkt dat 
ook de Eerste Kamer er niet gelukkig 
mee is. De staatssecrectaris is een 
veel grotere kenner van het staats-
recht dan ik. Hij zal het zeker nader 
beantwoorden. Met mijn eenvoudige 
kennis geloof ik dat de suggestie van 
de heer Barendregt op dit punt niet 
werkzaam is. Je zou dan moeten 
beginnen met een wijziging van de 
Grondwet. Dat lijkt mij hiervoor een 
wat zware operatie, die ik niet wil 
ondersteunen. Misschien mag ik een 
suggestie doen? Het zou toch zeer 
nuttig zijn dat, wanneer bevriende 
leden aan de overzijde onbedwingba-
re neigingen hebben om amende-
menten in te dienen, zij eerst overleg 
plegen met de kennelijk veel 
deskundiger partijgenoten in deze 
Kamer. Ik hoop dat dit in sommige 
gevallen zal leiden tot het intrekken 
van onzalige gedachten. Misschien 
zou dan zowel deze Kamer als de 
staatssecretaris als ik veel gelukkiger, 
althans minder ongelukkig, deze 
laatste dagen van het jaar kunnen 
slijten. 

De voorzitter: Na deze hoopvolle 
woorden geef ik het woord aan de 
staatssecretaris. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de voorzitter! Ik wil de geachte 
afgevaardigden die in tweede termijn 
het woord hebben gevoerd en die 
hun erkentelijkheid hebben uitge-
sproken voor de verdediging van de 
hier aan de orde zijnde wetsvoorstel-
len, op mijn beurt dank zeggen voor 
hun vriendelijke woorden. 

Toen de geachte afgevaardigde de 
heer Simons het had over het 
verzameld werk en daarbij naar het 
omvangrijke oeuvre van de heer De 
Jong verwees, kon ik de gedachte 
aan de "Camera Obscura" niet uit 
mijn hoofd houden, waarbij na vijftig 
jaar een deel verscheen en werd 
toegevoegd met als titel "De Camera 
na vijftig jaar verklaard". Well icht 
krijgen wij dit soort situaties bij het 
onderhavige verzameld werk ook nog 
eens. Zowel de heer Simons als de 
andere sprekers hebben opmerkin-
gen gemaakt over de termijn van drie 
maanden. Die is met name van 
belang voor de invoering van 
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kostprijsverhogende belastingen. Ik 
ben het in het algemeen - dat blijkt 
ook uit mijn verdediging in eerste 
termijn — met de geachte afgevaar-
digden eens. Wat is er de reden van 
geweest dat toch is doorgezet met 
het kracht van wet laten krijgen van 
deze wetsvoorstellen per 1 januari? 
Het gaat hierbij om twee hoofdoorza-
ken. In de eerste plaats is de 
tariefsverlaging met name van 
betekenis voor de koopkrachteffec-
ten. Juist het koopkrachtplaatje, om 
dat lelijke woord maar te gebruiken, 
wordt over een geheel jaar bekeken. 
Hetzelfde geldt voor de effecten van 
de tariefsverlaging. In de tweede 
plaats is het wenselijk geoordeeld, nu 
wij bezig zijn met wijzigingen in de 
omzetbelasting, om deze drie 
wetsvoorstellen op één datum in 
werking te doen treden. Gelet op 
mijn eerste overweging gebeurt dat 
op 1 januari, vooral ook omdat die 
tariefsverlaging is gekoppeld aan een 
wetsvoorstel tot tariefsoverheveling 
dat evenzeer gevolgen heeft doordat 
het lage tarief niet is verhoogd, zoals 
oorspronkelijk is voorgesteld. Wat 
dat betreft ben ik er de Kamer 
erkentelijk voor dat zij, ondanks de 
kritiek op dat gebrek aan tijd, toch in 
groten getale bereid is om de 
regering hierin te volgen. 

Dan de kwestie van de veehandel. 
Daarover hebben de heren Simons, 
Van Graafeiland en Van Leeuwen 
gesproken. Ik ben vanzelfsprekend 
bereid om de Kamer nader te 
informeren, zo nodig bij de behande-
ling van de begroting van Hoofstuk 
IX B in april van het komende jaar, zo 
nodig ook tussentijds, dan wel, indien 
nodig, wanneer de onderhandelingen 
in Brussel tot een goed einde leiden 
in de zin als door de veehandelaren is 
beoogd naar aanleiding van een 
concreet voorstel. 

Ik ben vanzelfsprekend bereid om, 
naast de KNWV en de HISWA, ook 
andere representatieve verenigingen 
te vragen hun gedachten over de 
problematiek van de belastingheffing 
ter zake van de watersportverenigin-
gen in het kader van de omzetbelas-
ting te bezien. Ik verlang natuurlijk 
wel, dat de verenigingen representa-
tief zijn, want het is duidelijk dat wij 
niet met iedere persoonlijke belang-
hebbende om de tafel kunnen gaan 
zitten. Dat zou teveel tijd vragen, 
maar ik neem aan dat dit ook niet 
wordt beoogd. Ook rapportage met 
betrekking tot het kostenforfait op 
een gepast tijdstip wil ik gaarne 
toezeggen. Ik onderschrijf wat dat 

betreft natuurlijk wel de problematiek 
die door de heer Van Graafeiland is 
genoemd. 

De heer Van Leeuwen heeft nog 
een aantal interessante opmerkingen 
gemaakt, interessant in meer dan 
één opzicht, met betrekking tot de 
arbeidsintensieve dienstverlening. Hij 
heeft daarbij verwezen naar de 
terughoudende opstelling van mijn 
collega, de heer Evenhuis van 
Economische Zaken. Ik wijs erop, dat 
mijn collega wel gedwongen is om, 
hoe zijn hart ook moge kloppen en in 
welke richting dan ook, een terug-
houdend standpunt in te nemen, 
omdat de bewindslieden van 
Financiën de eerstverantwoordelijken 
zijn om op dit terrein in Brussel te 
spreken. Hij kan natuurlijk geen 
verwachtingen wekken die hij niet 
kan overzien, gelet op de onderhan-
delingen met de andere lidstaten op 
dit terrein. Ik heb van onze kant al 
doen uitkomen, dat wij niet in alle 
opzichten optimistisch zijn over de 
uitslagen die de Brusselse onderhan-
delingt-.i met zich kunnen brengen, 
gezien de weerstand die zowel de 
minister als ik in Brussel, c.q. op een 
andere plaats waar de Europese 
ministers van Financiën vergaderen, 
heeft ondervonden. 

Over de opmerking van de heer 
Van Leeuwen, daarin bijgevallen door 
de heer Barendregt, over de fosfaat-
vrije wasmiddelen het volgende. Op 
de opmerking van de heer Van 
Graafeiland kom ik nog terug. Ik ga 
meteen over naar de heer Baren-
dregt, die zei de verdediging van mijn 
kant op dit punt niet sterk te vinden. 
Ik denk er niet over om bij de 
verdediging en de bestrijding van 
voorstellen en amendementen 
subsidiaire verweren in te brengen 
die de grondopstelling kunnen 
verzwakken. Dat zou gebeurd zijn 
indien ik het idee van de geachte 
afgevaardigde zou hebben gevolgd. 

Ik keer terug naar de heer Van 
Leeuwen. Er is met betrekking tot de 
fosfaatvrije wasmiddelen natuurlijk 
ook nog een andere kant. Die kant is 
dat op zichzelf andere dan fiscale 
doeleinden met betrekking tot de 
belastingheffing, met de grootst 
mogelijke voorzichtigheid moeten 
worden tegemoet getreden. Te zeer 
is in het verleden — zie de loon- en 
inkomstenbelasting — gebruik 
gemaakt van gronden van algemeen 
economische motieven om bepaalde 
groepen mensen in de samenleving 
te helpen. De eerste opzet van de 
belastingheffing, het binnen krijgen 

van belastinggelden, is daarbij opzij 
gezet. Wij moeten, ook op het terrein 
van het gebruik van het belastingin-
strument voor andere doeleinden dan 
het binnen krijgen van geld, uiterst 
voorzichtig zijn. Dat geeft namelijk 
over het algemeen, als dat doorzet, 
chaos. Ik wil daar in dit kader ook 
voor waarschuwen. Mijn voorkeur 
gaat in beginsel uit naar zodanige 
maatregelen — die dan niet getroffen 
worden door de bewindslieden van 
Financiën, maar door de direct 
verantwoordelijke bewindspersoon 
die gaat over een goed milieu in dit 
land — dat regelrechte voorschriften 
worden gegeven, dan wel afspraken 
worden gemaakt met het bedrijfsle-
ven, zoals minister Nijpels heeft 
gedaan, over het terugbrengen dan 
wel het totaal verwijderen van 
fosfaten uit wasmiddelen. 

Voorzitter: De Rijk 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de voorzitter! Ik wil nog even ingaan 
op hetgeen de minister ook al heeft 
gezegd over een zodanige regeling 
dat de Kamer zou kunnen oordelen 
over amendementen die in de Kamer 
aan de overzijde zijn aangenomen. Ik 
onderschrijf het standpunt van de 
minister. Het zou een zaak zijn die in 
de gedachten opkomt. Indien men er 
al aan zou denken — ik ben daar 
persoonlijk geen voorstander van, 
maar mijn persoonlijke mening doet 
niet ter zake, hoewel iedere bewinds-
persoon achter de regeringstafel 
staande, de gehele regering verte-
genwoordigt — het is een zaak die 
de Kamer zou moeten bespreken met 
de eerstverantwoordelijke bewinds-
man voor constitutionele aangele-
genheden, de minister van Binnen-
landse Zaken. Wellicht is de hier 
geopperde suggestie op zichzelf 
reden voor hooggeleerden en andere 
zeer geleerde schrijvers om hun 
gedachten daarover te laten gaan. 
Het is zonder meer duidelijk dat dit 
een grondwetswijziging zou vergen. 
De suggestie dat in het gezamenlijk 
verkeer tussen beide Kamers der 
Staten-Generaal over deze aangele-
genheden gesproken zou kunnen 
worden, lijkt mij in ieder geval een 
buitengewoon handzame oplossing. 

De heer Barendregt (SGP): 
Voorzitter! Ik hoop dat de beide 
bewindslieden nog eens lid van de 
Eerste Kamer worden. Dan zullen zij 
de onmogelijkheid daarvan inzien. 
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Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de voorzitter! Het is een voorrecht 
om lid van deze Kamer te zijn. Het is 
een zodanig groot voorrecht dat het 
niet voor iedereen is weggelegd. De 
geachte afgevaardigde weet 
ongetwijfeld dat er een zeer vooraan-
staand liberaal staatsman is geweest 
die op zichzelf in een vroeger 
verleden wel eens bezwaar had tegen 
de Eerste Kamer, maar die aan het 
einde van zijn carrière hoopte om 
nog enige jaren lid te kunnen worden 
van deze Kamer. Dat is hem niet 
gegund. Hij is naderhand wel 
minister van Staat geworden. 

Mijnheer de voorzitter! Tot slot wil 
ik een opmerking maken aan het 
adres van de geachte afgevaardigde 
de heer Van Graafeiland, met 
betrekking tot de abonneetelevisie. 
Indien zich de situatie, door hem 
geschetst, zal voordoen, zal nadere 
afweging plaatsvinden. In het fiscale 
Jeruzalem geldt, wat niet geldt in het 
land van meden en perzen, namelijk 
dat er geen onveranderlijke wetten 
zijn. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Voorzitter: Zoon 

Wetsvoorstel nr. 20895 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

D 
De voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de PvdA wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen dit wets-
voorstel te hebben gestemd. 

De wetsvoorstellen nrs. 20861 , 
20926 en 20502 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Wetsvoorstel nr. 20030 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PSP en de 
CPN wordt aantekening verleend, dat 
zij geacht wensen te worden tegen 
dit wetsvoorstel te hebben gestemd. 

Wetsvoorstel nr. 20506 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De vergadering wordt enkele 
minuten geschorst. 

Voorzitter: S teenkamp 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• het wetsvoorste l Wijz iging 
van de W e t op de toegang to t de 
z iektekostenverzeker ingen 
(20702) 

De beraadslaging wordt hervat. 

• 
Staatssecretaris Dees: Mijnheer de 
voorzitter! Ik heb met veel belang-
stelling geluisterd naar de inbreng 
van de leden van uw Kamer. Ik heb 
kunnen constateren, dat het wets-
voorstel enerzijds wat de algemene 
intentie betreft in redelijk brede kring 
steun ondervindt doch anderzijds op 
een aantal punten de nodige vragen 
en kritiek oproept, met name op de 
twee punten, waarop de Tweede 
Kamer amendementen heeft 
aanvaard. 

Voordat ik op het wetsvoorstel zelf 
inga, wil ik antwoord geven op een 
vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer Kruisinga. Voorts wil ik 
reageren op een opmerking van 
mevrouw Gelderblom. Er is namelijk 
gevraagd hoe dit wetsvoorstel zich 
verhoudt tot de operatie zoals die in 
de nota Verandering verzekerd is 
uiteengezet. De heer Kruisinga heeft 
gevraagd of dit wetsvoorstel, zeker 
na de amendering, zich wel verdraagt 
met de voorstellen uit de nota 
Verandering verzekerd. 

Het huidige wetsvoorstel is naar 
mijn mening niet strijdig met de 
voorstellen in de nota Verandering 
verzekerd. Ik ga zelfs een stapje 
verder. Dit wetsvoorstel draagt ertoe 
bij — ik denk hierbij aan het amende-
ment-Lansink; daarover kom ik straks 
nog uitvoerig te spreken — dat 
premieverschillen tussen jong en oud 
kleiner worden. Dat is op zichzelf ook 
een doel van de operatie van de 
commissie-Dekker. De weg waar-
langs een en ander gebeurt is echter 
in dat geval een heel andere, doordat 
met de operatie-Dekker wordt 
gestreefd naar een convergentie 
tussen enerzijds het stelsel van de 
ziekenfondsverzekering en anderzijds 
het stelsel van particuliere verzeke-
ringen. De weg die het kabinet voor 
ogen staat om tot convergentie te 
komen, is dus een andere dan in het 
amendement-Lansink wordt aange-
geven. In algemene zin kun je wel 
zeggen dat het amendement-Lansink 
ertoe bijdraagt dat de verschillen in 
premies kleiner worden. Ik denk 

hierbij aan de hoge premies — de 
bedoelde premies zijn hoog in relatie 
tot hun inkomen — die bejaarden 
moeten betalen voor hun particuliere 
verzekering. Het karaktervan het 
plan-Dekker is juist dat wij beide 
stelsels geleidelijk, in fasen, naar 
elkaar laten toegroeien. Ik dacht niet 
dat er strijdigheid met dit wetsvoor-
stel behoeft te zijn. 

Mevrouw Gelderblom heeft gelijk 
als zij opmerkt dat, indien wij de 
eindfase uit de nota Verandering 
verzekerd hebben bereikt — dat zal 
nog een aantal jaren duren en 
daarvoor zal uiteraard de medewer-
king van de Tweede Kamer en de 
Eerste Kamer worden gevraagd — de 
bestaande wet en het voorliggende 
wetsvoorstel, eenmaal wet gewor-
den, worden ingetrokken. In het 
eindmodel van het plan-Dekker zullen 
immers zowel de MOOZ als de WTZ 
en de ILPZ geen rol meer vervullen. 
Alle ingewikkelde vereveningsstruc-
turen, die nu ter discussie staan, 
zullen dan vervallen. Deze zullen 
worden vervangen door het ove-
rigens zeer moeilijke normuitkerin-
genstelsel uit de centrale kas. 
Daarover zal nog heel wat discussie 
nodig zijn. Dat herinner ik mij nog uit 
het debat hierover dat wij hier vorige 
week voerden. 

Ik kom straks nog apart te spreken 
over de twee amendementen die de 
Tweede Kamer heeft aanvaard. 
Niettemin stel ik vast dat in de Eerste 
Kamer steun aanwezig is voor een 
drietal hoofdlijnen uit dit wetsvoor-
stel. Ik wil deze nog even kort 
noemen. Gezien de instemming 
hiermee, lijkt het mij niet nodig 
hierover zeer breedsprakige verhalen 
te houden. 

Het eerste aspect, waarover ik 
instemming bij uw Kamer constateer, 
betreft de verbetering van de 
poolingsregeling zoals deze nu in 
artikel 1 8 van de WTZ is opgenomen. 
Dat was een "kapstokbepaling", 
waarbij het aan de verzekeraars zelf 
was om via zelfregulering de pooling 
van de tekorten op de standaardpo-
lissen te regelen. Die zelfregulering 
— mevrouw Veder heeft daar terecht 
op gewezen — is niet helemaal 
gelukt. Dat heeft ons voor de 
noodzaak gesteld om de wettelijke 
basis voor die pooling in het kader 
van artikel 18 te versterken. Ik heb 
hierover instemming geconstateerd. 

Belangrijk is de vraag, hoe groot de 
te poolen groep moet zijn. Wij praten 
over pooling van de tekorten in het 
kader van de standaardpolis. Ik heb 
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het niet over de standaardpakketpo-
lis, waarover het amendement-Lan-
sink gaat. De omvang van de te 
poolen groep heeft te maken met de 
ongelijke verdeling van de houders 
van een standaardpolis over de 
markt. Op grond van advies van de 
Verzekeringskamer is ervoor 
gekozen, dat de pooling zich uitstrekt 
tot iedere ex-vrijwillig verzekerde van 
65 jaar en ouder met een standaard-
polis. Ook dit is in deze Kamer niet 
bestreden. 

