63ste Vergadering

Donderdag 22 j
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Voorzitter: Vondeling
Tegenwoordig zijn 127 leden, te weten:
Aantjes, A b m a , Van Amelsvoort, B.
Bakker, M. Bakker, Beckers-de Bruijn,
Ter Beek, De Beer, Beinema, Van den
Bergh, Beumer, Blaauw, H. A. de Boer,
J. J. P. de Boer, Boersma, Bolkestein,
Borgman, Braams, Braks, Bremen,
Brinkhorst, Van den Broek, Castricum,
G. M. P. Cornelissen P. A. M. Cornelissen, G. C. van Dam, M. P. A. van Dam,
Dankert, Dees, Deetman, Van Dijk,
Dijkman, Van Dis, Van der Doef, Dolman, Duisenberg, Engwirda, EpemaBrugman, Van Erp, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, Gerritse, Ginjaar-Maas, De Graaf,
Haas-Berger, De Hamer, Hartmeijer,
Van der Hek, Hennekam, Hermans,
Hermsen, Van Houwelingen,
Jansen, Joekes, Kappeyne van
de Coppello, Keja, Van Kemenade,
Klein, Kleisterlee, Knol, Koekoek, Kolthoff. Kombrink, Korte-van Hemel, De
Korte, Kosto, Krouwel-Vlam, Lambers-Hacquebard, Langedijk-de Jong,
Lansink, Lauxtermann, Van Leijenhorst, Van der Linden, Lubbers,
Meijer, Menens, Mommersteeg,
Moor, Van Muiden, Müller-van Ast,
Nijhof, Nijpels, Nootenboom, Nypels,
Van Ooijen, Patijn, Poppe, Portheine,
Pronk, Rienks, Rietkerk, Roels, Roethof, Salomons, Van der Sanden,
Schaapman, Schaefer, Schakel, Scherpenhuizen, Seijben, Van der Spek,
Spieker, Stemerdink, Van der Stoel,
Stoffelen, Van Thijn, Tolman, Tripels,
Den Uyl, Veerman, Van de Ven, Verbrugh, Verkerk-Terpstra, Vondeling,
Voogd, De Voogd, Voortman, De Vries,
Vrijlandt-Krijnen, Weijers, Wisselink,
Wöltgens, Worrell en Zeevalking

Aanvang 10.20

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten van
verhindering van de leden:
Aantjes en Kleisterlee, in verband met
de begrafenis van de heer W. J . Andriessen, voor het eerste deel van de
vergadering;
Jacobse, Drenth en Van Rooijen, wegens bezigheden elders.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ingekomen is een brief
van de Minister van Landbouw en Visserij, over een ontwerp-besluit ingevolge artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976.
Deze brief welke niet zal worden gedrukt, wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: De overige ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die
lijst heb ik ook voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als aan
het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen,
neem ik aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld door het lid De Beer en
door de leden Van Thijn, Van der Doef
en Castricum overeenkomstig artikel
107 van het Reglement van Orde aan
de Minister van Verkeer en Waterstaat,
over de opvolging van de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. 1
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.]

en de heren Pais, Ministervan Onderwijs en Wetenschappen, Tuijnman,
Ministervan Verkeer en Waterstaat,
Van Aardenne, Ministervan Economische Zaken, Albeda, Ministervan Sociale Zaken, Nooteboom, Staatssecretaris van Financiën, en De Graaf,
Staatssecretaris van Sociale Zaken.
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Ingekomen stukken
Vragen

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voorzitter! Wat de vraag van de heer De
Beer betreft, kan ik het volgende meedelen. Begin van dit jaar heeft de voorzitter van de raad van commissarissen
van de NV Nederlandse Spoorwegen
mij in kennis gesteld van het feit, dat

de huidige president-directeur, mr. De
Bruin, met ingang van 1 januari zou
worden benoemd tot voorzitter van de
Internationale Spoorwegunie, de UIC.
Dit is uiteraard een eervolle benoeming, die, voor zover wij weten, voor
het eerst aan een Nederlander wordt
toegedacht. Ik zie het ook persoonlijk
als een waardering voor het vele werk
dat de heer De Bruin op bekwame w i j ze, zowel nationaal als internationaal,
voor de Spoorwegen heeft gedaan.
De aan dit voorzitterschap verbonden werkzaamheden zullen een zeer
aanzienlijk deel van de tijd van de heer
De Bruin vergen. De raad van commissarissen, die aan de voorgenomen benoeming tot voorzitter van de UIC zijn
goedkeuring heeft gegeven, was daaro m van mening dat het gewenst is, de
hoofddirectie van de NS, naast de heer
De Bruin, uit te breiden met een tweede lid, terwijl de heer De Bruin zelf als
president-directeur zou blijven fungeren.
Ingevolge de statuten is de raad van
commissarissen belast met de benoeming van de leden van de hoofddirectie, terwijl deze benoeming is onderworpen aan de goedkeuring van de
vergadering van aandeelhouders, dus
in dit geval de Staat der Nederlanden,
vertegenwoordigd door de Minister
van Financiën en de Minister van Verkeer en Waterstaat. Volgens overeengekomen procedureregels wordt door
de raad van commissarissen ten aanzien van voorgenomen benoemingen
in de hoofddirectie overleg gepleegd
met en informatie verstrekt aan de ondernemingsraad en de directieraad.
Voorts is tussen de raad van commissarissen en mijn ambtsvoorganger in
januari 1975 overeengekomen, dat
met betrekking tot de benoeming van
leden van de hoofddirectie, voor een
goede gang van zaken in de vennootschap en voor een goede samenwerking tussen de Minister van Verkeer en
Waterstaat en de raad van commissarissen, vooroverleg zou plaatsvinden.
In dit kader heb ik te zamen met collega Andriessen, die, zoals ik al zei,
met mij de Staat als aandeelhouder
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Tuijnman
vertegenwoordigt, enkele gesprekken
gehad met de president-commissaris
en enkele leden van de raad van commissarissen. Daarbij hebben wij als
onze mening naar voren gebracht, dat
in het totale gebeuren van de NS, een
onderneming die een overheidstaak
behartigt, zowel in maatschappelijk
opzicht als wat de factor arbeid betreft
en gezien het aanzienlijke beslag op de
overheidsmiddelen, hetgeen —dit zal
bekend zijn — niet ver af is van 1 miljard gulden per jaar, een sterk management vereist is. Wij hebben ook gezegd, dat wij het absoluut noodzakelijk
achten, ook in verband met onze politieke verantwoordelijkheid tegenover
deze Kamer, dat aan een president-directeur de eis wordt gesteld volledig
beschikbaar te zijn o m leiding te geven
aan het managementteam en bovendien permanent aanspreekbaar te zijn.
Wij achten dat erg belangrijk. Mede op
grond van dit vooroverleg heeft de
raad van commissarissen op15 juni jl.
besloten, de heer Ploeger met ingang
van 1 juli a.s. te benoemen tot tweede
lid van de hoofddirectie en tevens een
procedure op gang te brengen o m te
komen tot een verdere aanvulling van
de hoofddirectie en tot aanwijzing van
een opvolger van de heer De Bruin als
president-directeur.
Ik wijs er nadrukkelijk op, dat mijnerzijds - zoals in het aangehaalde artikel
van De Volkskrant van zaterdag j l .
wordt gesuggereerd - met betrekking
tot de functie van president-directeur
op geen enkele wijze figuren naar voren zijn geschoven of voorstellen zijn
gedaan. Voorts is het evenmin juist zoals ook in het artikel wordt gezegd dat ik zou willen bewerkstelligen dat
een stroman van de Minister in deze
functie zou worden benoemd; niets is
minderwaar. Ik kan de Kamer de verzekering geven, dat ik met de raad van
commissarissen van opvatting ben,
dat het bedrijf een onafhankelijke president-directeur nodig heeft, die bewezen heeft te beschikken over ruime
managementkwaliteiten en voldoende
oog heeft voor het maatschappelijk
gebeuren waarbinnen het bedrijf zijn
werkzaamheden moet verrichten.
De heren Van Thijn en Van der Doef
hebben gevraagd of het waar is, dat de
door de NS zelf voorgedragen kandidaat door de raad van commissarissen
niet kan worden geaccepteerd en dat
een begin is gemaakt met een nieuwe
procedure. Ik kan wat dat betreft verwijzen naar het antwoord dat ik heb
gegeven op de vragen van de heer De
Beer.
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De tweede vraag gaat over de positie van de regeringscommissarissen in
dezen. Naar mijn mening is het een
onmogelijk verlangen, mijnerzijds mededelingen te doen over de beraadslagingen van de raad van commissarissen, evenals over de standpunten die
door de individuele leden worden ingenomen. Dat geldt natuurlijk ook voor
die leden van de raad die ambtenaar
zijn.
De volgende vraag is, of het waar is
dat bij de gehanteerde benoemingsprocedure de ondernemingsraad vrijwel geen rol speelt, terwijl de vakbeweging geheel buiten spel staat. De
vennootschappelijke structuur van de
NS en de bevoegdheden van de verschillende organen zijn al enige jaren
geleden aangepast aan het nieuwe
vennootschapsrecht. Naast de regels
van dit recht en de statuten van de NS
gelden ook enige afspraken met betrekking tot de opstelling van het profiel van de leden van de hoofddirectie
en over de contacten inzake de te benoemen personen. De ondernemingsraad is daarbij het aangewezen contactorgaan van de zijde van de werknemers. Dit sluit aan bij de rol die de ondernemingsraad ook in het vennootschapsrecht speelt, vooral bij de benoeming van leden van de raad van
commissarissen.
Ook is gevraagd, of ik bereid ben de
te volgen benoemingsprocedure op
zodanige wijze te herzien, dat de ondernemingsraad het recht krijgt advies
uit te brengen met opschortende werking bij de benoeming van personen
door de raad van commissarissen, terwijl ook de vakbeweging het recht van
advies krijgt. Ik zie geen aanleiding, te
bevorderen - voor zover zulks overigens in mijn vermogen ligt - dat aan
de ondernemingsraad bevoegdheden
bij de benoeming van leden van de
hoofddirectie worden toegekend, die
verder gaan dan het nieuwe vennootschapsrecht doet. Dit nieuwe recht legt
het accent op de bevoegdheid van de
raad van commissarissen. Het is mede
daarom, dat de ondernemingsraad is
betrokken bij de benoeming van leden
van de raad van commissarissen. De
versterkte positie van de raad wordt
mede geïllustreerd door het feit dat de
staat zijn bevoegdheid o m de leden
van de hoofddirectie te benoemen en
te ontslaan aan de raad heeft afgestaan.
Alleen met het oog op de mogelijkheid van de Minister van Verkeer en
Waterstaat, zijn verantwoordelijkheid
voor de door de NS behartigde overheidstaak te kunnen dragen is, in over-