Ook is instemming betuigd met de 
mogelijkheid om de te poolen groep 
ook uit te breiden tot niet ex-vrijwillig 
verzekerden. Dat zit als een kapstok-
voorstel in het wetsvoorstel. Dit had 
een tweetal achtergronden. Enerzijds 
had dit te maken met de groei van 
het aantal verzekerden met de 
zogenaamde standaardpakketpolis, 
dat wil zeggen: niet-ex-vrijwillig 
verzekerden, die na 1 april I986 op 
grond van de WTZ een verzekering 
hebben gesloten voor het standaard-
pakket. Ook deze groep is, evenals 
dat het geval is met de groep met 
een standaardpolis, ongelijk over de 
markt verdeeld. De mogelijkheid tot 
pooling van de tekorten is aanwezig. 

Een andere belangrijke reden om 
uitbreiding van de pooling mogelijk te 
maken, lag in de problematiek van de 
bejaarden met een hoge premie in de 
particuliere markt. Dezerzijds — maar 
ook op aandrang van de Tweede 
Kamer bij begrotingsdebatten — 
werd het wenselijk geacht over de 
mogelijkheid te beschikken de groep 
van bejaarden die in relatie tot het 
inkomen een buitengewoon hoge 
premie betalen, in aanmerking te 
laten komen voor het standaardpak-
ket tegen een door de overheid vast 
te stellen premie. De tekorten 
worden over de gehele markt 
omgeslagen. 

Dit zijn de drie centrale voorstellen, 
die indertijd bij de Tweede Kamer zijn 
ingediend. Het derde element, 
waarover ik zoeven sprak, gaf de 
mogelijkheid, een wettelijk instru-
mentarium te introduceren om zo 
nodig rondom het begrip standaard-
pakketpolis een wettelijke vereve-
ning af te dwingen. Dat was nog niet 
ingevuld; het was een potentieel 
instrument voor de toekomst, als zich 
onverhoopt nieuwe extra problemen 
zouden voordoen. Ik heb uit de 
betogen in eerste termijn begrepen, 
dat tegen deze opzet — de hoofdlij-
nen van het wetsvoorstel — geen 
overwegende bezwaren bestaan. 
Sterker nog: een aantal leden heeft 

een aantal van deze elementen van 
harte toegejuicht. 

Wat is er gebeurd in de Tweede 
Kamer? Mevrouw Veder, de heer 
Kruisinga en mevrouw Gelderblom 
hebben hierover uitvoerig gesproken. 
Mevrouw Van der Meer merkte op, 
dat zij de wijziging in verband met de 
bejaarden van harte toejuicht. Zij zei, 
dat die regeling eigenlijk te laat is 
gekomen. Hoewel er op de valreep 
overeenstemming was bereikt met 
een groot deel van de particuliere 
verzekeraars, met het KLOZ, over de 
oplossing van de bejaardenproble-
matiek, achtte de Tweede Kamer dit 
compromis, die overeenstemming 
met het KLOZ te wankel. Misschien is 
het voor de duidelijkheid goed, dat ik 
de elementen uit die overeenstem-
ming met het KLOZ noem, opdat ook 
daarover geen misverstand kan 
bestaan. Het KLOZ vond het om 
bedrijfseconomische redenen 
wenselijk en noodzakelijk om de 
premie van de standaardpolis, die 
oorspronkelijk ƒ 135 was met f 10 te 
verhogen. Daaraan lager. bedrijfseco-
nomische overwegingen ten 
grondslag. De Tweede Kamer had 
echter unaniem een motie aangeno-
men dat het kabinet v at moest doen 
aan de hoge premies, die particulier 
verzekerde bejaarden in relatie tot 
het inkomen moeten betalen. Met die 
analyse was ik het eens, want daar is 
een schrijnende problematiek. Er is 
een categorie van bejaarden die met 
de premiebetaling enorm in de 
problemen is geraakt. Ik ben daarvan 
overtuigd en er kan geen misverstand 
over bestaan. 

Wij hebben langdurig overleg en 
langdurige onderhandelingen met het 
KLOZ gehad. Dat is een proces van 
vele besprekingen geweest, dat 
globaal in maart of april van het 
afgelopen jaar is gestart en waarvan 
de afronding pas vlak voor het 
kamerdebat, eind november, tot 
stand kwam. Toen waren wij tot de 
conclusie gekomen dat er een 
package deal te sluiten was die 
bestond uit een drietal componenten. 
In de eerste plaats zou het kabinet 
ermee instemmen dat de premie van 
de standaardpolis om bedrijfsecono-
mische redenen met ƒ 10 zou worden 
verhoogd. Daar zou een verlaging 
tegenover staan in verband met de 
invoering van het wetsvoorstel 
nominale premie, doordat er een 
pakketverkleining plaatsvindt. Die 
effecten zouden elkaar ongeveer in 
evenwicht houden, zoals mevrouw 
Van der Meer opmerkte. In de 

tweede plaats was onderdeel van de 
deal dat het KLOZ beloofde dat bij 
toekomstige premiemutaties niet 
meer naar leeftijd zou worden 
gedifferentieerd. In het verleden 
kwam het nogal eens voor dat bij 
premieverhoging de verhoging voor 
bejaarden hoger was dan voor 
jongeren, zodat het verschil alleen 
maar groter werd. De afspraak met 
het KLOZ was dat er geen differenti-
atie naar leeftijd meer zou plaatsvin-
den bij premiemutaties per 1 januari. 
Het derde onderdeel van de afspraak 
was dat het KLOZ via een privaat-
rechtelijke regeling, via zelfregule-
ring, een premierestitutieregeling in 
het leven zou roepen. Deze zou op 1 
januari ingaan en inhouden dat 
bejaarden, die een premie hoger dan 
ƒ 181 en een inkomen onder de ƒ 
35.000 hebben, dat verschil in de 
hoge premie en ƒ 181 gerestitueerd 
zouden krijgen. Dat waren de 
afspraken. 

Het kamerdebat heeft uitgewezen 
— ik probeer een zo getrouw 
mogelijke voorstelling van zaken te 
geven, hoewel ik natuurlijk nooit uit 
naam van de kamerleden kan 
spreken — dat men dit compromis te 
wankel vond. Dit gold met name voor 
de restitutieregeling met de grens 
van ƒ 35.000 en het bedrag van ƒ 181 
die op vrijwillige basis zou moeten 
gebeuren. Ik zal de elementen uit het 
debat min of meer als een verslagge-
ver weergeven. Ten eerste stond in 
de brief van het KLOZ over de 
garanties dat de restitutieregeling 
per 1 januari kon gaan werken, dat 
deze garantie maar voor 8 7 % van de 
markt, uitgedrukt in premieplichtig 
inkomen, gegeven kon worden. In de 
tweede plaats was duidelijk dat de 
13% ook gedekt zou moeten worden 
als de vrijwillige regeling op de 
aangegeven basis zou moeten gaan 
werken. Het voornemen was te 
bezien — ik zeg het wat voorzichtig 
— of er via mijn collega van Econo-
mische Zaken een algemeen-verbin-
dendverklaring op had kunnen 
volgen. Het KLOZ had dat in ieder 
geval gevraagd. 

De Kamer heeft kennelijk geoor-
deeld dat dit compromis te wankel 
was. Mede gezien de ervaringen met 
de vrijwillige poolingsregeling ex 
artikel 18, die qua vrijwilligheid 
onvoldoende is gelukt, per definitie 
heeft geleid tot het onderhavige 
wetsvoorstel en op dat punt ook de 
instemming van de Kamer heeft, 
werd het te wankel geoordeeld. Ik 
heb het amendement in de Tweede 
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Kamer ontraden omdat ik mij 
gecommiteerd voelde aan het met de 
verzekeraars bereikte akkoord. Ik 
achtte echter de invoering van de 
wet per 1 januari, omdat er zoveel 
belangen mee zijn gediend, van een 
zodanig belang dat ik mij niet tot in 
een ultiem stadium tegen een 
meerderheid van de Kamer heb 
willen verzetten. Daarbij komt dat 
niet kan worden ontkend, dat het 
altijd in de bedoeling heeft gelegen 
om deze problematiek wel bij wet te 
regelen indien er niet op vrijwillige 
basis tot overeenstemming zou zijn 
gekomen met de particuliere 
verzekeraars. Wanneer de afspraken 
geëffectueerd zouden worden en er 
zou op enig moment blijken dat er in 
de vrijwillige regeling uitvallers waren 
geweest, dan zou het kabinet 
ongetwijfeld besloten hebben om het 
toch bij wet te regelen. Ik moet erop 
wijzen dat in de memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel en bij 
de verdere parlementaire behande-
ling daarover mijnerzijds nooit enige 
onduidelijkheid is gelaten. De 
volgorde was echter — daar heb ik 
mij sterk voor gemaakt — eerst 
proberen het de sector zelf te laten 
regelen en pas als dat niet zou lukken 
tot regelgeving over te gaan, waarbij 
het op zich voor de hand lag dat als 
die regelgeving er eenmaal zou 
moeten komen, wij toch op het 
voorstel terecht waren gekomen 
zoals het met het amendement-Lan-
sink in de wet is verankerd. Waar de 
Tweede Kamer het huidige wetsvoor-
stel na amendering met algemene 
stemmen heeft aangenomen, wil ik 
de huidige tekst verdedigen vanwege 
het totale belang dat ermee is 
gemoeid, alhoewel het u uiteraard 
bekend is dat ik het desbetreffende 
amendement heb ontraden. 

De heer Kruisinga vroeg in dit 
verband of het eenzijdig opzeggen 
van een akkoord wel correct was en 
of dat geen precedentwerking had. 
De package deal die met het KLOZ 
was gesloten, het resultaat van 
geven en nemen over en weer, heb ik 
verdedigd. Ik heb het amendement-
Lansink bestreden, maar voor de 
staatsrechtelijke zuiverheid moet wel 
worden opgemerkt dat ik wel het 
voorbehoud van goedkeuring door 
Tweede en Eerste Kamer heb 
gemaakt. Een package deal die een 
bewindspersoon in een dualistisch 
bestel op basis van zijn eigen 
verantwoordelijkheid heeft afgeslo-
ten, mag natuurlijk nooit het recht 
van amendement van de Tweede 

Kamer en het recht van het maken 
van opmerkingen, kritiek of anders-
zins van de Eerste Kamer in de weg 
staan. Staatsrechtelijk gezien heeft 
de Kamer het recht om met een 
amendement iets anders te beslissen 
dan in de package deal is neerge-
legd. 

Onder anderen de heer Kruisinga 
heeft gevraagd of het KLOZ zich nog 
houdt aan de rest van de deal. Als dit 
wetsvoorstel eenmaal wet zal zijn 
geworden, betekent het amendement 
van de heer Lansink het alternatief 
voor de vrijwillige premierestitutiere-
geling. Dan blijven er in de deal nog 
twee andere elementen over: de 
toezegging van het KLOZ dat er geen 
leeftijdsdifferentiatie bij de komende 
premieveranderingen zal zijn en de 
bereidheid van het kabinet om de 
premie van de standaardpolis te 
verhogen. Na ommekomst van het 
parlementaire debat heb ik het KLOZ 
geschreven dat ik er voorstander van 
was dat wij die twee elementen 
intact zouden laten. Dat is niet 
weersproken en zolang ik van het 
KLOZ niet het tegendeel heb 
vernomen, ga ik ervan uit dat die 
twee elementen nog intact blijven. 
Zou het KLOZ premie-aanpassingen 
per 1 januari toch naar leeftijd 
differentiëren - hetgeen niet de 
bedoeling is en waar ik ook tegen-
stander van ben — dan heb ik de 
mogelijkheid om per 1 april wanneer 
de premie van de standaardpolis 
opnieuw periodiek moet worden 
bezien de afgesproken verhoging van 
ƒ 10 eventueel te heroverwegen. 
Nogmaals, ik heb daar geen aanwij-
zingen voor en ik verwacht ook dat 
het KLOZ het restant van de deal nog 
altijd de moeite van het uitvoeren 
waard vindt. 

Er is gevraagd of het amendement 
van de heer Lansink nu leidt tot een 
forse verhoging van de premies voor 
de particulier verzekerden. Dat was 
in het betoog van de heer Kruisinga 
een hoofdpunt, maar mevrouw 
Gelderblom heeft er ook over 
gesproken en mevrouw Veder heeft 
nog een aantal andere nadelen van 
het amendement naar voren 
gebracht. Hoewel er tussen de 
afronding van het debat in de Kamer, 
de indiening van het amendement en 
de stemming daarover enkele dagen 
lagen, is het opmerkelijk dat het 
KLOZ zich niet tot de regering of de 
Tweede Kamer heeft gewend, dit 
terwijl de belangenorganisaties in het 
algemeen — en dan zeker in de 
gezondheidszorg — de weg naar het 

Binnenhof buitengewoon goed weten 
te vinden. Wij hebben vrijheid van 
meningsuiting en iedereen mag, met 
inachtneming van de grenzen die de 
wet daaraan stelt, zeggen wat hij 
denkt, maar het heeft mij wel wat 
verbaasd dat er blijkbaar pas op 14 
december een reactie van het KLOZ 
kwam. Toen was al lang in de 
Tweede Kamer gestemd. Die reactie 
van het KLOZ is ons niet geworden in 
een brief of in een persbericht, maar 
via artikelen in de krant die blijkbaar 
waren gebaseerd op mededelingen 
van de voorzitter van het KLOZ de 
heer Huesmann tijdens een perscon-
ferentie bij de officiële opening van 
het gebouw van het KLOZ. 

Ik wil naar beste vermogen 
proberen om de vragen van de heer 
Kruisinga te beantwoorden. De 
getallen die in de krant hebben 
gestaan en die mevrouw Veder ook 
heeft genoemd — het zou gaan om 
in totaal 400.000 bejaarden, een 
bedrag van 1,2 mld. en een premie-
verhoging per persoon van ƒ 300 — 
hebben betrekking op het meest 
negatieve scenario dat men zich kan 
voorstellen. Dat zou opgaan wanneer 
alle bejaarden op de particuliere 
markt zouden kiezen voor een 
standaardpakketpolis. Dat is 
natuurlijk buitengewoon twijfelachtig, 
maar als iedereen dat zou doen 
komen we inderdaad op 400.000 
bejaarden. Dat is namelijk het totaal 
aantal bejaarden dat particulier is 
verzekerd. Daarbij is er geen rekening 
mee gehouden dat het merendeel 
van de bejaarden op dit moment een 
particuliere polis heeft voor minder 
dan ƒ 181 . In een eerdere fase heeft 
het KLOZ mij laten weten dat 20.000 
bejaarden een particuliere verzeke-
ring hebben met een premie boven 
de ƒ 181. Aannemende dat dit klopt, 
zouden er op dit moment 380.000 
bejaarden zijn met een premie 
beneden de ƒ 181 en 20.000 met een 
premie boven de ƒ 181. Het meest 
negatieve scenario is niet zo 
waarschijnlijk. 

Bij dit alles moet worden bedacht 
dat de standaardpakketpolis een 
derdeklaspolis is. Bejaarden met een 
klasseverzekering zullen waarschijn-
lijk niet kiezen voor de standaardpak-
ketpolis, want die is beperkt. 
Omgekeerd moet ik, om een zo 
getrouw mogelijke weergave te 
geven, niet uitsluiten dat er bejaar-
den zullen zijn die op dit moment 
minder dan ƒ181 betalen, maar die 
toch gebruik maken van het amende-
ment-Lansink. Dat is mogelijk als 
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men het pakket voor ƒ 181 aantrek-
kelijker vind of wanneer men een 
lage premie betaalt, maar een hoog 
eigen risico heeft. Het is dus 
denkbaar dat bejaarden met een 
lagere premie daar toch voorkeur aan 
geven. 

De kranteberichten gaven dus een 
eenzijdig en overtrokken beeld, 
waarin iedere nuancering ontbrak. 
Nogmaals, volgens informatie van 
het KLOZ zijn er 20.000 bejaarden 
die thans een premie boven de ƒ 181 
betalen en dat niet verwacht moet 
worden dat alle particulier verzekerde 
bejaarden zullen kiezen voor de 
standaardpakketpolis. Cijfermatig is 
het in de kranten gepresenteerde 
effect uitermate verwarrend, om 
geen sterkere term te gebruiken 
waarvan een parlementaire enquête-
commissie zich wel eens bediend 
heeft. 

Er is sprake van dat de niet-bejaar-
den ƒ 300 extra zouden moeten 
betalen. Dat is geen toename, want 
op dit moment betaalt men al een 
bedrag in het kader van de pooling. 
Los van het amendement-Lansink zal 
die bijdrage volgend jaar ƒ 75 zijn, 
zodat de maximale toename — op 
basis van de veronderstelling dat alle 
bejaarden de standaardpakketpolis 
zullen nemen, wat ik hoogst twijfel-
achtig vind — ƒ 225 zal zijn, en dus 
niet ƒ 300. Dat is op zichzelf een heel 
hoog bedrag; dat erken ik, maar ik 
zeg er nogmaals bij dat dat geba-
seerd is op het uitgangspunt dat 
iedere bejaarde de standaardpakket-
polis zal nemen. 

Verder wordt er nog te veel de 
suggestie gewekt dat dat bedrag van 
ƒ 225 door de niet-bejaarde particu-
lier verzekerde extra zou moeten 
worden betaald. Dat is een misver-
stand. Er staat een verhaal tegenover 
dat misschien ingewikkeld is, maar 
dat volgens mijn waarneming in ieder 
geval wel deugt. In sommige 
kranteberichten wordi niet gesproken 
van het effect op het gewone 
premieniveau. Er is een effect van de 
omslagregeling. Dat zal op een 
bepaald moment zichtbaar worden. 
Hoe groot het zal zijn, weten wij pas 
als bekend is, hoeveel bejaarden van 
de standaardpakketpolis gebruik 
zullen maken, en daarvan zijn geen 
prognoses te geven. Maar daarnaast 
moet men in zijn beschouwingen het 
effect op het gewone premieniveau 
betrekken dat de niet-bejaarde 
particulier verzekerden kunnen 
verwachten, een gunstig effect. 
Particuliere verzekeraars lijden in het 

algemeen verlies op de polissen voor 
bejaarden. Dat is nu al zo. In de 
praktijk wordt dit verlies, los van het 
amendement-Lansink, verdiscon-
teerd in het premieniveau voor 
niet-bejaarden. De huidige premies 
voor deze categorie bevatten dus een 
soort solidariteitsbijdrage voor 
ouderen. Als de verliezen op de 
bejaardenpolissen via een wettelijk 
pooling-systeem worden omgesla-
gen, is deze solidariteitspremie in de 
gewone premie voor niet-bejaarden 
niet langer noodzakelijk. Het gewone 
premieniveau kan dus omlaag. Er 
treedt dus niet zozeer een premiever-
hoging op als wel een verschuiving in 
de premiebetaling van gewone 
premie, die lager wordt, naar de 
wettelijke omslagbijdrage, die hoger 
wordt. 

Ik besef dat dit een macro-verhaal 
is, omdat de verzekerdenbestanden 
per verzekeraar verschillen. De 
effecten kunnen dus ook per 
verzekeraar verschillen, afhankelijk 
van de huidige "solidariteitsbijdrage" 
in de huidige premie. In feite zal er 
als gevolg van het amendement-Lan-
sink een gedeeltelijke premievereve-
ning plaatsvinden, die oorspronkelijk 
via de ILPZ zou verlopen. In de 
memorie van toelichting bij dat 
wetsontwerp staat letterlijk: "Het 
onderhavige wetsvoorstel behelst 
voorschriften met betrekking tot een 
lastenverevening tussen ziektekos-
tenverzekeraars waardoor een 
onevenredige verdeling van vergrij-
zingslasten en in samenhang 
daarmee de te grote premiedifferen-
tiatie kan worden bestreden." 

Het navolgende is aan de hand. Wij 
moeten de zaak in de juiste propor-
ties bezien. Het kabinet heeft 
onderhandelingen gevoerd met het 
KLOZ. Er moest iets gebeuren aan de 
hoge premies die particulier verze-
kerde bejaarden moeten betalen. 
Onze oplossing was de deal met het 
KLOZ. Het betreft de premierestitu-
tieregeling, die privaatrechtelijk moet 
worden georganiseerd met een 
inkomensgrens van ƒ 35.000. Het 
kabinet merkte daarbij op dat een 
inkomensgrens bij dat soort regelin-
gen op zich negatieve aspecten 
heeft. Wij zijn er niet zo happig op 
om inkomensregelingen in dit soort 
stelsels op te nemen. Daartegenover 
stond de redenering dat de premie-
restitutieregeling voor een miljonair 
uit sociale overwegingen niet 
noodzakelijk is. Het kabinet heeft de 
premierestitutieregeling aanvaard, 

maar een inkomensgrens verdient 
geen schoonheidsprijs. 

De Tweede Kamer heeft het 
amendement-Lansink aanvaard. Zij 
vond de vrijwillige regeling een te 
smalle basis. Als onverhoopt in de 
loop van het jaar de vrijwillige 
regeling niet zou zijn gelukt, hadden 
wij als stok achter de deur een 
wettelijke regeling die identiek is aan 
wat in het amendement-Lansink is 
vastgelegd. Wij gaven echter de 
voorkeur aan een lichtere regeling 
die via zelfregulering tot stand had 
moeten komen. 

Ik heb getracht aan te geven dat ik 
de grootst mogelijke twijfels heb over 
het getal van 400.000 bejaarden die 
allen de standaardpakket-polis 
zouden kiezen, het bedrag van 1,2 
mld. dat daarbij hoort, enz. Wij 
denken dat dit anders gaat. Ik heb 
aangegeven dat tegenover het 
omslagbedrag — dat pas bekend 
wordt als wij weten hoevee! bejaar-
den via de standaardpakket-polis in 
t en pool komen — een verlaging van 
de gewone premie staat. Het risico 
waarvoor men betaalde en dat niet 
gedekt is via de bejaardenpolis valt 
weg. Dat element mag in de 
beoordeling niet ontbreken. 

De heer Kruisinga vroeg naar de 
vergrijzingsreserves, met name in 
zo'n nieuwe structuur. Een dezer 
dagen heeft overleg plaatsgevonden 
met de Verzekeringskamer. Men 
vroesj^ich af of, wanneer de extra 
kosten van de bejaardenpremies 
worden omgeslagen over het geheel, 
op langere termijn de vergrijzingsre-
serves nog nodig zijn. De Verzeke-
ringskamer heeft mij laten weten van 
mening te zijn dat de vergrijzingsre-
serves nog niet voldoende op peil 
zijn, dat het dus moet doorgaan op 
de weg die thans wordt gegaan. 
Overigens merk ik op dat de 
Verzekeringskamer ook in dit kader 
een autonome bevoegdheid heeft, 
waar in ieder geval de staatssecreta-
ris van Volksgezondheid niet aan kan 
komen, en naar ik meen ook de 
ministervan Financiën niet. De 
Verzekeringskamer heeft laten weten 
de ontwikkelingen op dit punt 
nauwgezet te zullen volgen. Mocht er 
iets gewijzigd moeten worden of 
mochten zich problemen voordoen, 
dan zal de Verzekeringskamer dat 
zonder meer laten weten, zo heb ik 
mij laten verzekeren. 

De heer Kruisinga en mevrouw 
Gelderblom hebben gesproken over 
een ander amendement dat door de 
Tweede Kamer is aanvaard, namelijk 
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het amendement inzake de terugwer-
kende kracht van het artikel dat de 
pooling regelt. Bij de terugwerkende 
kracht in het wetsvoorstel moeten 
twee aspecten goed uit elkaar 
worden gehouden. Het eerste aspect 
is dat er via het amendement 
terugwerkende kracht wordt gegeven 
aan de verplichting voor de verzeke-
raars om bij te dragen aan de 
pooling. Op zichzelf is dat niets 
nieuws, want deze verplichting 
bestaat al vanaf het moment dat de 
WTZ op 1 april 1986 in werking trad, 
zij het dat tot op heden de plicht tot 
bijdragen voortvloeit uit de wettelijke 
opdracht om daartoe een overeen-
komst te sluiten. De verplichting 
bestond dus wel, maar was als het 
ware indir°ct geformuleerd, omdat 
het een wettelijke opdracht was om 
een overeenkomst te sluiten om aan 
die pooling mee te doen. Nu, en dat 
is de wijziging in dit voorstel, wordt 
de bijdrageplicht rechtstreeks, dus 
zonder de tussenkomst van de 
overeenkomst, in de wet neergelegd. 
Voor de verzekeraar heeft dat naar 
mijn schatting inhoudelijk geen 
gevolgen. De verzekeraar was al 
gehouden bij te dragen en hij blijft 
dat. 

Wel treedt er, en dat is het tweede 
aspect, een wijziging op voor de 
verzekerden. Ik meen dat dit het 
aspect is waarvoor met name de heer 
Kruisinga de aandacht heeft ge-
vraagd. Tot op heden, in het oude 
model, waren de verzekeraars niet 
verplicht om de poolingsbijdrage te 
verhalen op hun verzekerden, terwijl 
die verplichting nu wel ontstaat. Het 
feit dat als gevolg van het amende-
ment-Nijhuis ook aan deze bijdrage-
plicht van de verzekerden terugwer-
kende kracht wordt verleend, 
betekent dus in zekere zin dat aan de 
verzekerden met terugwerkende 
kracht een lastenverzwaring wordt 
opgelegd. Vanzelfsprekend moet 
men bij dit opleggen van lasten met 
terugwerkende kracht met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid te werk 
gaan. Het is in het staatsrecht en in 
de aanwijzingen voor de wetgevings-
techniek niet verboden om iets met 
een terugwerkende kracht te doen. 
Alleen wordt er alom voor gepleit om 
dat alleen te doen wanneer dat 
weloverwogen gebeurt en wanneer 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
is betracht. 

In reactie op het betoog van de 
heer Kruisinga en de opmerkingen 
van mevrouw Gelderbom, wil ik een 
aantal opmerkingen maken die 

verband houden met de vragen of 
hierbij zorgvuldigheid is betracht, of 
het een verantwoord besluit is 
geweest, dat weloverwogen is 
genomen, of dat het helemaal 
verkeerd is. Allereerst wijs ik erop dat 
in het overgrote deel van de gevallen 
de poolingsbijdrage al lang op de 
verzekerden is verhaald. Dat is 
gewoon de regel, de grote hoofd-
moot. Het is mij inderdaad bekend 
dat een enkele verzekeringsmaat-
schappij en een paar personeelsfond-
sen niet hebben afgedragen aan de 
Stichting uitvoering pooling. Maar 
ook daarin zit een differentiatie. Er is 
ook een instantie die het wel bij de 
verzekerden heeft geïnd, maar die 
het niet heeft afgedragen aan de 
Stichting uitvoering pooling. Ook bij 
de personeelsfondsen, ziektekosten-
verzekeraars van bedrijven, komt het 
voor dat men niet heeft afgedragen 
en niet heeft geïnd. Maar nogmaals, 
het gaat daarbij om een kleine 
categorie. In het overgrote deel van 
de gevallen is de poolingsbijdrage al 
lang op de verzekerden verhaald. In 
die gevallen treedt er dus helemaal 
geen lastenverzwaring op. 

Slechts in enkele gevallen blijken 
verzekeraars de omslagbijdrage niet 
op hun verzekerden te hebben willen 
verhalen, bij voorbeeld omdat zij op 
grond van concurrentieoverwegingen 
daartoe niet wilden overgaan. In 
theorie ontstaat in deze gevallen wel 
een lastenverzwaring. Dat moet ik 
erkennen. Maar nogmaals, het gaat 
hierbij om een kleine groep. 

Het tweede punt betreft de vraag 
hoe dit in de praktijk zal uitwerken. Ik 
denk dat het in de praktijk wel los zal 
lopen, omdat het hier om gevallen 
gaat waarin de verzekeraar de 
poolingsbijdrage niet op zijn verze-
kerden heeft willen verhalen. In het 
nieuwe systeem is hij daartoe 
weliswaar wettelijk verplicht, maar de 
wet schrijft tegelijkertijd voor dat die 
poolingsbijdrage moet worden geïnd 
als onderdeel van de premie. Een 
verzekeraar die de poolingsbijdrage 
niet op zijn verzekerden heeft willen 
verhalen en die dat misschien in de 
toekomst nog steeds niet wi l , kan in 
feite met terugwerkende kracht zijn 
premie verlagen met eenzelfde 
bedrag als het bedrag waarmee hij 
zijn premie moet verhogen wegens 
de poolingsbijdrage. Dat is een 
mechanisme dat hij mag en kan 
toepassen en dat niet in strijd is met 
de wet. Het resultaat is dan dat de 
verhoging wegens de poolingsbijdra-
ge, die formeel volgens de wet met 

terugwerkende kracht moet worden 
geheven, wegvalt tegen de premie-
verlaging die de verzekeraar mag 
aanbrengen. Dan treedt geen 
wijziging op in de materiële positie 
van de verzekerden. Vanzelfsprekend 
moet de poolingsbijdrage in deze 
gevallen wel door de verzekeraar 
worden afgedragen aan de poolings-
stichting, maar dat zat ook al in de 
oude wet. 

Het derde punt dat ik wil noemen 
en dat ook in het kader van de 
zorgvuldigheid een rol speelt, betreft 
het feit dat het wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer met algemene 
stemmen is aanvaard, niettegen-
staande de terugwerkende-krachtbe-
paling die in de Tweede Kamer niet 
door iedereen met gejuich is 
ontvangen. Uiteraard zal ik mij niet 
achter dit aspect verschuilen, omdat 
ik tegenover de Eerste Kamer een 
eigen zelfstandige verantwoordelijk-
heid draag voor het wetsvoorstel 
zoals dat nu voorligt. Ik meen echter 
die verantwoordelijkheid ten volle te 
kunnen nemen. Alles afwegende — 
dat geldt zowel voor het amende-
ment-Nijhuis als voor het amende-
ment-Lansink — ben ik toch tot de 
conclusie gekomen dat de voorberei-
ding en de besluitvorming rond dit 
wetsvoorstel zorgvuldig zijn geweest, 
hoewel ik het ene amendement had 
ontraden en ik mij over het andere 
niet enthousiast heb getoond en op 
het staatsrechtelijke punt heb 
gewezen. 

De heer Kruisinga heeft gevraagd 
hoe deze zaak komt te liggen als de 
rechter uitspreekt dat een verzeke-
raar de omslagbijdrage niet behoeft 
te betalen. Over dat onderwerp loopt 
nog een aantal procedures, al meen 
ik (uit mijn hoofd gezegd) te weten 
dat in een aantal gevallen de 
verzekeraar de procedure heeft 
verloren. Als de rechter uitspreekt 
dat de verzekeraar de omslagbijdrage 
niet hoeft te betalen, zal ik die 
uitspraak uiteraard respecteren. Met 
de heer Kruisinga ben ik van mening 
dat in dat geval ook geen doorbere-
kening aan de verzekerden kan 
plaatsvinden. Het wetsvoorstel stelt 
immers dat er een omslagbijdrage 
moet zijn, wil deze aan de verzeker-
den kunnen worden doorberekend. 
Als er op grond van de uitspraak van 
de rechter aan de verzekeraar geen 
betaling van de omslagbijdrage kan 
worden opgelegd, kan die dus ook 
niet door de verzekeraar aan zijn 
verzekerden in rekening worden 
gebracht. 
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Mevrouw Van der Meer heeft een 
vraag gesteld over de premieverho-
ging voor het standaardpakket — de 
ƒ 1 0 — in relatie met de premiediffe-
rentiatie. In antwoord op vragen van 
de heer Kruisinga heb ik al gemeld, 
dat ik ervan uitga dat het restant van 
de deal tussen kabinet en het KLOZ 
— de ƒ 10 mag doorgaan, maar bij 
komende premiemutaties moet er 
niet een van de leeftijd afhankelijk 
verschil worden aangebracht — 
doorgaat. Wij hebben aan het KLOZ 
niet de toezegging gedaan, dat de 
verhoging met ƒ 10 van de premie 
voor de standaardpolis een opstapje 
is om het niveau van de standaardpo-
lis geleidelijk aan op te trekken tot 
het niveau van de standaardpakket-
polis. De toezegging van de verho-
ging met ƒ 10 is in het kader van de 
package-deal gedaan, met inachtne-
ming van het feit dat het ons gewerd 
dat, als dit niet zou gebeuren, een 
aantal maatschappijen bedrijfsecono-
misch gezien in grote problemen zou 
kunnen komen. Mevrouw Van der 
Meer zegt — ik heb overigens 
respect voor haar betoog — dat die 
verhoging met ƒ 10 niet in het belang 
is van de verzekerde. Ik zeg dan, dat 
het ook niet in het belang is van de 
verzekerde, wanneer een verzeke-
ringsmaatschappij onverhoopt in de 
problemen komt, of eventueel zelfs 
failliet zou gaan. Continuïteit in die 
markt is namelijk ook een goede 
zaak. Wij waren ervan overtuigd, dat 
een verhoging met f 10 om bedrijfs-
economische redenen gerechtvaar-
digd was. Een en ander geschiedt 
zonder precedentwerking voor de 
toekomst. Daarmee sluit ik uiteraard 
niet uit, dat ook in de toekomst 
verhogingen ter sprake kunnen 
komen. Wat dat betreft, heeft noch 
staatssecretaris Evenhuis van 
Economische Zaken, noch ik, ook 
maar enige toezegging in dit kader 
gedaan. 

Mevrouw Van der Meer zegt 
verder, dat men bepaalde afspraken 
via een omweg toch weer geweld 
kan aandoen, bij voorbeeld door de 
verzekerden onder de 35 of 40 jaar 
een nieuwe polis aan te bieden. Dat 
kan inderdaad. Dat is inherent aan de 
markt, maar ik hoop dat dit niet 
gebeurt. Ik hoop, dat men zich aan 
de afspraak zal houden dat er bij de 
premiemutaties geen differentiatie 
naar leeftijd in de verdere toekomst 
zal plaatsvinden en dat men dit ook 
niet op een verkapte manier zal doen. 
In de tweede plaats wijs ik erop, dat 
de Tweede Kamer van mening is -

de heer Nijhuis heeft een voorstel ter 
zake ingediend — dat de premiever-
schillen in algemene zin tussen jong 
en oud in de particuliere markt, zowel 
binnen één maatschappij als tussen 
maatschappijen, kleiner moeten 
worden en dat er als het ware een 
interne en externe bandbreedte voor 
zou moeten worden aangelegd. Het 
KLOZ heeft mij toegezegd dat men 
eraan zal gaan werken. Vanuit een 
aantal fracties in de Tweede Kamer 
— mijn geestverwant de heer Nijhuis 
heeft dit expliciet verwoord — heb ik 
de stille wenk gekregen dat, als het 
onverhoopt niet zou lukken, het 
kabinet dan op dat punt met verdere 
wettelijke regelingen zou moeten 
komen. 