Vragen

eenstemming met een eerder advies
van de SER, aan de staat een recht van
goedkeuring toegekend. Meer achtte
de SER niet nodig, omdat de leden van
de raad van commissarissen niet bij
coöptatie maar door de staat als aandeelhouder worden benoemd.
Er zijn echter geen bijzondere overwegingen ten aanzien van de onderlinge relatie bij de NS tussen de hoofddirectie, de raad van commissarissen en
de ondernemingsraad als vertegenwoordiger van het personeel, die aanleiding zouden moeten zijn, de positie
van de ondernemingsraad bij de benoeming van de leden van de hoofddirectie structureel te wijzigen. Door de
hand te houden aan de gemaakte afspraken over de opstelling van een
profiel en over de te benoemen persoon is de raad van commissarissen
voldoende geïnformeerd over de mening van de ondernemingsraad, en
daarmee van het personeel, o m daarmee bij de besluitvorming rekening te
houden.

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Uit hoeveel leden zal de
hoofddirectie van de NS uiteindelijk,
wanneer de benoemingsprocedure
rond zal zijn, bestaan; ook op langere
termijn?
Kan de Minister een tijdschema
aangeven voor de aanvulling van de
leden van de hoofddirectie? Hierbij
verwijs ik naar de benoeming van de
huidige president-directeur per 1 januari aanstaande als voorzitter van de
UIC.
In hoeverre zal ook worden gekeken
naar geschikte kandidaten voor de
functie van hoofddirecteur buiten de
NS zelve?
De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Is de Minister met mij van
mening dat de overheid zich, gezien de
uitzonderlijke positie als aandeelhouder van het bedrijf dat hier in het geding is, als model-werkgever heeft te
gedragen?
Zou het dan niet voor de hand liggen
dat met name deze Minister, die deel
uitmaakt van een kabinet dat zojuist
een nieuw wetsontwerp inzake de ondernemingsraden heeft ingediend, bij
een benoemingsprocedure als deze
ook naar de letter en de geest van dit
wetsvoorstel handelde?
Vloeit daaruit niet voort dat zijn antwoord op vraag 4 van de heren Van
der Doef en Castricum en van mijzelf,
toch iets positiever zou moeten uitvallen dan in eerste instantie het geval is
geweest?
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Van Thijn
Waarom is de vakbeweging geheel
buiten spel gezet bij de benoemingsprocedure? Is de Minister bereid, deze
vraag - en graag in positieve zin - alsnog te beantwoorden?
Is het denkbaar dat bij de te volgen
procedure de kandidaat die inmiddels
is benoemd tot lid van de hoofddirectie ook nog meefunctioneert in het
aanzoeken van een opvolger van de
president-directeur van de NS?
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voorzitter! Het ligt, zoals het er op dit moment naar uitziet, in de bedoeling de
hoofddirectie te laten bestaan uit twee
leden. Dit is nu al zo, al moet de benoeming van de heer Ploeger nog worden
goedgekeurd, hetgeen zal plaatsvinden. De raad van commissarissen
heeft mij meegedeeld er, gezien het
standpunt dat de rijksoverheid heeft
ingenomen, alles aan te zullen doen
om vóór 1 januari 1979 de regeling van
de president-directeur haar beslag te
kunnen doen krijgen.
Ook in het vooroverleg tussen de
president-directeur, de heer Andriessen en mij is gewezen op de mogelijkheid, gezien de eisen die met name in
de tachtiger jaren aan het management zullen worden gesteld in verband met de te verwachten renovatie
bij de spoorwegen, dat gekeken zal
worden naar mensen ook buiten de
NS. In het verleden is dat ook wel gebeurd. Het een sluit het ander dus niet
uit.
De heer Van Thijn vroeg mij of het
niet goed zou zijn dat de overheid, gezien de wijzigingen in het recht, als
modelwerkgever zou optreden. Voor
de toekomst sluit ik dat natuurlijk niet
uit. Onder de gegeven omstandigheden is vooruitlopen op deze zaak ook
niet relevant. Wij hoeven echter de
dingen die op ons af komen zeker niet
weg te schuiven.
De heer Van Thijn heeft nog gevraagd naar de positie van de vakbeweging. Benoemingen als deze dienen
te geschieden binnen de structuur van
de NS, overeenkomstig het vennootschapsrecht en de Wet op de Ondernemingsraden. In deze structuur is een
plaats ingeruimd voor de ondernemingsraad als orgaan van de vennootschap. Naar mijn overtuiging moet
dan ook dit orgaan en niet de vakbeweging worden ingeschakeld.
De heer Van Thijn vroeg voorts of
het mogelijk is dat in de procedure
voor de benoeming van president-directeur de tweede hoofddirecteur mede functioneert. In eerste instantie is dit
toch een kwestie van de raad van commissarissen. Het zal echter duidelijk
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zijn dat de raad van commissarissen
hiervoor niet zonder meer de heer
Ploeger heeft voorbestemd. Dat is ook
aan hem medegedeeld. De raad zal
mede naar andere kandidaten uitzien.
De heer Van der Doef (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Is er, gelet op het
antwoord dat de Minister heeft gegeven op de vraag die betrekking had op
de stellingname van de overheidsconv
missarissen, verwijzend naar het artikel in de Volkskrant, voor de Minister
de mogelijkheid hier eens duidelijk te
verklaren dat er niet alleen geen sprake is geweest van een zodanige opstelling dat sprake zou kunnen zijn van
een stroman, maar dat er ook in de
toekomst geen aanleiding zal zijn te
zoeken naar een zodanig lid van de
hoofddirectie, c.q. een president-directeur, dat die afkomstig kan zijn uit de
top van een van beide meest bij de NS
betrokken departementen?
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het geheel met de heer
Van der Doef eens dat een 'stroman'
verwerpelijk is. Mijns inziens moet de
beste man, die voor een bedrijf als dit
gevonden kan worden, ook gevonden
worden. Het lijkt mij onwaarschijnlijk
dat dat iemand zal zijn uit de directies
van een van de departementen. Wanneer dat echter de beste zou zijn, dan
wil ik dat niet op voorhand uitsluiten.
Op het ogenblik zie ik dat echter niet
binnen de mogelijkheden liggen.
De heer Klein (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Begrijp ik goed uit de beantwoording van de Minister met betrekking tot het modelwerkgeverschap
dat de Regering zich pas als een model
werkgeefster gaat gedragen wanneer
het parlement heeft ingestemd met
daartoe strekkende voorstellen van de
Regering?
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voorzitter! Men moet zich goed realiseren
dat de NS geen staatsbedrijf is. Wanneer in dit opzicht nieuwe structuren
moeten worden bereikt, is het zeker
geen verkeerde zaak dat de overheid
dit mede stimuleert, maar mijns inziens is dit geen zaak die bij deze kwestie meespeelt.
De heer Castricum (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik zou de Minister willen
vragen of bij hem de vrees bestaat dat
in een eventueel advies van ondernemingsraad en vakbeweging over de
aan de orde zijnde benoemingen voorbij zal worden gegaan aan de hoge eisen die moeten worden gesteld op het
stuk van het management in deze
functie?

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld door de leden Rienks
en Knol overeenkomstig artikel 107
van het Reglement van Orde aan de
Minister van Economische Zaken, over
reorganisatie van de bedrijven LTM en
SALCO te Almelo. 2
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.]

D
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! 'Een zwarte dag voor Zuidoost-Drenthe en voor Almelo. Arbeidsplaatsen gaan verloren dooreen besluit van deze Minister', aldus de regionale avondbladen op 20 juni. Op 9
mei vroegen wij reeds naar wat er
gaande was bij de Leeuwarder Textielmaatschappij!
In december 1976 werd in deze Kamer een motie aangenomen waarin
werd uitgesproken dat een verdere
vermindering van arbeidsplaatsen in
Zuidoost-Drenthe moest worden voorkomen. De huidige Minister sprak hierover op 22 december 1976 als volgt:
'Een beleidsdoel - richtsnoer zegt de
heer Wierenga - misschien helaas niet
altijd te behalen, maar je moet er wel
met alle kracht naar streven.' (...) 'Een
uitspraak van de Kamer echter kan het
regeringsbeleid alleen maar ondersteunen o m het richtsnoer te nemen
dat verdere vermindering van arbeidsplaatsen in Zuidoost-Drenthe moet
worden voorkomen. In die zin zullen
w i j deze motie steunen.'.
De Minister kan het verder afkalven
van het aantal arbeidsplaatsen nu
voorkomen. Aangedragen alternatieven zijn blijkbaar door hem te licht bevonden. Of het eerder genoemde beleidsdoel wordt ondergeschikt gemaakt aan de nieuwe voor ons nog
niet zichtbare economische politiek.
De Minister handelt ongeloofwaardig
gezien zijn eerder ingenomen standpunt ten aanzien van deze regio. Het
resultaat van zijn handelen is onmaatschappelijk.
De Voorzitter: Ik vraag mij af, of dit
een toelichting op de vragen is. Het
lijkt mij toe, dat u bezig bent met een
gedachtenwisseling met de Minister.
Dat is niet de bedoeling.
De heer Rienks (PvdA): Die punten komen nu.
Scheepsbouw en zware metaal worden gesteund met f 20.000 per bedreigde arbeidsplaats en hier is een
oplossing geboden die f 15.000 per arbeidsplaats zou moeten kosten.

MinisterTuijnman: Dat geloof ik niet.

Vragen
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Rienks
Het regionale beleid in deze regio
wordt geweld aan gedaan.
Een nieuw beleid wordt kennelijk
toegepast niet langer gericht op het
handhaven van een redelijke capaciteit
in de confectie-industrie.
Het gaat o m een bedrijf in overheidshanden waarin de factor arbeid
nu de dupe is van onvoldoende management.
Het stopzetten of niet verlengen van
kredietgaranties is een maatregel die
zonder enige inbedding in een pakket
mag worden genomen.