Mevrouw Gelderblom en mevrouw 
Van der Meer hebben gesproken 
over de positie van de studenten. Op 
één punt is er een misverstand. Er is 
nooit toegezegd, dat er in het kader 
van de WTZ-pooling eventueel met 
een halve omslagbijdrage zou 
worden gewerkt. Mevrouw Van der 
Meer heeft dat trouwens ook niet 
gezegd. Dat misverstand dreigde 
even door het betoog van mevrouw 
Gelderblom. In het verleden, voor 
mijn ti jd, zijn er wel uitspraken 
gedaan met betrekking tot de 
bijdrage die studerenden in het kader 
van de MOOZ en de ILPZ moeten 
betalen. Op dat terrein zijn destijds 
dus uitspraken gedaan tijdens het 
debat over de drie wetsvoorstellen 
MOOZ, ILPZ en WTZ te zamen. 
Mevrouw Van der Meer heeft wat dat 
betreft terecht het desbetreffende 
citaat voorgelezen. Later is gebleken, 
dat die toezegging, die gewekte 
verwachting, wettelijk niet kon 
worden waargemaakt. Ik heb in mijn 
antwoord daarom het volgende 
aangegeven. In de eerste plaats 
praten wij nu over een wijziging van 
de WTZ en niet over een wijziging 
van de ILPZ of de MOOZ. Daarom 
zeg ik: "Schoenmaker, staatssecreta-
ris, hou je bij je leest." Daarom praat 
ik nu over de WTZ en niet over de 
ILPZ en de MOOZ. Pas als het over 
de positie van studenten gaat, dan 
zijn de ILPZ en de MOOZ aan de 
orde. Uiteraard ontzeg ik mevrouw 
Van der Meer niet het recht om 
daarover te spreken. Integendeel, 
ook in de Tweede Kamer is dit 
gebeurd. Ik vind het dan wel 
correcter dat zo'n debat primair 
wordt gevoerd met de eerstverant-
woordelijke voor de wet MOOZ en de 
wet ILPZ en dat is de minister van 
Financiën. Ik vind het correct dat een 

debat met de ondertekenaar wordt 
gevoerd. Dat wil niet zeggen dat ik 
procedureel voorbij wil gaan aan het 
betoog van mevrouw Van der Meer. 
Uit de contacten die ik met de 
minister van Financiën over dit punt 
hebt gehad naar aanleiding van 
discussies op dit punt, is gebleken 
dat zowel de minister van Financiën 
als ik — dat is een toezegging aan de 
Tweede Kamer, maar dat hoeft de 
betrokkenheid van deze Kamer niet 
uit te sluiten — bereid zijn om in een 
mondeling overleg over deze 
problematiek te spreken. Ik wil nog 
feitelijk meedelen dat het wetsvoor-
stel-ILPZ, dat nu bij de Tweede 
Kamer ligt, ook hier zal komen. Deze 
Kamer heeft dan de mogelijkheid om 
over dit onderwerp te spreken. 

Mevrouw Gelderblom heeft nog 
gesproken over de toegang tot de 
Ziekenfondswet en gevraagd of het 
niet discriminerend is, dat particulier 
verzekerde bejaarden met een laag 
inkomen niet worden toegelaten tot 
de Ziekenfondswet. De toelatings-
grond voor de Ziekenfondswet is niet 
het inkomen, maar het werknemer-
schap of het hebben van een 
uitkering, met als tweede restrictie 
dat als men werknemer is of een 
uitkering heeft de hoogte van het 
loon of de uitkering ook een rol 
speelt. Ik vind dan ook dat er niet 
gesproken kan worden van discrimi-
natie als particulier verzekerde 
bejaarden met een laag inkomen niet 
worden toegelaten tot de Zieken-
fondswet. 

Mevrouw Gelderblom heeft ook 
gesproken over leeftijdsdiscriminatie. 
Ik meen dat er geenszins sprake is 
van een vorm van ongeoorloofd 
onderscheid. Zowel nationaal als 
internationaal is het algemeen 
aanvaard dat met betrekking tot de 
toepassing van bepaalde wettelijke 
regelingen een leeftijdscriterium 
wordt gehanteerd. In de pensioen-
wetgeving wordt bij voorbeeld een 
leeftijdcriterium gehanteerd. In 
internationaal verband is het ook 
algemeen aanvaard dat een ziekte-
kostenverzekering, die een aanvang 
heeft genomen in de tijd dat iemand 
werknemer was, wordt voortgezet 
nadat de pensioengerechtigde 
leeftijd is bereikt. 

Mevrouw Veder, mevrouw Van der 
Meer en de heer Kruisinga hebben 
vragen gesteld die te maken hebben 
met de controle op de pooling. De 
poolingsregeling, zoals die tot nu 
bestond en bestaat, houdt in dat de 
Stichting uitvoering pooling is belast 
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met de besluitvorming. Men staat 
echter bij alles wat men doet onder 
toezicht van de Verzekeringskamer. 
Via dat toezicht door de Verzeke-
ringskamer, wordt gecontroleerd hoe 
de totstandkoming van de kosten van 
de pooling geschiedt. Ik wijs erop dat 
in de wettekst met betrekking tot de 
nieuwe poolingsregeling ook in een 
uitvoerige controle wordt voorzien. Ik 
noem voor de volledigheid de 
artikelen 6c, 6d, 6e en 6f, lid 3, 
waarin het toezicht door de Verzeke-
ringskamer wordt genoemd, de 
voorwaarde wordt gesteld dat 
accountants de afgelegde verklarin-
gen waarmerken en de plicht wordt 
geïntroduceerd om alle bewijsstuk-
ken te overleggen die worden vereist 
door het orgaan dat de pooling 
uitvoert. Alles bij elkaar meen ik te 
mogen verwachten dat er goede 
controle op de nieuwe poolingsrege-
ling zal zijn. Uit het verleden zijn mij 
overigens geen berichten bekend dat 
met betrekking tot de pooling van 
artikel 18, via de stichting Uitvoering 
pooling, bepaalde zaken niet goed 
zouden lopen. 

Dat is in feite ook een antwoord op 
een concrete vraag van de heer 
Kruisinga. Hij vroeg of geen oneigen-
lijke toerekening van bepaalde kosten 
kan plaatsvinden en of men overhe-
adkosten of administratiekosten niet 
op een oneigenlijke manier ver-
plaatst. Het antwoord hierop is dat 
de stichting Uitvoering pooling, een 
onafhankelijke rechtspersoon, de 
besluiten neemt en dat hier via de 
Verzekeringskamer toezicht op is. 

Mevrouw Veder heeft er haar 
tevredenheid over uitgesproken dat 
een motie die zij bij de behandeling 
van de WTZ heeft ingediend, in ieder 
geval volgens de huidige wetstekst in 
potentie een verlenging krijgt. Het is 
inderdaad de bedoeling om de in 
artikel 16, onderdeel i, genoemde 
bepaling inzake de vrijstellingsmoge-
lijkheid, de mogelijkheid om te blijven 
kiezen voor een particuliere verzeke-
ring, die op 1 april vervalt, te 
prolongeren. Wij vonden het niet 
verstandig om, nu wij met een 
ingrijpende verdere structuurwijziging 
in de gezondheidszorg bezig zijn, 
namelijk de nota "Verandering 
verzekerd", tussentijds weer met 
verzekerden te gaan "schuiven". Het 
voornemen bestaat om de vrijstelling 
te verlengen. De totstandkoming van 
de AMvB die hiervoor nodig is, zal ik 
zo spoedig mogelijk bevorderen. 

Mijnheer de voorzitter! Door 
mevrouw Van der Meer, mevrouw 

Veder en de heer Kruisinga is 
opgemerkt dat het wetsvoorstel 
aangegrepen is om een foutje, dat in 
het wetsvoorstel over de nominale 
premie was geslopen, te herstellen. 
Dit foutje bestond erin dat door de 
moderne technieken, het gebruik van 
een tekstverwerker, een zinsnede 
gewoon in het niets was verdwenen. 
Ik heb mij hierover technisch 
uitvoerig laten voorlichten. Dit komt 
door het "bu f fe ren" van de tekstver-
werker. Intussen ben ik, ook door de 
debatten met de Kamer, tot de 
conclusie gekomen dat ook de 
tekstverwerker tegenwoordig onder 
de ministeriële verantwoordelijkheid 
valt, zodat ik mij voor deze omissie 
heb te verantwoorden. Het is een 
redactionele fout geweest. Een zin 
die er eerst wel stond, is er gewoon 
uitgevallen. Ik had verschillende 
mogelijkheden. Ik had niets kunnen 
doen en kunnen zeggen dat er te 
zijner tijd wel eens een wetswijziging 
zou komen, waarbij ik het foutje goed 
kon maken. Maar waar het foutje 
tijdig was ontdekt, vond ik het 
chiquer en eleganter om toch per 1 
januari het goede wetsvoorstel met 
de goede tekst in het Staatsblad te 
publiceren. 

Bovendien heb ik mij ervan 
vergewist dat het vaker voorkomt dat 
het corrigeren van een foutje via het 
medium van een ander wetsvoorstel 
wordt meegenomen. Dit schijnt vaker 
voor te komen, al had ik het zelf nog 
nooit meegemaakt. 

Ten slotte heb ik getracht zoveel 
mogelijk recht te doen aan de 
zorgvuldigheid, door op eigen 
initiatief voor de behandeling van de 
beide wetsvoorstellen in een 
mondeling overleg mededeling te 
doen van deze complicatie, waarbij ik 
heb getracht niet de indruk te 
wekken dat ik de Kamer voor een 
blok zou zetten, omdat het gebeurde 
voor de behandeling van beide 
wetsvoorstellen. 

Voorzitter: Zoon 

Staatssecretaris Dees: Als ik strikt 
formeel antwoord moet geven op de 
vraag, dan was een alternatief dat ik 
had kunnen bewandelen, een novelle 
geweest. Maar daar staat ook een 
bepaalde procedure voor. Aangezien 
het een redactionele wijziging was, 
heb ik getracht de kwestie praktisch 
op te lossen. Desalniettemin trek ik 
mij de kritiek die is uitgesproken aan 
in die zin, dat ik deze niet zo maar 
naast mij neerleg. Integendeel, het is 

een aansporing om ernaar te streven 
om dit bij volgende wetsvoorstellen 
te voorkomen. En ik hoop dat dit er 
vele zullen zijn, zodat de heer 
Kruisinga na 42 jaar en ik na 21 jaar 
de conclusie kunnen trekken dat er 
kabinetten zijn geweest die een 
heleboel belangrijke knopen hebben 
doorgehakt. Ik hoop dat het feit van 
het "meel i f ten" van zo'n wijziging in 
de toekomst minder nodig zal zijn. 
Waar gewerkt wordt, worden fouten 
gemaakt. Waar hard gewerkt wordt, 
worden wat meer fouten gemaakt. En 
waar het het geval is dat er geen 
fouten worden gemaakt, daar mag de 
Kamer naar gissen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

D 
De voorzitter: Wij hebben besloten, 
de minister van Binnenlandse Zaken 
te vragen op dit moment in de Kamer 
te verschijnen voor een korte 
behandeling. Daarna zal de vergade-
ring tien minuten geschorst worden 
op verzoek van de fractie van het 
CDA. Vervolgens vindt de tweede 
termijn plaats over de wijziging van 
de WTZ, gevolgd door de dinerpauze. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Wijz iging 

van de Inhoudingswet over-
heidspersoneel 1982 (20875) 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de 
voorzitter! Gezien het overweldigen-
de aantal voorstellen dat wij als 
rustige Kamer van reflectie traditie-
getrouw op deze laatste twee 
vergaderdagen van het jaar moeten 
afwerken, zal het u niet verbazen of 
irriteren dat de fractie van de PSP 
niet verder wil gaan dan het afleggen 
van een stemverklaring. 

De bedragen die sedert 1981 op 
de salarissen van ambtenaren 
worden ingehouden, hebben onzes 
inziens duidelijk een willekeurig 
karakter. Bij de instelling van de 
eerste inhouding heeft alleen de 
financiële positie van de rijksoverheid 
een rol gespeeld. Die moest worden 
verbeterd ten koste van de ambte-
naren. Pas later is de smoes bedacht 
dat de inhoudingen overeenkwamen 
met de afdrachten die van werkne-
mers in de CAO-sfeer werden 
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gevraagd. Dat werd herhaald toen de 
ambtenaren opnieuw AOW gingen 
betalen en een deel van de inhoudin-
gen werd afgeschaft, alsof die 
inhouding er was geweest omdat de 
ambtenaren geen AOW-premie 
betaalden. Dat inhoudingen in de 
eerste plaats zijn bedacht om de 
budgettaire positie van de rijksfinan-
ciën te verbeteren, wordt het 
duidelijkst gedemonstreerd door de 
zogenaamde onderwijskorting, die 
werd ingevoerd wegens tekorten op 
de onderwijsbegroting. Bij bij 
voorbeeld mijn voormalige werkgever 
— de Landbouwuniversiteit — 
verdient een technisch assistent 
1,85% minder dan een technisch 
assistent aan één van de instituten in 
Wageningen, die mogelijk precies 
hetzelfde werk verricht. Dit gebeurt 
alleen omdat hij of zij werkt bij een 
instelling van onderwijs. 

Pas na de invoering van de 
Inhoudingswet werd de zogenoemde 
pakketvergelijking gepubliceerd, 
waaruit — nu simplificeer ik enigs-
zins — in grote lijnen bleek dat de 
lagere ambtenaren weliswaar iets 
voor lagen op vergelijkbare functies 
in het bedrijfsleven, maar dat 
middelbare en hogere ambtenaren 
een duidelijke achterstand hadden. 
Tot nu toe heb ik nooit gemerkt dat 
met de uitkomsten van de pakketver-
gelijking iets gedaan is. Maar nu wi l 
de regering ineens wel de, onzes 
inziens willekeurige, inhoudingen 
permanent maken. Mijn fractie voelt 
er niets voor, haar goedkeuring aan 
dit wetsvoorstel te geven. 

D 
Minister Van Dijk: Mijnheer de 
voorzitter! De heer Vogt heeft slechts 
een stemverklaring afgelegd. Hij 
heeft geen vragen gesteld, die ik zou 
moeten beantwoorden. Toch hecht ik 
eraan, het volgende te zeggen. 

De heer Vogt schetst de ont-
staansgeschiedenis van deze 
inhouding als willekeurig ingegeven 
door de financiële positie van het 
Rijk. Een en ander is echter duidelijk 
tot een systematiek ontwikkeld, die 
nauw verband houdt — dit is in de 
loop van de jaren duidelijk geworden 

— met de ontwikkeling van de 
inhoudingen op het loon van 
personeel in de marktsector. Hierin 
en in de verlenging van deze wet zit 
niets willekeurigs meer. 

Nog iets anders. Het lijkt mij dat de 
heer Vogt deze inhouding ten 
onrechte koppelt aan de pakketver-

gelijking. Dat is op zichzelf een 
geheel andere zaak. Laat ik hem 
verzekeren, dat de regering de 
bedoeling heeft — en dat is ook mijn 
inzet bij het overleg over de arbeids-
voorwaarden met de ambtenaren — 
een deel van de beschikbare ruimte 
voor het arbeidsvoorwaardenoverleg 
in te zetten voor het verkleinen van 
de verschillen die blijkens de 
pakketvergelijking zijn ontstaan op de 
verschillende niveaus van beloning 
van overheidsdienaren. Deze weg zal 
nog vrij lang zijn. Hiervoor zal de 
regering zich echter zeker inzetten. 
De verschillen die zijn ontstaan staan 
ons voortdurend duidelijk voor de 
geest bij het te voeren overleg. 

Naar mijn mening heb ik hiermee 
voldoende op het door de heer Vogt 
gestelde gereageerd. Ik hoop dat de 
Kamer akkoord kan gaan met de 
voortzetting van de inhouding zoals 
die tot nu toe is gepleegd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

D 
De voorzitter: De fractie van de PSP 
wordt aantekening verleend, dat zij 
geacht wenst te worden tegen dit 
wetsvoorstel te hebben gestemd. 

De vergadering wordt van 19.10 uur 
tot 19.20 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• het wetsvoorste l Wijziging 
van de W e t op de toegang tot de 
z iektekostenverzeker ingen 
(20702) 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Mevrouw M.A. van der Meer 
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik was 
blij met de beantwoording van de 
staatssecretaris, met name de 
informatie over de gevolgen van het 
amendement-Lansink. Ik ben ook blij, 
dat de wilde verhalen enigszins zijn 
rechtgezet. Ik had daaraan zelf wel 
behoefte. 

Ik kom over het package deal met 
het KLOZ te spreken. De staatssecre-
taris heeft gezegd, dat die ƒ 10 nodig 
was uit bedrijfseconomisch oogpunt. 
Het bedrag was te laag en de 

verzekerde is er niet bij gebaat, als 
een maatschappij failliet gaat. Dat is 
waar. Ik wijs er echter op, dat wij 
destijds bij de behandeling van de 
WTZ - maart I986 - uit-en-te-na 
hebben geroepen, dat die ƒ 135 nooit 
kon. Wij geloofden niet, dat dit een 
redelijk bedrag was. Met de hand op 
het hart werd voortdurend verzekerd, 
dat dit nu het bedrag was. Het kon 
echt. Je mocht de toenmalige 
staatssecretaris er hoogst persoonlijk 
op aanspreken als het omhoog ging. 
Woorden schoten te kort om uit te 
leggen, dat het allemaal prima in 
orde was. Wij hebben voordurend 
gezegd, dat het niet kon. Nu zegt de 
staatssecretaris, dat het te laag was. 
Ik vind dit een heel vervelende 
manier van doen. Nu word je 
geconfronteerd met een logica, die 
er destijds had moeten zijn. Daarom 
steekt dat tientje mij zo. Ik weet best, 
dat de staatssecretaris niet heeft 
gezegd, dat er volgend jaar weer een 
tientje bijkomt. Dat zal hij natuurlijk 
niet zeggen, zelfs als hij het stiekem 
denkt. E . 'endien kun je dit nooit met 
zekerheid zeggen. Ik vind deze 
manier van doen niet juist. 

De staatssecretaris hoopt, dat de 
verzekeraars van het KLOZ zich aan 
de afspraak houden. Hij haalt die 
hoop uit het feit, dat zij een brief van 
hem niet hebben beantwoord. Ik vind 
dat wat mager. Als zij het niet doen, 
aldus de staatssecretaris, dan komt 
er straks een nadere regeling. Ik heb 
gevraagd, hoe wordt gecontroleerd, 
of niet langs omwegen toch grote 
verschillen blijven bestaan tussen 
oud en jong. Ik heb een mogelijke 
omweg genoemd. Je kunt er zo voor 
de vuist weg nog een aantal beden-
ken. Nog slechtere mensen dan wij 
kunnen er nog meer bedenken. Hoe 
weet je zeker, dat het niet gebeurt? 
Welke methodiek heeft de staatsse-
cretaris om daar achter te komen? 

Wat het foutje uit het andere 
wetsontwerp betreft, meen ik, dat 
een ander nummer toch iets 
zuiverder was geweest. De procedu-
re was dezelfde geweest. Wij hadden 
dan ten minste geweten, waarover 
wij twee keer stemden. 

Wat de studenten betreft, ben ik 
blij, dat de staatssecretaris heeft 
gezegd, dat hij en de bewindslieden 
van Financiën samen een mondeling 
overleg met de Tweede Kamer zullen 
houden. Dat betekent, dat hij ook die 
samenhang ziet en erkent. Hij heeft 
gezegd, dat destijds de intentie wel is 
uitgesproken, en dat toezeggingen 
zijn gedaan. Later bleek, dat het via 
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deze wet onmogelijk was. Dat vind ik 
de wereld op haar kop. Er werden 
toen nieuwe wetten gemaakt om 
bepaalde intenties uit te werken. Je 
maakt een wet om doeleinden te 
bereiken. Je maakt geen wet, waarna 
de doeleinden worden aangepast. De 
doeleinden zijn op dit punt niet goed 
in de wet terechtgekomen. Dat merk 
je dan later. Dan ga je niet de 
doeleinden veranderen, maar de wet. 
Dat is tot nu toe nog steeds niet 
gebeurd. Ik vind dat vreemd. Ik hoop 
vurig, dat uit het mondeling overleg 
een wijziging van de wet komt, die 
recht doet aan de intenties, die toen 
door iedereen zijn uitgesproken en 
die volgens mij niet zijn veranderd. Ik 
hoop, dat de staatssecretaris zich 
sterk wil maken om die wijziging tot 
stand te brengen. Ik hoop ook, dat hij 
die bereidheid hier wil uitspreken. 

D 
Mevrouw Veder -Smi t (VVD): 
Mijnheer de voorzitter! Ik ben blij met 
üe toezegging van de staatssecreta-
ris dat hij van plan is om de driejaar-
lijkse periode van vrijstelling ex 
artikel 16 van de Wet toegang 
ziektekostenverzekering te verlengen. 

Ik wil nog terugkomen op het 
mogelijke akkoord met het KLOZ en 
de verruiming van de werkingssfeer 
van de omslagregeling voor diegenen 
die van de standaardpakketpolis 
gebruik willen maken. De staatsse-
cretaris heeft een verduidelijking 
gegeven van zijn taxatie van de 
waarde van dat akkoord en de kans 
van slagen daarvan. Hij heeft nog 
eens opgesomd wat het akkoord 
inhield. Het was een privaatrechtelij-
ke regeling, wat uiteraard te prefere-
ren is boven een publiekrechtelijke. 
Het bevatte de belofte om een 
premierestitutie te geven om 
bepaalde te hoge premies te kunnen 
voorkomen. Hij heeft erop gewezen 
dat daarin wel een inkomensgrens 
zat die in het amendement-Lansink 
ontbreekt. Ten slotte zou via dat 
akkoord worden afgezien van een 
premiedifferentiatie naar leeftijd. 

Hangende de onderhandelingen is 
deze pas nu afgesneden en dan rijst 
de vraag: houdt het KLOZ zich toch 
verder aan de afspraak? Als je het 
pessimistisch benadert, kun je je 
afvragen of het KLOZ niet na afloop 
van het debat in de Tweede Kamer 
en van dit debat alsnog de afspraak 
afzegt. Daarmee is dan verloren 
gegaan het tweede element, namelijk 
premierestitutie, en het derde 

element, de belofte van geen 
premiedifferentiatie naar leeftijd. Het 
is jammer dat men daarop in de 
Tweede Kamer niet heeft willen 
wachten en de stok achter de deur 
van het amendement-Lansink heeft 
geprefereerd. De door ons gestelde 
vraag is dan: wat zijn daarvan nu de 
meerkosten? De staatssecretaris 
heeft daarover andere cijfers 
gegeven dan de ronde hebben 
gedaan in de media. Ik ben blij dat hij 
uitdrukkelijk stelt dat de meerkosten 
heel wat lager zullen zijn. Hij heeft 
ook gewezen op een aftrek van het 
normale verlies dat op bejaardenver-
zekeringen wordt geleden, zodat 
daardoor de omslag wat geringer 
hoeft te zijn. Maar dat is uiteraard 
een nog onzekere factor waarover je 
alleen schattingen kan maken. Mijn 
vraag is toch nog waarom de 
inkomensgrens is losgelaten. 

De staatssecretaris heeft als ik het 
goed samenvat eigenlijk gezegd, dat 
die niet zo wezenlijk is, omdat niet 
het inkomen zal beslissen bij het 
beantwoorden van de vraag of men 
een beroep gaat doen op de 
standaardpakketpolis. Het zal de 
inhoud van die polis zijn. Een 
derde-klaspolis zal voor mensen met 
een hoog inkomen misschien toch 
niet aantrekkelijk zijn. Op grond van 
die argumentatie schat hij dat de 
toestroom naar een standaardpakket-
polis niet zo groot zal zijn. Wij zullen 
dat moeten afwachten. 

Onze fractie zou zeker niet de weg 
van het amendement-Lansink hebben 
gekozen, omdat daarmee de afspraak 
met het KLOZ in gevaar werd 
gebracht. Die omslag die hieruit 
voortkomt is onbekend en een 
inkomensgrens ontbreekt. Maar 
goed, die afweging is aan de 
overkant gemaakt. Wij moeten die als 
een gegeven aanvaarden. Na 
afweging van de voordelen en 
nadelen zullen wij het wetsontwerp 
steunen. 

Voorzitter: Hei jne Makkree l 

D 
Mevrouw Gelderblom-Lankhout 
(D66): Voorzitter! Het is onmisken-
baar dat de wijziging van de WTZ een 
aantal voordelen inhoudt. Ik heb 
gesproken over de grote en de kleine 
stelselwijziging. De staatssecretaris 
is het met mijn fractie eens dat 
aangezien beide wijzigingen aan de 
gang zijn er een toegroeien naar 
elkaar zal volgen. 

Wat mij bevreemdt - ik heb dat 
zwarte scenario net als de staatsse-
cretaris uit de krant — is dat er 
weinig gezegd wordt over het feit dat 
de verzekeraars inmiddels wel 
bekend is, nl. dat een aantal met 
name voor ouderen belangrijke zaken 
die tot nu toe in de particuliere 
verzekering zaten inmiddels in de 
AWBZ zijn overgegaan. Ik heb zo 
weinig gehoord - maar misschien 
zijn daar ook nog geen cijfers over — 
in hoeverre die verschuiving tot een 
premieverlaging in de particuliere 
verzekering zou kunnen leiden. Want 
een stuk dure zorg voor met name 
ouderen is toch naar de AWBZ 
verschoven. 

Ook ik vind het merkwaardig dat in 
de package deal wel een inkomens-
grens zit en in het voorliggende 
wetsvoorstel niet. De staatssecretaris 
heeft al gezegd dat dat ook zijn 
voorkeur niet had, maar dat hij zich 
na aanname in de Tweede Kamer 
verplicht voelt om dat hier te 
verdedigen. Ik ben er nog niet zo 
zeker van. Ook al is die ƒ 181 dan een 
derde-klasverzekering, ik denk dat 
een aantal ouderen toch die derde-
klasverzekering zal nemen met een 
aantal zaken die zij belangrijk vinden 
in een aanvullend pakket. Ik denk dat 
dit een niet onaanzienlijke premiever-
lichting zal opleveren. Weten doe ik 
dat natuurlijk ook niet, maar ik heb zo 
mijn vermoedens, zeker als het gaat 
om ouderen met iets meer dan een 
AOW-inkomen die een standaard-
pakketpolis hebben en een redelijk 
eigen risico kunnen nemen voor de 
aanvullende zaken die zij belangrijk 
vinden. Dat zou er wel eens toe 
kunnen leiden dat ouderen die naast 
hun AOW nog een behoorlijk 
inkomen hebben massaal overgaan 
naar de premie van ƒ 181 en voor het 
overige een aanvullend pakket 
nemen met een vrij hoog eigen risico. 
Dan gaan de mooie sommetjes van 
380.000 mensen die een gewone 
premie betalen dus niet meer op! Dat 
weten wij niet en wat dat betreft, 
tasten zowel wij als de staatssecreta-
ris in de mist. 

Ik heb vrij uitgebreid gesproken 
over het probleem van de terugwer-
kende kracht. De staatssecretaris 
heeft gezegd dat er een wettelijke 
opdracht was om een overeenkomst 
te sluiten en dat dat nu niet meer 
impliciet is geregeld. Er was een 
verplichting op een bijdrage te innen, 
niet om deze af te dragen en dat is 
nu wel geregeld. Mijn vraag is wat in 
de vorige situatie de sanctie was als 
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men niet aan de impliciete opdracht 
voldeed. Was daar een zware sanctie 
op? Zo niet, dan ben ik van mening 
dat er wel degelijk sprake is van 
terugwerkende kracht; nu een 
verplichting opleggen van iets 
waartoe men weliswaar impliciet 
verplicht was, maar niet zodanig door 
een sanctie afgeregeld was dat het 
ook een expliciete opdracht was. Als 
deze redenering klopt, is er wel reden 
om de terugwerkende kracht van 
deze regeling te vrezen en dan denk 
ik dat de gerechtelijke uitspraken 
deze redenering zullen bevestigen. 

De staatssecretaris heeft wellicht 
formeel gelijk als hij zegt dat de 
studenten niet te maken hebben met 
de problematiek van de WTZ, maar 
wel met de MOOZ en de ILPZ. 
Inhoudelijk maakt het studenten die 
het van hun basisbeurs moeten 
betalen natuurlijk niet uit of ze via het 
ene wetje een hogere overheveling 
krijgen, of via het andere. De 
staatssecretaris heeft gezegd dat 
over de ILPZ in de Tweede Kamer 
mondeling overleg zal worden 
gevoerd. Graag krijg ik van hem de 
toezegging dat hij een inspannings-
verplichting op zich neemt om deze 
kwestie met zijn collega van Finan-
ciën op te nemen, opdat bij de 
behandeling van de ILPZ dit pro-
bleem afdoende kan worden 
geregeld en de kwestie niet, zoals nu 
wel gebeurt, op de collega wordt 
afgeschoven. Ik krijg deze toezegging 
het liefst namens de regering, want 
het zal moeten worden geregeld. Of 
de minister van Financiën of de 
minister van Onderwijs en Weten-
schappen het nu regelt, laat mij op 
dit moment koud, als ik maar de 
toezegging krijg dat in een mondeling 
overleg een inhoudelijke regeling 
hiervan wordt besproken. Als dat 
wordt toegezegd, ben ik bereid mijn 
fractie een ander standpunt aan te 
bevelen dan zij tot nu toe heeft 
ingenomen. 

Ik sprak over mogelijke discrimina-
tie van mensen van 65 jaar met een 
laag inkomen. Ik weet dat de AOW 
wetstechnisch een pensioenregeling 
heet, zodat het eigenlijk geen 
uitkering is. Aangezien de AOW 
duidelijk is gekoppeld aan het 
minimuminkomen vraag ik mij ten 
stelligste af — juridisch moet je 
misschien op de woordkeuze letten, 
maar mij gaat het om de inhoud — 
denk ik dat er wel degelijk sprake is 
van discriminatie naar leeftijd. 

• 
De heer Kruisinga (CDA): Mijnheer 
de voorzitter! De beantwoording van 
de staatssecretaris was naar 
omstandigheden uitvoerig, hetgeen 
wij op prijs stelden. Gelet op het 
gecompliceerde karakter van de 
wetsvoorstellen, het belang ervan en 
de samenhang met de stelselwijzi-
ging, achten wij de thans gevolgde 
procedure, waarin een deadline is 
ingebouwd, onjuist. Er kleven vele 
gebreken aan. We komen er niet 
onderuit, maar ik wil het toch 
gesignaleerd hebben. Op deze korte 
termijn is de staatssecretaris fysiek 
niet in staat om de door ons gevraag-
de nadere kwantitatieve informatie te 
geven. Dat blijft onbevredigend, al 
kunnen wij het de staatssecretaris 
niet ten volle aanrekenen. Het is 
inherent aan de procedure die de 
Staten-Generaal volgt. 

Hierbij komt nog de behandeling 
van een gecompliceerd wetsvoorstel, 
waarvan een deel in een ander 
wetsvoorstel is ondergebracht. De 
staatssecretaris is er niet geheel in 
geslaagd, de vele vragen nauwkeurig 
gekwantificeerd te beantwoorden, 
maar dat was ook nauwelijks te 
verwachten. Wij aarzelen om 
antwoord te geven op de vraag of dit 
voorstel nog wel precies past op de 
uitgangspunten van het advies van 
de commissie-Dekker. In toenemen-
de mate vragen wij ons af of de 
teneur van dit advies wel wordt 
gevolgd. Nog veel in het vage en 
gekwantificeerde consequenties zijn 
moeilijk te overzien. Wij zijn zeer 
geïnteresseerd in die consequenties 
en wij rekenen er ook op dat men ons 
daarvan op de hoogte zal stellen. Met 
name noem ik in dat kader de 
Verzekeringskamer. Mij dunkt dat de 
staatssecretaris ons wel zal willen 
toezeggen dat hij de Kamer ervan in 
kennis zal stellen, zodra er van de 
Verzekeringskamer geluiden te horen 
zijn die wijzen op vraagtekens ter 
zake van de uitwerking van dit 
wetsontwerp. Dan kunnen wij tijdig 
bij de zaak worden betrokken als het 
toch een andere kant opgaat dan wij 
mogen verwachten op grond van wat 
de staatssecretaris zoeven heeft 
gezegd. 

Ook ter zake van de terugwerkende 
kracht blijven er voor ons aarzelin-
gen. De staatssecretaris heeft 
gezegd dat hij een rechterlijke 
uitspraak in een procedure tussen 
een verzekeraar en de Stichting 
pooling zal accepteren. Dat zouden 

wij ook mogen verwachten, anders 
zouden wij er nog een hartig woordje 
over hebben willen spreken. Maar als 
de rechter uitspreekt dat een 
verzekeraar volgens de huidige wet 
niet verplicht is tot een bijdrage aan 
de omslagregeling, brengt dat 
voorstel dan door zijn terugwerkende 
kracht verandering in de positie van 
die verzekeraar? 

Voorzitter! Er zijn bij ons vele 
vragen gerezen en onze aarzelingen 
blijven, maar wij zullen onze steun 
aan het wetsontwerp niet onthouden, 
zij het dat dit ons enige moeite kost. 

D 
Staatssecretaris Dees: Mijnheer de 
voorzitter! Mevrouw Van der Meer 
heeft nog gesproken over de 
voorgenomen verhoging van de 
premie voor de standaardpakketpolis. 
Ik ben daarop in eerste termijn 
uitvoerig ingegaan. Ik ben het ermee 
eens dat indertijd de verwachting is 
gewekt dat het peil ƒ 135 zou zijn. 
Dat peil is een paar jaar lang 
gehandhaafd, zij het dat er via 
indexering telkens wat bijgekomen is, 
maar dat is een normaal mechanis-
me. Ik geloof niet dat er door mijn 
ambtsvoorganger de garantie is 
gegeven dat het premieniveau nooit 
zou worden opgetrokken. Ik heb het 
zelf zo ervaren dat een verhoging niet 
gemakkelijk bewerkstelligd zou 
kunnen worden. Ik denk dat het KLOZ^ 
het ook zo heeft ervaren, want wij 
hebben over dit onderwerp een 
maand of zes, zeven onderhandeld. 
Dat geeft wel aan dat dat tientje 
verhoging niet zo maar verkregen is. 

Verder hebben mevrouw Van der 
Meer en mevrouw Veder nog 
gevraagd of de rest van de package 
deal met het KLOZ nog doorgaat: 
enerzijds een beperkte verhoging van 
de premie voor de standaardpolis en 
anderzijds geen differentiatie naar 
leeftijd bij komende premieaanpas-
singen. Ik ben het met mevrouw Van 
der Meer eens dat het ontbreken van 
een antwoord op de brief op zichzelf 
geen garantie is, maar uit ambtelijke 
contacten heb ik begrepen dat toch 
wel verwacht mag worden dat het 
restant van de afspraak wordt 
nagekomen. Ik heb erop gewezen dat 
ik, mocht dat onverhoopt niet het 
geval zijn, altijd als ultimum remedi-
um de mogelijkheid heb om de 
premieverhoging voor de standaar-
dpolis terug te draaien. Maar ik ga 
ervan uit dat dat niet nodig zal zijn. 
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Mevrouw M.A. van der Meer 
(PvdA): Maar mijn vraag was steeds: 
hoe komt u erachter, hoe controleert 
u dat? 