D
MinisterVan Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! In antwoord op de eerste
vraag kan ik zeggen dat talrijke rapporten zijn uitgebracht, wat erop wijst dat
niet over één nacht ijs is gegaan en dat
een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden van de mogelijkheden o m
de werkgelegenheid in deze bedrijven
te behouden. Daarbij is indertijd ook
overwogen of een samengaan van
LTM en SALCO, die zich op hetzelfde
marktsegment bewegen, niet tot een
versterking van het geheel zou kunnen
leiden.
In de eerste fase van de herstructurering van de confectie heeft de LTM
ook meegedaan, de herenbovenkledingsector met name. Dat zou hebben
moeten passen in de schets, door de
NEHEM gemaakt en door de structuurcommissie onderschreven, van deze
branche. Uit alle onderzoekingen bleek
dat de LTM geen mogelijkheden had
o m , vergeleken met andere confectiebedrijven, in dezelfde omstandigheden verkerend en profiterend van dezelfde generieke regelingen, een blijvende rentabiliteit te bereiken. In zo'n
geval kan het steunen van een bedrijf
elders uitwerken in verlies van arbeidsplaatsen, omdat in de betreffende
sector de moeilijkheden worden verplaatst.
In de laatste fase is ook nog onderzocht of geen verschil moet worden
gemaakt tussen Nieuw-Amsterdam en
Almelo, mede met het oog op wat indertijd de Kamer bij de behandelinq
van de motie-Wierenga heeft uitgesproken.
De heer Rienks is zo vriendelijk geweest mijn stemverklaring van toen te
citeren: een richtsnoer, en niet verdwijnen van arbeidsplaatsen. Dat is
wel per saldo. Het wil niet zeggen dat
er nooit meer enig bedrijf in zuidoostDrenthe zou mogen sluiten. Het punt
was dat er ook vervangende werkgelegenheid moet zijn. Wat dat betreft zal
moeten worden afgewogen hoeveel er
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inmiddels is bijgekomen en hoeveel er
gezond zijn geworden respectievelijk
aan het worden zijn. Ik denk bij voorbeeld aan de ontwikkelingen bij DanIon in Emmen. Het is in ieder geval
geen zaak o m een produktie, waarvan
na uitvoerige studies vaststaat, dat zij
niet levensvatbaar is, toch in leven te
houden.
Samenvattend: de beleidslijn inzake
LTM en SALCO is nu duidelijk. Ik heb
in overleg met mijn collega's van Financiën en van Sociale Zaken besloten
dat na I augustus geen verdere financiële steun aan de LTM wordt verleend. De datum 1 augustus is gekozen, omdat een beheerste afbouw
moet kunnen plaatsvinden. Ik heb erbij
gezegd dat SALCO, dat zich thans beslist nog niet op de been kan houden,
financiële steun zal ontvangen o m de
continuïteit daar te waarborgen. Dat is
bekend bij de directie, bij de vakbeweging en bij de raad van commissarissen.
Ik kom toe aan vraag 2. Overwogen
is dus, zoals ik al zei, of samenvoeging
mogelijk was. De NEHEM heeft dat uitvoerig onderzocht en gebleken is dat
het er niet in zit, omdat er dan geen
verantwoorde bedrijfseconomische
eenheid ontstaat.
Het is voor SALCO wel bijzonder
b e l a n g r i j k - o m d a t zij zich op hetzelfde
beleidssegment beweegt - dat de LTM
niet abrupt wordt afgebouwd, maar
dat een overgang van orders en voorraden naar SALCO plaatsvindt. Er bestaat dus wel een bepaalde band.
Het antwoord op vraag 3 is neen.
Het is niet eenvoudig nauwkeurig aan
te geven, welke oorzaken de grootste
rol hebben gespeeld ter zake van de
slechte bedrijfsresultaten van de LTM.
Er zijn vele factoren in het geding,
maar het eindresultaat is uitermate negatief.
Het antwoord op vraag 4— ik neem
aan, dat in plaats van 'Bending' moet
worden gesproken over: Bendien - is
ontkennend.
Op vraag 5 ben ik in mijn inleiding al
ingegaan. De werkgelegenheidssituatie in Nieuw-Amsterdam baart grote
zorgen. Ik blijf op het standpunt staan,
dat Zuidoost-Drenthe onze specifieke
zorg nodig heeft, ik wijs in dit verband
ook op de BRT-toeslag van de WIR. Dit
kan echter niet de enige en beslissende factor zijn o m een specifieke bedrijfsvestiging, die geen toekomst
heeft te continueren. Hiermee heb ik
ook al een antwoord gegeven op vraag
6. Er was geen perspectief voor de langere termijn. De juridische structuur
heeft daarbij geen rol gespeeld.
Het antwoord op vraag 7 is impliciet
in de inleiding gegeven.

Vragen

D
De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Waarom zijn de alternatieven, die niet uit de koker van de
NEHEM kwamen, maar door het personeel en de regio zijn aangedragen van
de hand gewezen? Is de Minister bereid
die alternatieven nog eens te overwegen?
Hoe ziet de Minister in zijn visie de
verdere afwikkeling van de LTM? Trekt
de Minister lessen uit het feit, dat van
overheidswege het doen en laten van
de LTM kennelijk in de afgelopen jaren
onvoldoende is gevolgd? Zo ja, welke?
Aanvaardt de Minister, dat hij, gezien
zijn eerder ingenomen standpunten en
hetgeen hij hier zoeven heeft gezegd,
iets aanvullends moet doen in die
twee zwakke regio's?
Wanneer - dit is een vraag over de
structuur van de confectie - komt het
beleidsplan voor de confectie-industrie in Nederland beschikbaar? Daarbij
zal ook het m i n i m u m van de nog te
handhaven capaciteit moeten worden
bepaald.Ik zou die vraag ook aldus
kunnen formuleren: Moeten wij hier
één keer per maand over de confectieindustrie spreken, die door onvoldoende duidelijk overheidsbeleid in extra
moeilijkheden is gekomen?
Wat gaat er met het merk LTM - een
goede naam - gebeuren?

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Dat was een heel stel aanvullende vragen!
Waarom zijn de door het personeel
aangedragen alternatieven van de
hand gewezen? Die zijn van de hand
gewezen na een zorgvuldig onderzoek.
Men ging uitvan een oude en inmiddelste optimistisch gebleken Berenschot-prognose. Wij hebben moeten
zeggen, dat niets nieuws in die alternatieven zat. Die alternatieven zijn overwogen, maar zij hebben geen soelaas
geboden.
De heer Rienks heeft verder geïnformeerd naar de verdere afwikkeling.
Die zal beheerst plaatsvinden, tot 1 augustus. De in de confectie-industrie
geldende regelingen zijn van toepassing.
Wil de Minister lessen trekken uit het
feit, dat van overheidswege te weinig
is gezorgd?
Ik geloof dat w i j ook wel lessen mogen trekken uit het feit dat overheidsingrijpen in individuele bedrijven niet
altijd dat soelaas biedt, dat sommigen
ervan verwachten. Ik heb veel meer de
overtuiging, dat de overheid, zo zij het
niet in een algemeen functioneren van
het bedrijfsleven moet vinden - dat in
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ieder geval óók moet - in specifieke
sectoren die door externe omstandigheden extra in de moeilijkheden zijn
gekomen - de confectie is daar een
van - met generieke sectormaatregelen moet werken, hetgeen bij de confectie is gebeurd, om daarmee binnen
die bedrijfstak de markt wel te laten
werken. Wat dat betreft, ligt daar de
verantwoordelijkheid van de overheid,
niet zozeer om de gang van zaken in ieder afzonderlijk bedrijf te volgen.
Gevraagd is of ik mij niet gehouden
acht, iets aanvullends te doen in Zuidoost-Drenthe. Ik heb al gezegd, dat w i j
ons gehouden achten o m in dat gebied het richtsnoer te blijven volgen
dat daar geen verdere afkalving van
arbeidsplaatsen in de totaliteit mag
plaatsvinden. Je zou je echter kunnen
voorstellen dat een bepaald bedrijf geleidelijk aan, bij voorbeeld in de loop
van een jaar, 20 arbeidsplaatsen verliest door natuurlijk verloop en dergelijke. Als wij in zo'n geval actie zouden
moeten nemen, geloof ik dat wij ook
weer op de verkeerde weg zouden zijn.
Dat mag niet het overheidsbeleid zijn.
Regionaal moet erin worden voorzien
dat achterstanden worden weggenomen. Actief mag worden bemiddeld
o m bedrijven er naartoe te krijgen.
Niet in ieder individueel geval kan echter de aanvulling precies worden verzorgd.
De heer Rienks vroeg of wij werkelijk
eenmaal per maand over de confectie
moeten spreken. Ik geloof dat het nogal meevalt en dat wij zoiets niet hebben gedaan.
Hij vroeg ook wanneer het plaatje ter
tafel komt. De confectie is niet een
bedrijfstak, die je helemaal in een
plaatje kan vangen. Er zitten nogal wat
kleine bedrijven in, hetgeen op zichzelf
helemaal geen ongunstige zaak is. Als
je als overheid daarbij plaatjes schetst,
maak je je weer schuldig aan de gedachte van: dan zullen wij wel even
uitstippelen hoe het zal worden in zo'n
bedrijftak, hoe de kleine bedrijven er
;ich precies in moeten richten en welke combinaties wij maken. Ik geloof
niet dat dit onze taak is. Het is allemaal
wat eenvoudiger als er een bedrijfstak
is met een of twee grote bedrijven.
Wat wij kunnen doen - bedrijfstakverkenningen en dergelijke - doen wij uiteraard.
Het fabrieksmerk LTM heeft inderdaad een goede naam. Ik weet op dit
moment niet hoe in de gefaseerde afbouw precies met het fabrieksmerk zal
worden gehandeld. Ik zal mij daarin
gaarne verdiepen.
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De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wil de Minister eens precies uitleggen of LTM Nieuw-Amsterdam, indien men zich, hetzij als zelfstandig overheidsbedrijf dan wel ondergebracht bij een departement, zou
richten op de vervaardiging van uniformkleding voor het leger en andere
overheidsdiensten concurrentievervalsend zou werken, omdat het toch voor
de hand ligt dat men deze mogelijkheid zal aangrijpen tot behoud van arbeidsplaatsen in Zuidoost-Drenthe,
een gebied dat volgens de Nota regionaal beleid extra aandacht en bijzondere impulsen verdient?
Minister Van Aardenne: ZuidoostDrenthe krijgt extra aandacht, zoals ik
daarnet al heb gezegd. Bovendien is
uniformkleding natuurlijk in andere
bedrijven, zo men daar wil, ook te vervaardigen.
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Waarop berust de suggestieve stelling van de Minister, hier
geponeerd, dat overheidsbemoeienis
met bedrijven niet leidt tot resultaten,
die sommigen er klaarblijkelijk van
verwachten?
MinisterVan Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik dacht dat dit een antwoord was op de vraagstelling, die
duidelijk een pleidooi was o m meer de
overheid ontwikkelingen in bedrijven te
laten volgen - een verwijt dat de overheid misschien iets te weinig had gevolgd. Wat dat betreft heb ik erop gewezen, dat de beïnvloeding door de overheid er een op afstand moet zijn naar
mijn mening en moet werken binnen
regio's en binnen sectoren, maar
slechts in uitzonderingsgevallen - helaas zijn er de laatste tijd nogal veel van
die uitzonderingsgevallen - heel specifiek op één bedrijf. Dan moet er echter
duidelijk voor dat ene bedrijf ook toekomstperspectief zijn.
De heer Castricum (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Is de Minister bereid, als
hij in zijn beslissing over LTM/NieuwAmsterdam volhardt, aan de betrokken werknemers en aan de betrokken
regio te gaan uitleggen, hoe deze beslissing zich verhoudt tot het door de
Regering voorgenomen regionaal beleid?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Ik weet niet of daarvoor een
specifieke uitleg nodig is. Ik heb geprobeerd deze hier te geven en ik wil het
nog eens proberen. Een regionaal beleid, ook in een zwakke regio, kan niet
inhouden dat aldaar te allen tijde alle
produkties in stand worden gehouden.