Staatssecretaris Dees: Ik geef toe 
dat dat een moeilijk punt is, omdat ik 
in een vrije markt, zij het dat die 
geconditioneerd is, niet over 
instrumenten beschik om eventuele 
ontwikkelingen in een dergelijke 
richting rechtstreeks tegen te gaan. 
Ik ga ervan uit dat men zich houdt 
aan de afspraak dat geen differentia-
tie naar leeftijd wordt toegepast. Ik 
ga er ook van uit dat men niet via 
omwegen probeert er onderuit te 
komen. Echt controleerbaar is het 
niet. Het wordt ons gemeld en het 
wordt zichtbaar gemaakt door 
betrokkenen die rechtstreeks over de 
informatie beschikken. Nogmaals, ik 
heb geen aanwijzing dat de afspraak 
niet wordt nagekomen, maar de 
andere kant van het verhaal luidt dat 
ik niet over instrumenten beschik om 
daar iets aan te doen. Wanneer de 
zaken niet volgens wens verlopen, 
kan altijd nog een wijziging van de 
wet worden overwogen. 

Dit punt is ook in de Tweede 
Kamer aan de orde geweest toen het 
ging om het verminderen van de 
premieverschillen tussen jongeren en 
ouderen. Gezegd is toen dat, als 
onverhoopt de bandbreedte in 
premies tussen jong en oud niet 
kleiner wordt, de staatssecretaris 
moet overwegen, daarvoor een 
wettelijke regeling te introduceren. 

Mevrouw Gelderblom sprak ove ' 
de positie van de studenten. Ik zal mij 
tot de minister van Financiën wenden 
om in ieder geval melding te maken 
van de hier gemaakte opmerkingen. 
Ik herhaal de toezegging, gedaan 
mede namens de minister van 
Financiën, dat wij bereid zijn om in de 
Tweede Kamer daarover een 
mondeling overleg te voeren. Deze 
toezegging geldt uiteraard ook voor 
de Eerste Kamer. Wanneer de 
aanwezigheid van de staatssecretaris 
van Volksgezondheid bij de behande-
ling van de ILPZ noodzakelijk is, ben 
ik uiteraard beschikbaar. 

Mevrouw Veder heeft opmerkingen 
gemaakt over het wijzigingsvoorstel 
van de heer Lansink. Ik onderschrijf 
de nadelen van dit amendement, 
omdat ik voorstander was van de 
package deal. Voor de geschied-
schrijving is het goed om te verwijzen 
naar het standpunt van het kabinet in 
de memorie van toelichting. Als de 
package deal niet zou lukken, had het 

kabinet als stok achter de deur het 
idee dat dit eventueel wettelijk zou 
moeten worden afgedwongen. Uit de 
tekst van de memorie van toelichting 
blijkt dat aan een regeling moet 
worden gedacht analoog aan die 
welke nu door de Tweede Kamer bij 
meerderheid is aanvaard. Nogmaals, 
het kabinet was voorstander van de 
package deal over de zelfregulering. 
Die heeft het voordeel dat de 
gevolgen van de omslag voor de 
andere verzekerden kleiner zouden 
zijn. De berichten hierover in de pers 
heb ik wat afgezwakt, omdat ik het 
niet aannemelijk acht dat het verschil 
zo groot zal zijn. 

Er zijn opmerkingen gemaakt over 
de inkomensgrens die is losgelaten. 
Het kabinet is er niet happig op om in 
allerlei regelingen inkomensgrenzen 
op te nemen. De overheid tracht in 
het algemeen het aantal inkomensaf-
hankelijke regelingen te verminderen. 
Bezien vanuit die optiek heb ik toen 
tegen het KLOZ gezegd dat in de 
restitutieregeling een inkomensaf-
hankelijk aspect zit, dat ook bij de 
toepassing een heel ingewikkelde 
regelgeving geeft: je moet de 
mensen om hun inkomens vragen, 
alles moet getoond worden. Daarte-
gen hadden wij wat bezwaren. 
Daarnaast speelde echter de vraag of 
de verevening ook zou moeten 
worden toegepast op groepen voor 
wie dat gezien het inkomen niet 
noodzakelijk is, bij wie het sociale 
aspect niet speelt. Uiteindelijk zijn wij 
met het KLOZ tot een compromis 
gekomen waarin de inkomensgrens is 
opgenomen. 

Ik denk, maar ik zeg dit nu even 
zonder dat ik het precies heb 
geverifieerd, dat het inbrengen van 
een inkomensgrens in een wettelijke 
regeling, als bij voorbeeld het 
amendement-Lansink erin zou 
worden gecorporeerd, nogal wat 
complicaties zou geven. Ik noem nu 
maar even één factor, namelijk de 
bescherming van de privacy. In dat 
geval zou namelijk de particuliere 
verzekeraar op de hoogte moeten zijn 
van het inkomen. In de premierestitu-
tieregeling die was ontworpen, zou 
dit via een onafhankelijke stichting 
lopen, waardoor het inkomen niet bij 
de verzekeraar zelf bekend werd en 
dus de privacy werd gewaarborgd. Ik 
heb alleen maar willen aangeven dat 
hieraan allerlei aspecten vastzitten en 
dat het nog niet zo gemakkelijk is om 
op grond van argumenten exacte 
conclusies te trekken over de kwestie 

van de inkomensgrens. Naar mijn 
mening is voor beide verhalen iets te 
zeggen. 

Mevrouw Veder heeft ontegenzeg-
gelijk gelijk als zij zegt, dat de groep 
die onder de pooling kan vallen in 
potentie zonder meer groter is en dat 
het ook waarschijnlijk is, dat het om 
een grotere groep gaat. Hoeveel 
groter, weten wij niet. Bovendien zal 
het uiteraard via de omslagregeling 
door anderen opgebracht moeten 
worden, al heb ik in mijn eerste 
termijn alle nuanceringen daarvan 
aan de orde gesteld. Zolang het 
tegendeel niet is bewezen, ga ik er 
overigens van uit dat het KLOZ zich 
aan de afspraken houdt. Als het 
KLOZ zich niet aan de afspraken 
houdt, beschik ik wel over een 
instrument om maatregelen te 
nemen. 

Mevrouw Gelderblom heeft een 
vraag gesteld over de pakketver-
schuivingen, die inhouden dat nu 
bepaalde zaken uit het pakket van de 
particuliere verzekering naar de 
AWBZ toegaan. Dat leidt inderdaad 
tot een premieverlaging in de orde 
van 6 a 7%. 

Op de inkomensgrens ben ik in wat 
algemene zin ingegaan, met de pro's 
en contra's. Ook in verband met de 
positie van studenten heb ik gezegd 
dat ik verslag zal doen aan de 
minister van Financiën over de 
besprekingen die ik hier heb gevoerd 
en dat ik tevens zal bevorderen dat 
wij beiden aanwezig zijn als het 
onderwerp weer aan de orde komt. 
Zowel de Eerste Kamer als de 
Tweede Kamer bepaalt haar eigen 
regeling van werkzaamheden. Als wij 
genodigd worden, hetzij aan de 
overzijde van het Binnenhof, hetzij 
hier, zullen wij beiden beschikbaar 
zijn. 

Mevrouw Gelderblom heeft ook 
gevraagd naar de sanctie die 
verbonden is aan het al dan niet 
meedoen aan de pooling ex artikel 
18 van de WTZ. In dat geval is er 
sprake van een overtreding van de 
Wet economische delicten. Ik zeg dit 
nu even uit mijn hoofd, maar ik meen 
dat die koppeling in de wet zit. Ik heb 
de indruk dat de problemen die zich 
in het verleden in deze sector hebben 
voorgedaan, toch te maken hebben 
met een verschil in interpretatie van 
het wetsartikel, bewijslast en alles 
wat daarmee samenhangt. Daardoor 
konden de in potentie aanwezige 
procedures wat moeilijk worden 
gevolgd. Dit is mijn perceptie ervan, 
al zijn er los van de opmerking die ik 
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heb gemaakt al een aantal procedu-
res geweest en lopen er ook nu nog 
een paar. 

De heer Kruisinga heeft de 
relatieve spoed genoemd die bij de 
behandeling van dit wetsontwerp 
moest worden betracht. Hij heeft 
daarbij een koppeling gelegd met het 
gecompliceerde karakter van het 
wetsvoorstel. Ik denk dat het 
inherent is aan de problematiek in de 
gezondheidszorg, dat wetsvoorstel-
len die wij in dat kader hebben te 
bespreken gecompliceerd zijn. De 
vier, vijf of zes wetsvoorstellen die ik 
hier heb mogen bespreken, hebben 
zich in ieder geval door een zeer 
gecompliceerd karakter gekenmerkt, 
of het nu ging over het wetsvoorstel 
inzake de bloedtransfusie, over het 
wetsvoorstel inzake de Warenwet of 
over het wetsvoorstel inzake de 
nominale premie. Zij waren allemaal 
gecompliceerd. Wat dat betreft, heb 
ik het ook buitengewoon op prijs 
gesteld dat, gezien de met het 
onderhavige wetsvoorstel in het 
geding zijnde belangen, de Kamer 
bereid is geweest om dit wetsvoor-
stel in zo'n korte periode te behande-
len. 

De heer Kruisinga heeft gelijk als 
hij zegt dat ik niet alle vragen van 
hem heb beantwoord. Aan de ene 
kant wordt dat inderdaad veroorzaakt 
door de procedure. Aan de andere 
kant waren er echter ook vragen bij 
waarop het antwoord door niemand 
is te geven, omdat het niet bekend is. 
Dat betrof met name de vraag: 
hoeveel bejaarden zullen gebruik 
maken van de standaardpakketpolis, 
wat zal de omslagregeling zijn en 
welke effecten heeft dat? Dat 
moeten wij afwachten. Ik zeg graag 
toe dat, wanneer de Verzekeringska-
mer of een andere bron met berich-
ten komt die duiden op problemen of 
op onverwachte niet-beoogde 
effecten, ik niet zal nalaten om de 
Kamer daarvan op de hoogte te 
stellen. Als ik het toespits op de 
vraag hoeveel ouderen gebruik zullen 
maken van de standaardpakketpolis, 
dan wijs ik erop dat wij inschatten dat 
wij daarvan voor de zomer wellicht 
een beeld kunnen hebben. De 
wetsbepaling is namelijk zodanig, dat 
de "oude bejaarden" vier maanden 
de tijd krijgen om ja of nee te zeggen 
tegen de standaardpakketpolis. 
Daarna is hun beurt voorbijgegaan. 
Degenen die nu 65-plusser zijn, 
zullen dus binnen vier maanden 
moeten beslissen. Dan krijgen wij dat 

beeld en dan kunnen wij ook wat 
meer zeggen over de rekensommen. 

Vervolgens kom ik op de terugwer-
kende kracht. Een uitspraak van de 
rechter over het huidige poolingsarti-
kel kan uiteraard anders komen te 
liggen door het huidige wetsvoorstel, 
omdat dit wetsvoorstel door zijn 
terugwerkende kracht het huidige 
poolingsartikel verandert. Zoals ik in 
eerste termijn heb gezegd, is er 
volgens mijn inlichtingen nog geen 
uitspraak van de rechter geweest 
waaruit volgde dat een verzekeraar 
niet zou behoeven bij te dragen. In 
die zin stel ik dan ook vast, dat de 
terugwerkende kracht van het 
wetsvoorstel als zodanig geen 
wijziging behoeft te brengen in de 
positie van de verzekeraars. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De vergadering wordt van 20.00 uur 
tot 21.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van: 
- het wetsvoorste l Goedkeu-

ring van het op 24 juni 1988 te 
Luxemburg tot stand gekomen 
Besluit betreffende het stelsel 
van eigen middelen van de 
Gemeenschappen (1988-1989) 
(20845) 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Kruisinga (CDA): Voorzit-
ter! Wij besteden gaarne aandacht 
aan dit belangrijke wetsvoorstel 
betreffende de Europese eenwor-
ding, op dit ogenblik van meer dan 
buitengewone betekenis en daarbin-
nen natuurlijk aan de eigen middelen 
en de bron voor die eigen middelen. 
Uiteraard is de controle op de 
uitgaven ook een punt van betekenis. 
Ik illustreer die betekenis door middel 
van de betrokkenheid van de twaalf 
lidstaten van de Europese Gemeen-
schap. Well icht is de staatssecretaris 
in de gelegenheid om nog iets te 
zeggen over de beoordeling van de 
financieringsbron die thans wordt 
gekozen binnen de lidstaten. Wij 
hebben er nu namelijk heel uitdrukke-
lijk een vierde financieringsgrondslag 
bij gekregen. Naast de BTW, de 
landbouwheffingen en de douane-
rechten is er nu een vierde grondslag 

bij gekomen. Wij zouden op dit 
ogenblik toch een enkele kantteke-
ning willen plaatsen bij de stap naar 
die vierde grondslag, te meer omdat 
er in 1991 een nieuwe politieke 
situatie ontstaat. Voordien is 
bezinning noodzakelijk op de vraag 
welke financieringsgrondslag de 
beste is. Daarover moet intern 
binnen de verschillende lidstaten 
beraad worden gevoerd. Er moet 
worden nagegaan welke positie ter 
zake kan worden ingenomen, zodat 
wij niet alleen zijn overgeleverd aan 
het oordeel van de EG-Commissie 
die op een gegeven ogenblik een 
beslissing ter zake neemt. 

Daarnaast is op dit ogenblik ook 
aan de orde de aanhouding van 
monetaire reserves. Ik vraag mij af, 
of het juist is dat deze monetaire 
reserves worden aangehouden. Als 
er financiële overschotten in de 
Gemeenschap ontstaan, bij voor-
beeld door een betere begrotingsdis-
cipline, dan moeten die ten goede 
komen aan de lidstaten. Als dat niet 
gebeurt, dan moet worden bekeken 
hoe die besteding dan wel plaats-
vindt en of deze niet plaatsvindt via 
een methode als gevolg waarvan 
deze zich onttrekt aan een democra-
tische parlementaire controle. Dat is 
een van de grote bezwaren van het 
aanhouden van deze monetaire 
reserves. Wij zouden gaarne van de 
staatssecretaris vernemen wat zijn 
oordeel over die monetaire reserves 
en over dit instituut is. Deelt hij onze 
bezwaren ter zake en welk beleid 
moet ter zake in de toekomst worden 
gevoerd? Wij moeten namelijk niet 
het pad opgaan van een soort van 
definitieve vormen vormen binnen de 
toebedeling van de eigen middelen 
en de begroting van de Gemeen-
schap. Het beschikbaar zijn van 
monetaire reserves heeft op dit 
ogenblik in onze visie dus nog grote 
bezwaren. De wil van het gehele 
apparaat om begrotingsdiscipline af 
te dwingen, moet duidelijk blijken. 
Dat moet niet worden gefrustreerd 
door de aanwezigheid van monetaire 
reserves Men moet binnen de 
afgesproken ruimte willen blijven. Dit 
moet ook worden gecontroleerd en 
worden afgedwongen door een goed 
apparaat. 

Ik kom nu op het belangrijkste punt 
van vanavond, namelijk de nieuwe 
financieringsbron. De nieuwe 
financieringsbron kunnen wij zien als 
een basis waarop ook na 1991 een 
vorm moet worden gevonden om ons 
EG-beleid te financieren. Wij hebben 
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van het begin af aan vraagtekens 
gezet bij de omzetting van het 
BTW-stelsel in het BNP-systeem. Als 
ik de Handelingen van de Tweede 
Kamer bestudeer, proef ik in de 
woorden van de staatssecretaris, 
meer dan in de uitspraken die 
minister Van den Broek eerder heeft 
gedaan, een geneigdheid om akkoord 
te gaan met het BNP als financie-
ringsgrondslag, omdat het beter de 
welvaart van de verschillende 
lidstaten zou aangeven. De vraag is 
natuurlijk of dat motief op zichzelf 
uitmaakt of dat de beste financie-
ringsgrondslag zou zijn. Verder mag 
men zich afvragen of het, als het een 
financieringsgrondslag is, het de 
beste financieringsgrond voor de 
Europese Gemeenschap zou zijn. 
Men kan zich in een moderne 
maatschappij wel degelijk voorstellen 
dat de BTW, die een uitdrukking is 
van de consumptieve bestedingen, 
een betere financieringsgrondslag is 
dan een bruto nationaal produkt. 

Bovendien heeft het BNP het 
nadr>el dat het geen rechtstreeks 
verband houdt met de eigen 
middelen van de Gemeenschap en 
moeilijker als een basis voor de eigen 
middelen van de Gemeenschap kan 
worden aangegeven. Verder kan men 
zich afvragen hoe de bepaling van 
het BNP het beste zou kunnen 
plaatsvinden. Daarover heeft het 
Centraal bureau voor de statistiek zijn 
eigen opvattingen. De opvattingen 
met betrekking tot de vaststelling van 
het BNP verschillen van land tot land. 
Het is gemakkelijk om over verschil-
lende punten een standpunt in te 
nemen. Harmonie tussen de verschil-
lende lidstaten is niet bereikt. 

Ik heb gezegd dat het bruto 
nationaal produkt een goede 
grondslag schijnt te zijn, omdat het 
het niveau van de welvaart aangeeft, 
maar het is nog de vraag of het 
daarmee de beste grondslag voor 
een financiering is. Terecht heeft de 
heer Pronk in de Tweede Kamer de 
aandacht erop gevestigd dat men bij 
voorbeeld ook zou kunnen denken 
aan een aftopping van de BTW-
grondslag en de inkomensoverdrach-
ten binnen de Gemeenschap. Ook 
over die gedachte horen wij graag 
het oordeel van de staatssecretaris. 