Vragen
Herstructurering wetenschappelijk
onderwijs

Dat kan het nooit zijn en is het ook
nooit geweest in het verleden. Of zo'n
uitleg voldoende wordt geacht, dat
zullen degenen die daarbij zijn betrokken moeten beoordelen.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Als het beleid van de Minister erop gebaseerd is o m alleen maar
steun te verlenen aan perspectief biedende bedrijven en als zich het theoretische geval zou voordoen dat in een
bepaalde regio alleen maar niet perspectief biedende bedrijven aanwezig
zouden zijn, zou de Minister dan instemmen met een beleid, dat ertoe zou
leiden dat aldaar de volledige werkgelegenheid zou worden afgekapt?
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Het beleid van de Minister
van Economische Zaken wordt gekenschetst door praktische oplossingen
en niet door theoretische vraagstellingen.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp Een
bijzondere voorziening met betrekking tot de toepassing van enige bepalingen van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Wet uitstel toepassing herstructurering w.o.)
(15 024).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
Hierbij zijn tevens aan de orde:
de artikelen en de motie-Mertens
c.s. over de procedure inzake de bespreking van de nota 'Hoger onderwijs
voor Velen' (15 024, nr. 9).

D
De heer Beinema (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Een ironisch facet van dit
debat was het, te zien hoe iemand die
ten behoeve van anderen nog niet toe
is aan een twee-fasenstructuurzich
zelf in een drie-fasenstructuur manoeuvreert. In deze fase zeg ik allereerst de Minister dank voor de beantwoording van vele vragen. Sommige
antwoorden lokken tot nieuwe of verdere vragen, maar die verleiding weersta ik grotendeels.
Slechts één vraag nog bij herhaling;
de bewindsman is in zijn antwoord
over de mogelijkheid om in afwachting van de verdere gang van zaken
gereedliggende programma's met een
vijfjarige cursusduur te gaan invoeren,
al parafraserend op eerdere uitspraken
en wellicht onder invloed van zijn motto dat overdaad schaadt toch wel erg
abstract gebleven. Kan men, eenvou-
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dig gesteld, op de vijfjarige lijn een
punt aanwijzen dat kandidaatsexamen
wordt genoemd en is de verwachtig
gewettigd dat dit in een groot aantal
gevallen gemakkelijk mogelijk is? Het
zal duidelijk zijn dat het antwoord nierop van een niet gering gewicht is in de
afweging tussen een onmiddellijke
verdere voortgang van de herprogrammering op de ene en latere toepassing van de gewijzigde wet op de
andere balans.
Ik kom bij een besluit met wat voor
ons een kern van de zaak is.
Wij zijn versterkt in onze mening dat
het niet onwaarschijnlijk is dat de Kamer na het reces bij de bespreking van
de Nota hoger onderwijs voor velen
tot de uitspraak komt dat wijziging van
de Wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs geboden is. In dat geval zal een uitstelperiode van één jaar
onvoldoende zijn. Hiermede heb ik
nog niets gezegd over de aard en het
aantal van die wetswijzigingen. Ik kan
daar ook niets over zeggen, omdat die
nota en de consequenties ervan thans
niet in bespreking zijn. Hoe verlangend
ik ook naar die bespreking uitzie, toch
moet ik zeggen dat het goed is dat de
nota nu niet in bespreking is, want zij
is té ingrijpend en tè ver strekkend voor
overhaasting. Het kan zijn - ik hoop
het niet - dat Kamer en Regering over
aard en aantal van die wetswijzigingen
geen overeenstemming bereiken. Zou
die noodsituatie ontstaan, dan wordt
een haastige doorvoering van de huidige wet geboden.
Een andere mogelijkheid is dat bij
nader inzien in het najaar zou blijken
dat de nu door de Minister voorziene
termijn van twee jaar niet toereikend
is. Bij de Minister vallen op dat punt
optimisme en realisme samen, maar
als pessimisme op dit punt realistisch
zou blijken te zijn, krijgen wij een andere afweging van enerzijds onmiddellijke wetsuitvoering en anderzijds wetswijziging. Ook dat zou kunnen nopen
tot snelle doorvoering van de nog niet
gewijzigde wet. Om met alle hier geschetste mogelijkheden rekening te
houden, heb ik een daartoe strekkend
amendement, dat ook de handtekening van de heer Dees kon verwerven,
ter griffie gedeponeerd. Inmiddels is
dat amendement ook uitgedeeld.

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor
zijn beantwoording en de verstrekte
informatie. Ik heb genoteerd dat er
geen nieuw staatsrecht komende is in
verband met de ondertekening van
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antwoorden en nota's. Verder heb ik
begrepen dat de Minister een volstrekt
onwetende is op het gebied van de
buitenlandse politiek. Hij kende niet de
naam lan Smith.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister
zag twee mogelijkheden en wel in de
eerste plaats dat het overleg na de zomer ertoe leidt dat er opnieuw wordt
begonnen, maar dan met een tweefasenstructuur type hoger onderwijs
voor velen. De tweede mogelijkheid
was dat het overleg anders loopt en
dat er door wordt gegaan met het huidige proces en de wet w o r d t toegepast. Dan moeten wel de randvoorwaarden worden gewijzigd, hetgeen
wetswijziging vereist, onder andere
van artikel 32. Nu wordt in het didactisch beleid van een goede onderwijzer in de klas altijd de verkeerde oplossing het eerst genoemd en voor de gespannen hoorders de ware oplossing
voor het laatst bewaard. Zo is het ook
in dit geval; de laatste oplossing lijkt
mij het meest aangewezen.
Het amendement-Beinema-Dees
lijkt mij niet verstandig. Stel dat de
mijns inziens beste weg wordt gekozen, dan moet men ervan uitgaan dat
de herprogrammeringsprocedure na
een jaar voldoende resultaat heeft gehad. Mocht het helemaal nog niet gelukt zijn, is het dan niet beter o m maar
weer een wetje voor een jaar in te dienen? Dat zou dan een goede aanleiding zijn o m er plenair over te spreken
en om te bezien waarom het zo langzaam gaat. Gesteld dat de overtuigingskracht van de Minister gelijk is
aan die van de Minister-President, namelijk dat hij kan toveren, en dat alle
discussiehindernissen worden genomen, dat de prullenmand voor de wet
is klaar gezet en dat de ene-fase-voorvelen in het verschiet ligt, dan is volgens het spoorboekje in twee jaar alles
in kannen en kruiken. Zou het dan niet
wijs zijn om halverwege eens in plenaire vergadering - met als dwingende aanleiding een nieuw uitstelwetje over de vorderingen, perspectieven en
eventuele koerscorrecties te spreken?
Temidden van alle drukte van wie
weet welke andere zaken, lopen w i j
dan in ieder geval geen gevaar dat deze belangrijke zaak alleen maar wordt
behandeld in commissievergaderingen die de mensen niet kennen en
persconferenties die erg kort zijn. Tijdens de begrotingsbehandeling wordt
zo'n ontzaglijk breed veld bestreken
dat er voor het hoger onderwijs haast
geen tijd overblijft. Ik zie liever geen
amendering in de richting van twee
jaar. De kleinere fracties zullen bij de
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begrotingsbehandelingen wel helemaal weinig tijd hebben. Het is bovendien helemaal niet ongebruikelijk dat
enkele malen achter elkaar met een
prolongatiewetje wordt gewerkt. Ik
denk bij voorbeeld aan de herhaling
van de Machtigingswet met betrekking
tot de numeri fixi.
Het is mij intussen nog steeds niet
duidelijk geworden of de Minister zich
zo door zijn voorkeuren zal laten beïnvloeden dat hij de toetsingsprocedure
niet, of alleen erg vertraagd uitvoert
als men hem erom vraagt, of dat hij
beide zaken erg goed van elkaar zal
weten te scheiden. Is de Minister inderdaad van plan, de herprogrammeringsprocedure met voldoende voortvarendheid te behandelen? Ik hoop dat
dit zal kunnen blijken doordat straks
een motie zal worden ingediend met
uitsluitend deze strekking. Wij kunnen
dan horen of de Minister geen bezwaar heeft tegen die motie, omdat hij
zich aan de wet wil houden, of dat hij
de aanvaarding van de motie ontraadt.
Ik heb nog niet goed begrepen waaro m volgens de Minister de herprogrammeringsprocedure door de herziening van de randvoorwaarden zal
worden opgehouden. Ik stem met de
Minister in dat het voortzetten van het
huidige proces van herprogrammering gepaard moet gaan met herziening van enige randvoorwaarden. Uiteraard weet ik niet of over het antw o o r d op de vraag welke randvoorwaarden moeten worden gewijzigd en
hoe, overeenstemming bestaat. Waaro m zou zo'n herziening van randvoorwaarden de toetsing van een aantal
programma's in een dergelijke mate
nodig maken dat het stagnatie oplevert? Als de wijziging van de randvoorwaarden alleen artikel 32 voor assistent-onderzoekers betreft, zal dit de
propaedeutische fase zeker niet beïnvloeden en alleen enige wijzigingen in
het slot van de eindfase veroorzaken.
In de eerste twee jaar hoeft dat toch
geen stagnatie te veroorzaken, hetgeen een eventuele nieuwe toetsing
tot een m i n i m u m zal beperken.
Ik hoorde de Minister zeggen dat hij
alvast wilde beginnen met het verder
invullen van het gestelde in de nota
Hoger onderwijs voor velen. Is dat niet
wat prematuur? In de eerste plaats
moet nog blijken of het overleg tot gevolg heeft dat de inwisseling van
de wet tegen de ideeën van de nota een
feit kan worden . Gelooft de Minister
verder niet dat er ook bij aanvaarding
van de gedachte dat er één fase is voor
velen en een tweede voor weinigen,
nog zoveel variaties mogelijk zijn dat
het nog maar de vraag is of men elke tit-
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tel en jota van de nota als uitgangspunt
aanvaardt? Men kan bij voorbeeld ook
de helft van de nota aanvaarden en er
een andere helft aanbreien door middel
van moties. Als de Minister dan al is begonnen met het invullen, moet hij het
halve tuintje weer omspitten. Dat is dan
niet alleen spijtig voor de tuinman,
maar ook jammer van de energie.

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de bewindsman
voor zijn beantwoording van de gestelde vragen. Het is jammer dat hij
daarbij uitsluitend op de procedurele
en niet op de inhoudelijke aspecten
kon ingaan. Ik denk met name aan
mijn vraag over de introductie van een
quartaire laag, van specialistische
aard, boven de tertiaire, meer algemene laag in het twee-fasenmodel. In het
begin van zijn beschouwing heeft de
Minister gezegd, dat hoe dan ook, zowel bij aanvaarding van de in de nota
'Hoger onderwijs voor Velen' neergelegde gedachtengang - twee-fasens t r u c t u u r - als bij continuering van het
huidige proces, twee jaar uitstel noodzakelijk is. Waarom is dit niet voorgesteld en beargumenteerd in het thans
aan de orde zijnde wetsontwerp?
Op dit moment zijn als het ware
twee uiterste posities waarneembaar
in de discussie over het uitstelwetje.
Ten eerste: goedkeuring van alle bestaande programma's van vijf jaar, zoals het LOG bijvoorbeeld bepleit en ten
tweede een nieuwe start, zoals bijvoorbeeld is geadviseerd door het
COHO, hetgeen ook eigenlijk het standpunt van de Minister inhoudt. Ik meen
dat op dit moment beide uitersten afgewezen moeten worden. Wij moeten
uitgaan van twee scenario's. Op dit
moment dienen w i j , gelet op de vigerende Wet herstructurering en de toch
wel aanwezige pluspunten hiervan - ik
heb ze genoemd - uit te gaan van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen: toetsing van de programma's en terugverwijzing van de programma's die de
toetsing niet kunnen doorstaan, hetgeen naar mijn oordeel een substantieel deel van het aantal der ingediende programma's betreft; met op de
achtergrond daarbij de budgettaire restrictie als pedagogische hint aan de
instellingen dat er middelen zijn voor
vier jaar en niet meer ten aanzien van
die terugverwezen voorstellen. Daarnaast wordt als alternatief achter de
hand gehouden wetsvoorbereidingen,
gebaseerd op de nota 'Hoger onderwijs voor Velen', voor het geval de Kamer hiervoor, ai dan niet gemodificeerd, het licht op groen zal zetten.
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De instellingen voor het wetenschappelijk onderwijs zullen bij de behandeling hunnerzijds van de terugverwezen voorstellen met dit achterliggende, alternatieve scenario rekening kunnen houden. Wellicht bevordert ook dit, naast de budgettaire restricties, hun bereidheid, meer dan
thans te beantwoorden aan de authentieke doelstelling van de wet inzake de
herstructurering. Ik erken met de Minister dat dit bezwaren heeft, maar ik
zie niet in, hoe de Kamer op dit moment definitieve, inhoudelijke duidelijkheid kan geven omtrent het spoor
dat zij wenst te volgen tussen ongewijzigd beleid en gewijzigd beleid. Ik pleit
derhalve voor twee scenario's.