Daarenboven is natuurlijk de relatie 
tussen BTW en variabelen ook 
afhankelijk van de produkten waarop 
men de BTW heft en welke type BTW 
men als grondslag wenst te aanvaar-
den. Men zou het ook nog kunnen 
relateren aan het hoge tarief, het 

lage tarief of bepaalde elementen uit 
de BTW. Het is erg belangrijk dat wij 
ons dat goed realiseren. De direc-
teur-generaal van de juridische 
dienst van commissie van de EG, de 
heer Eleman, heeft dat uitvoerig 
uiteengezet in een artikel dat de 
staatssecretaris wel bekend zal zijn, 
namelijk The financing of the 
community, the distinctions between 
financial contributions and its own 
resources, gepubliceerd in de 
Common market law review. Daarin 
heeft hij als zijn conclusie geformu-
leerd: " A tax on member states, for 
example in the form of taxing gross 
national products, cannot become an 
own resource. It will •always remain 
the financial contribution of the 
member states." Over die uitspraak 
en over dat artikel hoor ik ook graag 
het oordeel van de staatssecretaris. 
Het is wenselijk dat het eigen-midde-
lenkarakter van de financieringsbron 
van de EG zo goed mogelijk wordt 
gehandhaafd. 

Ik kom nog op een enkel punt dat 
ik ook aan de orde heb gesteld in het 
voorlopig verslag met de bedoeling 
dat in de toekomst ook aan andere 
financieringsgrondslagen wordt 
gedacht. Het lijkt mij de moeite 
waard dat dat in een vroeg stadium 
aan de orde wordt gesteld, opdat het 
in een vroeg stadium kan doordrin-
gen in Brussel. Anders blijft de 
gedachte hangen dat het vanzelf-
sprekend aan het bruto nationaal 
produkt zou moeten worden 
gerelateerd, maar dat is geenszins 
vanzelfsprekend. Ik heb zoeven al 
genoemd de gedachte van de heer 
Pronk inzake de BTW-aftopping en 
inkomensafdrachten. Daarnaast kan 
men, mede gelet op de bestaande 
verschillen van mening over harmoni-
satie in het kader van de accijnzen, 
ook zeer wel denken aan specifieke 
accijnzen als financieringsgrondslag 
voor eigen middelen. Binnen die 
accijnzen kan men natuurlijk denken 
aan bij voorbeeld de benzine-accijns, 
aan de alcoholaccijns en aan de 
accijns op tabakswaren. Nadat men 
deze als financieringsgrondslag heeft 
beproefd, kunnen ze ook nog 
bijdragen aan de harmonisatie van 
dezelfde accijnzen binnen de EG. 
Bovendien bevorderen ze, ter 
discusssie gesteld binnen de EG, de 
functie van deze accijnzen die naast 
de functie van belastingheffing ook 
nog een andere functie in ons 
belastingstelsel vervullen. Die andere 
functies in ons belastingstelsel 

worden in het bijzonder ook nog 
vervuld door heffingen. 

In dat kader heb ik in het voorlopig 
verslag aan de orde gesteld de 
milieuheffing, omdat naar mijn 
mening juist het milieubeheer een 
zaak van internationale politiek bij 
uitstek is en juist daar overeensterrv 
ming van doel en middelen noodza-
kelijk is. Dat is in het kader van de 
Europese Gemeenschap nog weer 
eens bevestigd door de Europese 
Akte, waarin heel nadrukkelijk is 
vastgelegd het principe "de vervuiler 
betaalt". Naast algemene uitgangs-
punten van de EG, het voorkomen 
van concurrentievervalsing, brengt 
dit met zich dat het beginsel "de 
vervuiler betaalt", zoals omschreven 
in de Europese Akte, niet alleen een 
beleidsdoelstelling is, maar meer een 
beleidsprincipe, omdat het moet 
worden beschouwd in één context te 
functioneren met betrekking tot de 
bevordering van de zuivere concur-
rentievoorwaarden, die in zich al een 
doelstelling van de Europese 
Gemeenschap is. Daarenboven is het 
milieubeleid een internationaal beleid 
bij uitstek. Als men denkt aan de 
voorkoming van concurrentieverval-
sing, ook ter zake van de milieupro-
blematiek en het milieubeleid, dan 
zou wellicht een milieuheffing, maar 
dan een Europese en niet een heffing 
op de heffing, een beloning kunnen 
zijn voor die landen die weinig 
heffingen ter zake van het milieu 
heffen. Men zou moeten zoeken naar 
een heffing op de vervuiling zelve. 
Als wij het bij voorbeeld hebben over 
de verzuringsproblematiek en over de 
invoering van heffingen in ons land, 
dan geloof ik dat daarmee eerder een 
distorsie in het Europese beleid 
wordt ingevoerd. Het zou dan ook 
veel beter zijn om een beleid te 
voeren op Europees niveau tegen de 
verzuring die sowieso al een 
internationale problematiek is, 
gebaseerd op een heffingenbeleid 
dat bovendien kan dienen ter 
voorziening in de algemene middelen 
voor de Europese Gemeenschap. 

Deze zaak wordt thans voor de 
eerste keer geopperd, maar zij lijkt 
mij belangrijk genoeg om haar nu al 
aan de orde te stellen opdat zij een 
element van de discussies kan 
uitmaken. 

D 
Staatssecretaris Van Voorst tot 
Voorst: Mijnheer de voorzitter! Ik 
dank u voor het feit dat u deze week 
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dit voorstel op de agenda hebt willen 
zetten om daarmee de termijn van 1 
januari te respecteren, waarop in de 
verschillende lidstaten de ratificatie-
procedure beëindigd moet zijn. 

Wij zijn hier bezig met één van de 
invuloefeningen van het veel grotere 
pakket van beleid, waarmee wij een 
aantal jaren geworsteld hebben. Dit 
is uiteindelijk in het begin van dit jaar 
in de zogenaamde drieluikoplossing 
van de Europese Raad tot een 
slotsom gekomen. Van dit drieluik is 
het nieuwe systeem van financiering 
van de Gemeenschap er één; het 
element van de hervorming van de 
landbouwpolitiek is er ook één en het 
derde element zijn de structuurfond-
sen. Ik breng dit even in herinnering, 
omdat deze geschiedenis relevant is 
om een paar van de kritische 
analyses, zoals die door de heer 
Kruisinga zijn gemaakt, te kunnen 
plaatsen. 

Wij hebben het hier overigens — 
dat heeft ook de heer Kruisinga 
beseft — over een systeem dat 
bedoeld is om tot 1992 stabiliteit te 
geven aan de financiering van de 
Gemeenschap en daarmee te 
voorkomen, dat wij jaarlijks opnieuw 
in allerlei perikelen terechtkomen en 
onze tijd besteden aan kleine hobbels 
in plaats van ons te concentreren op 
de grote sprongen voorwaarts. Wij 
zien hoe sinds de vergadering van de 
Europese Raad van februari, waarin 
wij tot een oplossing konden komen 
voor een aantal van de grote 
problemen die ik zoeven noemde, 
daadwerkelijk een versnellingsproces 
op allerlei terreinen binnen de 
Gemeenschap is opgetreden. 

De heer Kruisinga heeft onder het 
adagium: "Gouverner c'est prévoir" 
zijn interventie ingezet. Ik zal dadelijk 
graag op een paar punten van de 
verdere toekomstige ontwikkeling 
ingaan. 

Om te beginnen wil ik echter 
ingaan op het specifieke punt van de 
monetaire reserve, ook door de heer 
Kruisinga als eerste genoemd. Ik 
schets allereerst de feitelijke situatie. 
Het woord "reserve" is in zoverre 
bedrieglijk dat het niet een bedrag is 
dat echt op de begroting opzij is 
gezet. Het is een papieren reserve in 
die zin dat slechts ais hieraan 
behoefte is volgens de spelregels die 
hiervoor zijn gesteld, de bijdragen 
door de lidstaten moeten worden 
gestort. Waarom hebben wij met 
tegenzin in het hele pakket een 
monetaire reserve toch aanvaard? 
Omdat dit een mogelijkheid bleek om 

een belangrijker doel, namelijk de 
plafonnering van de uitgaven voor de 
landbouwsector en de introductie 
van de zogenaamde stabilisatoren 
voor de belangrijkste produkten, 
binnen te kunnen halen. 

Een van de grote kritiekpunten van 
een aantal lidstaten was namelijk dat 
het te ver ging om de marktconformi-
teit voor de landbouwpolitiek 
daadwerkelijk ingang te doen vinden, 
zolang je tegelijkertijd die landbouw 
speelbal maakte van de grote 
monetaire fluctuaties. Aangezien de 
grote landbouwprodukten inderdaad 
in dollars zijn genoteerd en het 
heffingen- en restitutiesysteem in 
feite een afgeleide is van de wereld-
marktprijzen in dollars, hebben wij dit 
punt niet helemaal opzij kunnen 
schuiven, ondanks het feit dat wij er 
wel onze bedenkingen bij hebben dat 
je voor één sector, in tegenstelling 
tot wat je elders in de economie 
doet, een dergelijke faciliteit in het 
leven roept. Zoals gezegd, leek het 
net dat stukje smeermiddel te zijn dat 
nodig was om het landbouwelement 
in het drieluik rond te krijgen. Dat is 
dan ook de reden waarom wij het 
hebben aanvaard. Overigens breng ik 
in herinnering dat de monetaire 
reserve nog wel degelijk een eigen 
risico voor de landbouwsector zelf 
inhoudt. Als de reserve op is, komt 
ook het risico weer voor rekening van 
de landbouw. 

De heer Kruisinga heeft wat 
uitvoeriger stilgestaan bij het 
karakter van het zogeheten vierde 
eigen middel. Hij vroeg zich af wat de 
appreciatie van de regering is van in 
het bijzonder de BNP-sleutel. Zelf 
noemde hij al een paar argumenten 
die hebben meegewogen bij de 
aanvaarding van deze sleutel. Vooral 
het argument dat de BNP een nog 
rechtvaardiger weerspiegeling is van 
de welvaart in de verschillende 
landen dan de BTW, kan benadrukt 
worden. In één economische 
structuur en met dezelfde fiscale 
discipline zouden misschien de 
verschillen niet bestaan, maar er is 
geconstateerd dat bij voorbeeld in 
Italië toch een vrij groot verschil 
bestaat tussen de BTW- en de 
BNP-berekening. Alle objectieve 
indicaties lieten zien dat de feitelijke 
draagkracht van Italië veel beter tot 
uitdrukking komt door een BNP- dan 
door een BTW-sleutel. Ik noem Italië 
als voorbeeld omdat dit nogal in het 
oog loopt. Het is een indicatie voor 
de manier waarop in algemene zin 
een zuiverder berekening kan 

ontstaan. In de geest van een aantal 
mensen heeft bovendien nog 
meegespeeld dat het BNP de 
tendens heeft om wat sneller te 
groeien dan de BTW, wat uiteraard 
door sommigen als een voordeel 
gezien is, ondanks het feit dat het 
totale uitgavenpatroon van de 
gemeenschap is vastgelegd. Daar 
kan niet doorheen gebroken worden. 

Ook in de memorie van antwoord 
van de regering aan deze Kamer is 
aan de orde gekomen, dat wij 
niettemin een aantal schaduwzijden 
zien. De belangrijkste daarvan is dat 
de BNP-sleutel een minder mooie 
oplossing is, als je deze vergelijkt 
met de zuiverheid van een eigen-
middelensysteem zoals de systemen 
van BTW, de landbouwheffingen en 
de invoerrechten vormen. Deze keuze 
hebben wij dan ook met wat moeite 
gemaakt. 

De heer Kruisinga verwees naar 
uitlatingen van mij in de Tweede 
Kamer. Ik heb inderdaad gezegd, zij 
het met een wat ander woordgebruik 
dan van de heer Ehlermann in het 
artikel dat zojuist werd geciteerd, dat 
het voor een deel ook een kwestie 
van optiek is. Ook al heb je als vierde 
eigen middel de BNP-sleutel, dan is 
dit toch van meet af aan een 
eigendom van de Gemeenschap. Het 
is niet zomaar het betalen van een 
contributie. Dit neemt niet weg dat 
de systematiek minder aansluit bij de 
gedachten die wij hadden en hebben, 
zeker als het toekomstperspectief in 
ogenschouw wordt genomen. Er zal 
sprake zijn van een steeds grotere 
autonomie van de vierde bestuurs-
laag, waarbij het voor de hand ligt 
dat die bestuurslaag ook ter zake van 
de inkomsten steeds meer zijn eigen 
zeggenschap en inningsmethoden zal 
kunnen krijgen. Net als de heer 
Kruisinga ben ik dan bezig te denken 
over de dingen die na 1992 zullen 
gebeuren en niet over de problemen 
van vandaag of morgen. In dat kader 
is het zeker de moeite waard, tijdig 
na te denken over de modaliteiten 
die je moet kiezen als de discussie 
zich in 1 992 of wat eerder weer 
aandient. 

Ik wil daarover op dit moment een 
aantal dingen zeggen, die misschien 
wat afhoudend klinken, maar die 
niettemin factoren betreffen die wij 
in het oog moeten houden. Over 
twee weken hebben wij een nieuwe 
commissie, die aan het einde van 
haar mandaat zelf voorstellen zal 
moeten indienen. Ook in de komende 
periode zal zij belaagd worden met 
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voorstellen uit verschillende hoeken. 
Vanaf de zomer hebben wij een 
nieuw Europees parlement dat 
daarover ook zijn zegje zal willen 
doen. Bovendien hebben wij in de 
periode waarin deze onderhandelin-
gen echt van start gaan, in Nederland 
een nieuwe Tweede Kamer en een 
nieuw kabinet. Met andere woorden: 
het is wat moeilijk, ook in de 
Nederlandse situatie, nu een vast 
standpunt in te nemen over de 
verschillende opties. 

Een aantal gedachten hebben 
eerder gecirculeerd. Ik zeg gecircu-
leerd, omdat deze nooit zijn gemate-
rialiseerd. Binnen de Commissie en 
naar ik meen in bepaalde publieke 
uitlatingen, met name van president 
Delors, is wel eens gespeeld met de 
gedachte van een Europese vennoot-
schapsbelasting. Het opleggen van 
een accijns is inderdaad denkbaar. 
Bovendien denkt men nu aan het 
inzetten van een deel van een soort 
wegenbelasting voor infrastructurele 
werken, een soort Europees wegen-
fonds. Dat komt enigszins in de buurt 
van de gedachten van de heer 
Kruisinga. Het lijkt mij verstandig, zelf 
gedachten te vormen over het soort 
alternatieven dat straks bij de 
onderhandelingen kan worden 
ingebracht. Daarbij is de optiek, een 
zo zuiver mogelijk eigen middel voor 
de periode na 1992 te krijgen. Wij 
moeten echter niet de indruk wekken 
dat wij bereid zijn, naast het eerder 
dit jaar vastgestelde financiële 
pakket, nieuwe middelen aan de 
Gemeenschap ter beschikking te 
stellen. De heer Kruisinga gaf mij 
overigens niet de indruk dat dat zijn 
bedoeling was. Je riskeert echter 
wel, de geest uit de fles te halen 
door in een te vroeg stadium de 
discussies te entameren. Naar mijn 
mening zal de regering wat dat 
betreft enige prudentie in acht 
moeten nemen. 

Ik maak nog de volgende kantteke-
ning. Op het moment dat wordt 
gepraat over andere eigen middelen 
en over een eigen belastinggebied 
voor de Gemeenschap, moeten wij 
de daarbij horende verantwoordelijk-
heden in aanmerking nemen. De rol 
van het Europese Parlement komt 
daarbij natuurlijk ook aan de orde. Op 
dit moment heeft het Europese 
Parlement slechts zeggenschap over 
de uitgaven. Door een puur eigen 
belastinggebied voor de Gemeen-
schap ontstaat een pendant van de 
democratische controle op het 
communautaire niveau, ook voor de 

inkomsten. Dit aspect zal de zaak 
nog wat verder compliceren. De 
totaliteit van de lastendruk voor de 
burger speelt hierbij natuurlijk ook 
een rol. Het laat hem betrekkelijk 
onverschillig of hij door de hond of 
door de kat wordt gebeten, of hij 
belasting betaalt aan de gemeente, 
de provincie, het Rijk of aan de EG. 
Voor hem is de totaliteit van de druk 
belangrijk. Dit element zal dan ook 
een verdere coördinatie vragen op 
het monetaire macro-economische 
terrein. Daarmee zijn wij wel degelijk 
bezig. 

Het comité-Delors, de speciale 
club waartoe de Europese Raad in 
Hannover besloot, zal, naar wij 
verwachten, in het komende voorjaar 
een rapport indienen. Dit rapport 
moet de verdere weg voor de 
economische en monetaire unie 
indiceren. Naar wij verwachten en 
hopen zullen daarin aspecten zoals 
financieringslasten en dergelijke aan 
de orde komen. 