D
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Gisterenmiddag, toen de
Minister-President in de Kamer was, is
herhaaldelijk gesproken over 'nieuw
staatsrecht'. Dat was eufemistisch
woordgebruik. Deze term geldt zeer
bijzonder voor dit wetsontwerp en nog
veel duidelijker dan gisteren. Het gaat
om het oneigenlijke gebruik van het
uitstelwetje als afstelwet. Dat is allerminst door de Minister weerlegd. Integendeel, hij heeft in zijn antwoord volstaan met herhaling van argumenten.
Het wetje zal worden gebruikt, in
strijd met de overwegingen die in de
wet staan, in strijd met de memorie
van toelichting. Dat vinden wij verwerpelijk als methode van wetgeving en
zorgwekkend voor de toekomstige situatie die dit in het hoger onderwijs teweeg zal brengen. Bovendien menen
wij dat het even onnodig als ongewenst is. De Minister zelf heeft in zijn
eerste termijn en vooral in de nota
naar aanleiding van het verslag bladzijden lang tal van pluspunten genoemd die uit de herprogrammering
naar voren zijn gekomen: de bezinning
in de instellingen, de ervaring met de
herprogrammering, de propedeuse
die vorm heeft gekregen, het begin dat
is gemaakt met professionalisering
van de lerarenopleidingen enz. enz.
Hoe is dit te rijmen met zijn opmerking over de herprogrammeringsresultaten in zijn antwoord: 'slechter kan
het niet'? Ik kan die twee dingen niet
met elkaar in overeenstemming brengen.
Ik wil nog op enkele punten ingaan;
bij interruptie zijn ze al door ons aan
de orde gesteld.
Voor het garanderen van een postdoctoraalfase, onder andere voor het
veilig stellen van het wetenschappelijk
niveau van het wetenschappelijk onderwijs, een gedachte die wij op zich
zelf al gevaarlijk vinden voor het ni-
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veau van de doctoraalopleiding, is
wetswijziging ons inziens niet nodig.
Artikel 32 van de Wet herstructurering
wetenschappelijk onderwijs voorziet
daarin al. Eventuele financiële maatregelen vergen ook geen wetswijziging.
Een volgend punt is de overmaat
aan vijfjarige programma's. Het moet
nu toch eens uit de wereld, dat er een
soort verplichting zou bestaan om
daar onder te blijven. Bij de behandeling van de ontwerp-wet herstructurering (aan die behandeling wordt voortdurend voorbijgegaan, terwijl dit toch
één van de authentieke bronnen voor
de juiste interpretatie van de wet is) zei
MinisterVan Kemenade:
Hantering van het begrip ' n o r m ' in
verband met de vier cursusjaren doet
geen recht aan de voorgestelde verruiming, waarin studierichtingen op
grond van concrete herprogrammering langer dan vier jaar cursusduur
kunnen krijgen, ook al zou dit in de
meerderheid van de gevallen gebeuren.'.
De heer Beinema (CDA): Ik moet vaststellen dat ik, ook ten opzichte van het
verleden, wat gouvernementeier ben
dan collega Kolthoff. Ik herinner aan
een uitspraak van collega Klein die,
toen hij nog in functie was als Staatssecretaris, naar mijn mening terecht
heeft gezegd:
'Duidelijk is ook dat indiening van
een zeer groot aantal voorstellen inzake een vijfjarige cursusduur zich slecht
zal verdragen met de doelstellingen.'.
Daaruit spreekt uitermate duidelijk
dat het de bedoeling was tot een meerderheid van cursusduren van vier jaar
te komen.
De heer Kolthoff (PvdA): Dit moge de
bedoeling zijn geweest, wij hebben het
hier over de juiste en authentieke interpretatie van de wet. Ik kan er niet
omheen dat de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen dit bij de behandeling van het wetsontwerp in deze Kamer heeft gezegd; het is in de Handelingen vastgelegd. Ik kan mij best
voorstellen dat de heer Klein liever
had gezien, dat het anders was gelopen. Ik kom hierop nog terug.
De heer Beinema (CDA): Ik heb de indruk dat de heer Kolthoff het zich eigenlijk helemaal niet zo best kan voorstellen, en zeker ook niet kon voorstellen.
De heer Kolthoff (PvdA): Dat is een indruk die voor uw persoonlijke rekening komt.
De heer Beinema (CDA): Uiteraard!
De heer Kolthoff (PvdA): De uitspraak
van de toenmalige minister is interes-
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sant in verband met de conclusies in
de Nota 'Enkele beschouwingen',
waarin ook op die vijf jaar wordt ingegaan en waarop de Minister zoveel
van zijn kritiek baseert. Het lijkt mij dat
die conclusies met minder absoluutheid gehanteerd dienen te worden.
Voor alle duidelijkheid, mijnheer de
Voorzitter, mijnheer Beinema: ook w i j
zijn bepaald niet enthousiast over het
maximaliseren van cursusduren, maar
een dictaat uit Den Haag voor een
strakke, uniforme twee-fasenstructuur
is daartegen niet het geëigende middel. Tijdens de behandeling van de
herstructurering hebben alle partijen
in de Kamer, inclusief de toenmalige
minister, om het hardst geroepen: de
universiteiten en hogescholen moeten
het zelf doen. Maar deze Minister heeft
vaste, vooropgestelde uitgangspunten, waarvoor alles heeft te wijken,
ook fatsoenlijke wetgevingspraktijken.
Het werk aan de herprogrammering,
dat volgens ons ook niet als 'af' te beschouwen is, wordt stilgelegd. En de
verdere arbeid aan de herziening van
het Academisch Statuut? Wat komt
daar nu van?
Mijnheer de Voorzitter! Voor alle
duidelijkheid (of liever: voor alle onduidelijkheid) zou ik u ten dezen een
motie willen overhandigen.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Kolthoff,
Verbrugh, Klein, Nijhof en Van Kemenade wordt de volgende motie voorgesteld.
De Kamer,
gehoord de discussie over het wetsvoorstel uitstel toepassing herstructurering wetenschappelijk onderwijs;
kennis genomen hebbend van de nota
naar aanleiding van het verslag met
betrekking tot dit wetsontwerp;
verzoekt de Minister, met voortvarendheid de herprogrammeringsprocedure
volgens de Wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs (Wet van 12
november 1975, Stb. 656) voort te zetten, zodat uiterlijk 1 februari 1979 over
de programmavoorstellen zal zijn beslist,
en gaat over tot de orde van de dag.
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Om u de aanvraag voor een
derde termijn te besparen, verzoek ik
nu al, deze motie in stemming te brengen vóór de stemming over het wetsontwerp, omdat de uitslag van de
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stemming over mijn motie van belang
is voor onze opstelling bij de sternmi ng over het wetsontwerp.
De Voorzitter: Daarvoor is een beslissing van de Kamer nodig. Ik neem aan,
dat die beslissing dinsdag aanstaande
kan worden genomen.
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil nog iets zeggen over
de andere ingediende moties en
amendementen. De motie van de heer
Mertens betreft de uitvoering van de
vigerende wet en de relatie daarvan
tot de nota 'Hoger onderwijs voor Velen'. Mijn fractie heeft bepaald geen
grote bezwaren tegen deze motie. Wij
vinden haar echter weinig duidelijk.
Wat nu juist zo broodnodig is geworden en gemaakt in deze discussie, is
grote duidelijkheid. Daarom zijn wij
niet zozeer voor deze motie geporteerd.
Voorts is er een amendement van de
leden Beinema en Dees op stuk nr. 10.
Het is duidelijk, dat dit amendement
zich beweegt binnen de ruimte die de
Minister heeft geclaimd om de uitstelwet te bezigen als afstelwet. Dit is een
oneigenlijk gebruik. Het zal duidelijk
zijn, dat wij daar in genen dele in mee
kunnen gaan. Het valt ons op dat het
CDA kiest - ik mag wel zeggen 'weer
kiest' - voor een standpunt dat alles
naar alle kanten open laat.
De Minister heeft in de nota naar
aanleiding van het verslag en in de discussie herhaaldelijk het beeld gebruikt, dat door sommige kamerleden
is overgenomen, van doelpalen die
verzet zouden worden tijdens de wedstrijd. Wij geloven, dat wat de Minister
doet, meer weg heeft van het geven
van een rode kaart na het eind van de
eerste helft van een wedstrijd, echter
nog voordat het signaal voor het eind
ervan heeft geklonken.

telijke gronden - dat nu de verschillende opties nog open blijven. Dat is ook
de reden dat ik de amendementen die
zijn ingediend door de heer Beinema
mede heb ondertekend. Daarom zal ik
ook mijn amendementen, voorkomend op stuk nr. 8, nu intrekken.
De Voorzitter: Aangezien de amendementen-Dees c.s. (stuk nr. 8) zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp
van beraadslaging meer uit.