Na deze algemene beschouwing 
kom ik te spreken over het specifieke 
pleidooi van de heer Kruisinga voor 
een milieuheffing. Men zal begrijpen 
dat ik — ik verwijs naar hetgeen ik 
net heb gezegd — geen definitief 
standpunt kan innemen over de 
positie van de regering in 1 992. Ik 
kan wel dit zeggen. Bij het mogelijk 
maken van een soort Europese 
milieuheffing wordt ervan uitgegaan 
dat men vooraf of tegelijkertijd in 
staat is, een effectief Europees 
milieubeleid te voeren. Dat is op dit 
moment een van de speerpunten in 
ons beleid. Ik neem aan, dat dit in 
deze Kamer genoegzaam bekend is. 
Wij zijn toch nog niet zover als wij 
wel zouden willen. Er is weliswaar 
een steeds grotere bewustwording, 
ook in die landen van de gemeen-
schap waar de aantasting van het 
milieu minder zichtbare vormen heeft 
aangenomen, dat er op dit terrein 
iets moet gebeuren, maar de geest is 
op dit moment onvoldoende rijp om 
de discussie te voeren over de vraag 
of überhaupt strengere normen voor 
de vervuiler moeten worden aange-
legd en of de vervuiler ook nog moet 
worden belast met het schrikbeeld 
van een heffing. Mijn persoonlijke 
inschatting is, dat wij dan riskeren, 
dat de voortgang van de oplossing 
ter zake van de Europese milieupro-
blematiek in dit stadium eerder wordt 
belast dan geholpen. Dat neemt niet 
weg, dat de gedachte ter zake van 
een wat langere termijn zekere 
aantrekkelijk is, al is het maar 

vanwege het aspect van de concur-
rentievoorwaarden, die gelijk 
getrokken zouden kunnen worden, 
zoals door de heer Kruisinga treffend 
is gezegd. 

De aftopping van de BTW was nog 
een van de denkbare varianten. Op 
een bepaald moment moest de 
knoop worden doorgehakt. Wij 
hebben toch voor de BNP-formule 
gekozen, omdat op die wijze de 
gemakkelijkste overeenstemming 
mogelijk was. 

De vraag is gesteld, hoe het BNP 
wordt berekend. Ik heb op 9 
december ter kennisneming van de 
Kamer toegestuurd een nog niet 
gepubliceerde richtlijn van de 
gemeenschap. Die is niet gepubli-
ceerd, omdat die nog niet in formele 
zin is aangenomen. Die richtlijn is 
nog niet in formele zin aangenomen, 
omdat twaalf ratificaties de juridi-
sche basis daarvoor moeten gaan 
vormen. Het komt er globaal op neer, 
dat er een eenheid is van definitie 
van wat het BNP is. Het meten van 
de verschillende elementen brengt 
verschil met zich. Tot op grote 
hoogte is sprake van een statistisch 
probleem. Hier zitten inderdaad wat 
afwijkingen. Er zijn methodes 
ontwikkeld om met dubbele toetsen 
te trachten die onzuiverheden eruit te 
krijgen. Het voorstel dat er ligt — in 
feite is er al overeenstemming in het 
kader van de Raad; in formele zin is 
het nog niet van kracht — gaat op 
die weg verder door. Als het van 
kracht is, zal het probleem van de 
variaties ter zake van het CBS en 
andere instellingen tot het verleden 
behoren. 

• 
De heer Kruisinga (CDA): Mijnheer 
de voorzitter! Mijn dank voor het 
antwoord van de staatssecretaris. Ik 
heb dat op hoge prijs gesteld. 

Uiteraard blijf ik over het BNP mijn 
aarzelingen houden. Ik bevind mij in 
het goede gezelschap van de 
regering en van de directeur-gene-
raal van de juridische dienst. 

Ik wil nog iets zeggen over het 
betoog van de staatssecretaris over 
de financieringsbron vanuit het 
Europese milieubeleid. Ik blijf erbij, 
dat het geen schrikbeeld zal moeten 
zijn. Ik geloof eerder dat het een 
voorwaarde zou kunnen zijn voor een 
goed Europees milieubeleid. Als er 
één beleid eigenlijk internationaal 
gericht en internationaal moet zijn, 
dan is het wel milieubeleid. Als wij 
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hier in Nederland een verzurings-
fonds stichten dan is dat voorname-
lijk voor verzuringen die hun oor-
sprong vinden in andere landen. Dat 
is op zichzelf een indicatie. Een 
tweede indicatie is dat men moet 
voorkomen dat het milieubeleid 
concurrentievervalsend werkt. Dat 
mag het ook niet in het kader van de 
Europese wetgeving. In het kader van 
de Europese wetgeving wordt dit 
dunkt mij als concurrentievoorwaarde 
uitgesloten, ook al omdat het 
specifieke beginsel dat de vervuiler 
betaalt in de Europese akte nadruk-
kelijk is vermeld. Ik geloof daarom 
dat een Europees anti-verzurings-
fonds in het kader van een groeiende 
Europese gemeenschap veel 
logischer is dan een Nederlands 
verzuringsfonds. Daarom komt het 
mij voor, en daar wil ik toch voorlopig 
bij blijven, dat de grondslag van de 
vervuiling op internationaal niveau, 
waarmee de hele EG als zodanig te 
maken heeft, op zichzelf een goede 
grondslag zou kunnen zijn en in elk 
geval tijdig in de bespreking moet 
worden betrokken. Dat is ook de 
bedoeling geweest. Je bevordert 
daarmee de gelijkheid van de 
contribuabelen binnen de EG, je 
bevordert de verantwoordelijkheid 
van de gehele bevolking binnen de 
twaalf EG-landen en je bevordert de 
gelijkheid van de concurrentievoor-
waarden. Ik zou deze gedachte 
nogmaals willen onderstrepen. 

D 
Staatssecretaris Van Voorst to t 
Voorst: Voorzitter! Ik zal uitermate 
kort kunnen zijn in deze tweede 
termijn. Ik denk dat volstrekt juist is 
wat de heer Kruisinga zegt, namelijk 
dat als enig beleid bij uitstek op 
internationale schaal aangepakt moet 
worden dat juist het milieubeleid is. 
Rest natuurlijk de vraag op welke 
manier dat het snelst kan gebeuren. 
Ik wilde haast zeggen "het effec-
t iefst" , maar effectiviteit en snelheid 
hebben in de situatie van de twaalf 
op dit moment met elkaar te maken. 
Ik zou wat ik in eerste aanleg zei 
kunnen parafraseren met het 
uitspreken van de vrees, dat ook hier 
zou kunnen blijken dat het beste de 
vijand van het goede is. Dat is toch 
de afweging waar wij mee zitten. Dat 
neemt niet weg dat de argumenten 
van de heer Kruisinga op zichzelf 
zeer pertinent zijn en ook stellig in de 
verdere gedachtenvorming aan 
regeringszijde meegenomen zullen 

worden. Ik heb de heer Kruisinga ook 
zo begrepen dat het zijn bedoeling 
was om deze gedachte nu ingang te 
doen vinden en niet om voor verdere 
termijnen een definitieve uitspraak te 
krijgen. In die zin kan ik ook zeggen 
dat de gedachte als zodanig begre-
pen is. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

D 
De voorzitter: Volledigheidshalve 
merk ik nog op dat het aanvankelijke 
voornemen om thans de behandeling 
van de Monumentenwet voort te 
zetten is verlaten en dat de minister 
van WVC morgenochtend kan 
worden verwacht. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Wijz iging 

van de W e t op de inkomstenbe-
lasting 1964 (afschaffing 
investeringsbijdragen voor 
zeeschepen) (19724). 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Verlening 

van een machtiging als bedoeld 
in art ikel 40 van de C o m p t a b i l i -
t e i t s w e t 1976 (Stb. 671) t o t 
deelneming in de naamloze 
vennootschap NV Koninkli jke 
Nederlandse Vl iegtuigenfabriek 
Fokker (20378) 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De voorzitter: De fractie van de PSP 
verkrijgt aantekening, dat zij geacht 
wenst te worden tegen dit wetsvoor-
stel te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Goedkeu-

ring van de Internationale 
natuurrubberovereenkomst, 
1987, met bi j lagen; Genève, 20 
maart 1987 (Trb. 1988, 52) 
(20864) 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Sluiting 22.14 uur. 

D 
Besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten 

De voorzitter heeft na overleg met 
het College van senioren besloten 
om: 

a. de openbare behandeling van het 
volgende wetsvoorstel te doen 
plaatsvinden op 31 januari 1989: 

Strafbaarstelling van misbruik van 
voorwetenschap (19935); 

b. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste Commissie voor binnenland-
se zaken en de Hoge Colleges van 
Staat van het volgende wetsvoorstel 
te doen plaatsvinden op 31 januari 
1989: 

Wijziging van de Wet gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
(Stb. 1980, 86), van artikel 1637ij 
van het Burgerlijk Wetboek en 
aanvulling van de Wet medezeggen-
schap onderwijs en enkele andere 
onderwijswetten, alsmede opneming 
van de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de burgerlijke 
openbare dienst (Stb. 1980,384) , 
van de Wet gelijk loon voor vrouwen 
en mannen (Stb. 1975, 129) en van 
de Wet tijdelijke voorziening gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
en van gehuwden en ongehuwden in 
geval van beëindiging van de 
dienstbetrekking (Stb. 1979, 278) in 
de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen (betreft 
herziening van de wetgeving inzake 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen) (19908). 

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

1. de volgende door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men wetsvoorstellen: 

Wijziging van hoofdstuk XVI 
(ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur) van de begroting 
van de uitgaven en van de begroting 
van de ontvangsten van het Rijk voor 
het jaar 1987 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (20226); 
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Wijziging van hoofdstuk VIM 
(ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen) van de begroting 
van de uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1987 (tweede wijzigingsvoor-
stel) (20351); 

Wijziging van hoofdstuk XI 
(ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1987 
(tweede wijzigingsvoorstel) (20354); 

Wijziging van artikel 21 van de Wet 
op het leerlingwezen (20367); 

Wijziging van de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet op het 
leerlingwezen en de Experimenten-
wet onderwijs, houdende harmonisa-
tie van onderwijswetgeving inzake 
overleg met besturenorganisaties 
(20500); 

Wijziging van de Brandweerwet 
1985 (20514); 

Heffing van vennootschapsbelas-
ting over het geconsolideerde 
resultaat van coöperatieve verenigin-
gen of onderlinge verzekeringsmaat-
schappijen (20521); 

Wijziging van de Gemeentewet op 
het stuk der belastingen (limitering 
onroerend-goedbelastingen, leges en 
rechten) (20565); 

Wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, de Wet op 
de vennootschapsbelasting 1969 en 
de Algemene wet inzake rijksbelas-
tingen (ongedaan maken van de 
temporisering van de verrekening van 
investeringsbijdragen) (20621); 

Wijziging van artikel 588 van het 
Wetboek van Strafvordering 
(20661); 

Aanvulling van de Wet toezicht 
verzekeringsbedrijf met bepalingen 
omtrent hulpverlening op reis 
(20664); 

Hoofdstuk XI (ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer) voor het 
jaar 1989; Vaststelling begroting van 
uitgaven; Vaststelling begroting van 
ontvangsten (20800-XI); 

Vereenvoudiging van financiële en 
bestuurlijke betrekkingen tussen 
overheden op terreinen van welzijn, 
volksgezondheiden cultuur (20853); 

Goedkeuring van de Internationale 
natuurrubberovereenkomst, 1987, 
met bijlagen; Genève, 20 maart 1987 
(Trb. 1988, 52) (20864); 

Wijziging van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 (vervallen 
van artikel 61a, vijfde lid, onderdeel 
n) (20885); 

Nadere wijziging van de Algemene 
kinderbijslagwet (tot bijzondere 

verhoging van de kinderbijslag met 
ingang van 1989, alsmede herziening 
van de kinderbijslagbedragen per 1 
januari 1989) (20927). 

Deze wetsvoorstellen zullen worden 
gesteld in handen van de desbetref-
fende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 
een, van de minister van Financiën, 

ten geleide van de jaarverslagen over 
het afgelopen boekjaar van de 
Wereldbank en de International 
finance Corporation; 

een, van de minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking, ten geleide 
van zijn antwoorden op vragen van 
Tweede-Kamerleden over een 
proefschrift inzake ontwikkelings-
hulp; 

een, van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken, ten geleide van 
de Richtlijn van de Raad betreffende 
de BNP-richtlijn; 

een, van de minister van Justitie, 
betreffende wetsvoorstel 20854 
inzake invoering sociaal-fiscaal 
nummer; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
het voorstel van wet tot wijziging van 
de Vreemdelingenwet, alsmede de 
daarbij behorende memorie van 
toelichting; 

een, van de minister van Binnen-
landse Zaken, ten geleide van de 
opstellenbundel "Gegeven de 
Grondwet"; 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 
het jaarlijks overzicht landelijk 
onderwijsinnovatiebeleid in het kader 
van de uitvoering van artikel 7 van de 
Wet op de onderwijsverzorging 
(WOV), alsmede verslag van de 
eerste bijeenkomst van de Commis-
sie voor overleg Wet op de onder-
wijsverzorging d.d. 16 september 
jongstleden; 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
betreffende begeleidingskosten 
(27 + ) Landelijk orgaan leerlingwe-
zen; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
een nota naar aanleiding van het 
verslag betreffende voorstel van wet 
tot wijziging van de Wet van 16 mei 
1986, Stb. 282, tot wijziging van de 
Wet op het leerlingwezen, inzake 
continuering van de opheffing van de 
leeftijdsgrens van 27 jaar; 

een, van de minister van Financiën, 
betreffende wetsvoorstel (19935) 
strafbaarstelling misbruik van 
voorwetenschap; 

een, van de staatssecretaris van 
Financiën, ten geleide van een 
afschrift van diens brief aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer 
betreffende aanbieding van het 
rapport van de Werkgroep wegings-
problematiek vennootschapsbelas-
t ing, 

een, van de ministervan Economi-
sche Zaken, betreffende het beleids-
voornemen inzake informatietechno-
logie 1989-1990; 

een, van de minister van Landbouw 
en Visserij, ten geleide van een 
rapport van de Raad voor het 
binnenlands bestuur betreffende het 
advies over herziening Natuurbe-
schermingswet; 

een, van de ministervan Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van een verslag betreffende 
evaluatie van het experiment met 
sollicitatieclubs; 

een, van alsvoren, betreffende 
Voorlegging van internationale 
arbeidsverdragen en -aanbevelingen; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
de memorie van antwoord inzake het 
wetsvoorstel houdende verlenging en 
wijziging van de Wet arbeidsvoor-
waardenbeleid gepremieerde en 
gesubsidieerde sector (20622); 

een, van alsvoren, betreffende 
overleg tarieven medisch specialis-
ten ; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
het onderzoeksrapport "Tijdelijk werk 
bij de overheid: een goede start voor 
een baan in het bedrijfsleven". 

De voorzitter stelt voor, deze 
missives voor kennisgeving aan te 
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd 
ter griffie ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missives: 
een, van de voorzitter van de 

Wetenschappelijke raad voor het 
regeringsbeleid, ten geleide van de 
WRR-publikatie V64: De maatschap-
pelijke gevolgen van erfelijkheidson-
derzoek; 

negentien, van de directeur van het 
Kabinet der koningin, houdende 
mededeling van de goedkeuring door 
H.M. de Koningin van een aantal 
voorstellen van (rijks)wet, aangeno-
men door de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal; 

een, van de directeur-generaal van 
het Rijksinstituut voor volksgezond-
heid en milieuhygiëne, ten geleide 
van het rapport "Zorgen voor 
Morgen, nationale Milieuverkenning, 
1985-2010" ; 

een, van het Interprovinciaal 
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overleg, betreffende vervanging van 
de Monumentenwet (kamerstuk nr. 
19881); 

een, van het Sociaal en cultureel 
planbureau, ten geleide van Cahier 
nr. 66, "Van woord naar beeld?". 

De voorzitter stelt voor, deze 
missives voor kennisgeving aan te 
nemen. De bijlagen zijn nedergelegd 
ter griffie ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 
een, van burgemeester en 

politiechefs van de rijkspolitiege-
meenten in het district Amsterdam, 
inzake een gezamenlijke verklaring 
over het rapport "De politie beter 
verdeeld". 
Dit geschrift wordt van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissies voor justitie 
en voor binnenlandse zaken en de 
Hoge Colleges van Staat; 

een, van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Termunten, ten geleide van een 
motie inzake vervoer van atoomafval 
over het Eems-Dollard-estuarium en 
het lozen van het zoute water. 
Dit geschrift wordt van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor 
binnenlandse zaken en de Hoge 
Colleges van Staat; 

een, van W. de Wit t te Groningen, 
namens een school voor geïndividua-
liseerd onderwijs voor MAVO-HAVO 
en atheneum "De nieuwe school" , 
inzake een wervingsactie voor 
donateurs. 
Dit geschrift wordt van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor 
onderwijs; 

een, van het bestuur van de 
Vereniging Das & Boom te Beek-Ub-
bergen, ten geleide van een brief met 
betrekking tot de verantwoordelijk-
heid van de volksvertegenwoordiging 
voor een schoon en leefbaar mil ieu; 

een, van het bestuur van de 
Nederlandse bond van gemeente-
ambtenaren te Amersfoort, ten 
geleide van de brochure "De 
Ambtenaar en het mil ieu". 
Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor 
ruimtelijke ordening en milieubeheer; 

een, van de directeur van de 
Nederlandse federatie van reclasse-
ringsinstellingen te 's-Hertogen-
bosch, met betrekking tot behande-
ling van het wetsvoorstel Wet 
onbetaalde arbeid uitkeringsgerech-

tigden (19549) in relatie tot het 
wetsvoorstel Aanvulling van het 
Wetboek van Strafrecht met de straf 
van onbetaalde arbeid (20074); 

een, van de familie S. Bloemhof te 
Hengelo, inzake de ongunstige 
financiële positie van mensen met 
een uitkering. 
Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor sociale 
zaken en werkgelegenheid; 

een, van H. Dunnewolt, namens 
het Gezondheid-instituut lichtcen-
trum levenskracht te Valthermond, 
inzake ernstige bezorgdheid over de 
toenemende vervuiling van het 
milieu. 
Dit geschrift wordt van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor welzijn 
en volksgezondheid. 

De voorzitter stelt voor, deze 
geschriften voor kennisgeving aan te 
nemen. 
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