De heer Dees (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Door de indiening van de
nota 'Hoger onderwijs voor Velen' is het
wetsontwerp in een wat ander licht komen te staan. Naar ons oordeel heeft
elke bewindsman - dus ook deze - het
recht, voorstellen tot wijziging van
welke wet dan ook te doen en in te dienen. Dat is volstrekt legitiem. Pas nadat dat is gebeurd, is het aan beide Kamers, te oordelen of zij de bewindsman in die gedachten en voorstellen
zullen volgen. Naar mijn mening is dat
ook geen nieuw staatsrecht.
Ik teken daarbij aan, dat inhoudelijk
tal van argumenten en omstandigheden kunnen pleiten voor de aanpak die
de Minister voorstaat. Ik heb daarvan
in eerste termijn al een aantal voorbeelden genoemd. Eén van de belangrijkste is voor ons de overtuiging dat
de herprogrammering onder dezelfde
condities niet eenvoudig tot het gewenste resultaat zal leiden, zeker voor
wat betreft de post-doctorale voorzieningen. In dat verband wijs ik er nog
eens op, dat vooral uit universitaire
kring is aangedrongen op wijziging van
de randvoorwaarden op dit punt.
Ook hebben zich een aantal nieuwe
omstandigheden voorgedaan, die bij
de behandeling van de wet van 12 november 1975 nog niette voorzien waren. Een van de manco's bij de behandeling van die wet was het feit dat er
nog onvoldoende zicht was op het beD
leid ter zake van de integratie van het
gehele hogere onderwijs. De Nota hoDe heer Dees (VVD): Mijnheer de
ger onderwijs in de toekomst is daarna
Voorzitter! De centrale vraag in dit deverschenen. Daarover heeft de Minisbat is geworden: Zijn wetswijzigingen,
ter bepaalde gedachten. Op zich zelf
al dan niet van ingrijpende aard, nodig
acht ik het niet denkbeeldig, dat men
of zal de herprogrammering kunnen
op grond van die nieuwe inzichten een
worden voortgezet onder het regime
terugkoppeling naar de tekst van de
van de thans bestaande wet? Ook al
wet van 12 november 1975 laat plaatsheb ik namens mijn fractie in eerste
vinden.
termijn reeds een uitdrukkelijke voorkeur uitgesproken voor wijziging van
Vervolgens - dat is een derde elede wet, het zal pas kunnen blijken hoe
ment - zijn er de laatste jaren veel
de Kamer hierover denkt bij de behancommentaren geleverd en veel adviedeling van de nota 'Hoger onderwijs
;en verschenen, waarin een twee-favoor Velen'. Ik hoop, dat dit het geval
senmodel wordt bepleit. Wat dat bezal zijn in de late zomer van dit jaar.
treft - dat is misschien interessant verwijs ik onder andere naar de ConGehoord de debatten in de Kamer,
kunnen wij er dan ook mee instemmen tourennota. Daarin wordt in wat lyri- uitsluitend op formele en staatsrech-
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Dees
sche vorm over het Angelsaksische
model geschreven.
De heer Van Kemenade (PvdA): Heeft
u de nota helemaal gelezen?
De heer Dees (VVD): Ja zeker.
Ook is in het mondeling overleg van
2 februari door verschillende fracties ook door de heer Kolthoff - aangedrongen op een totaalvisie van de bewindsman. Daarmee is hij gekomen
en daarover zullen wij later in het jaar
moeten spreken.
De zeven doelstellingen van de wet
van 12 november 1975 zijn voor ons
belangrijker dan de concrete tekst van
de wet en de randvoorwaarden die
daarin zijn geformuleerd. Wanneer de
bewindsman de doelstellingen van die
wet wil uitvoeren en als hij die dichterbij wil brengen, dan heeft dat onze
warme steun.
De heer Kolthoff (PvdA): U wilt toch
geen beleid voeren op basis van doelstellingen, als er ook nog een wet ligt
die is aangenomen en waaraan men
zich heeft te houden?
De heer Dees (VVD): De doelstellingen
van de wet van 12 november 1975
hadden indertijd bij de debatten onze
warme steun. Het is onze conclusie wij behoeven het daarover niet eens te
zijn - dat de herprogrammering in eerste aanleg niet aan de verwachtingen
heeft voldaan. Om de doelstellingen
toch dichterbij te brengen, kiezen wij
v o o r e e n lijn - e n daarover zal de Kamer later nog moeten praten - die inhoudt dat door wetswijziging nieuwe
randvoorwaarden worden geformuleerd.
De heer Kolthoff (PvdA): Het is duidelijk: de doelstellingen hadden uw warme steun, maar de wet niet en de wet
behoeft niet te worden nageleefd.
De heer Dees (VVD): De wet moet wel
worden nageleefd, maar elke bewindsman heeft het recht, wetswijzigingen
voor te stellen. Ik herinner overigens
ook nog eens aan de behandeling van
de wet over de collegegelden.
De heer Van Kemenade (PvdA): Waaro m dient u dan geen amendement in
op de considerans van deze wet?
De heer Dees (VVD): Naar mijn mening biedt de considerans de ruimte.
Daarin wordt gezegd dat overleg met
de academische raad en met de instellingen nodig is. Dat overleg kan toch
ook resulteren in wetswijzigingen?
Een overleg dat er alleen maar toe
dient, de wet te handhaven lijkt mij in
deze optiek niet juist.

Tweede Kamer
22 juni 1978

De heer Kolthoff (PvdA): Het is een pure uitstelconsiderans, geen afstelconsiderans.
De heer Dees (VVD): Dit wetsontwerp
wordt dan ook het 'uitstelwetje' genoemd.
De heer Kolthoff (PvdA): Zo wordt het
inderdaad genoemd; het wordt alleen
niet zo gebruikt.
De heer Dees (VVD): Tijdens een uitstel mag toch ook een inhoudelijke discussie plaatsvinden? Ik vind uw standpunt nogal star.
De heer Kolthoff (PvdA): Tijdens uitstel kan geen afstel plaatsvinden!
De heer Dees (VVD): Dat is een zaak
van Regering en parlement te zamen,
niet van mij.
De heer Kolthoff (PvdA): Neen, dat is
niet juist. Dit is geen zaak van Regering
en parlement.
De heer Klein (PvdA): Dit is een wet!
De heer Kolthoff (PvdA): Inderdaad!
De heer Dees (VVD): De invoering van
de bepalingen wordt toch uitgesteld?
Tijdens een uitstelperiode mag men
toch tot een herwaardering van de situatie komen, in overleg met de betrokken instellingen, zoals ook in de
considerans van het wetsontwerp
staat? Dat is toch volstrekt legitiem?
De heer Kolthoff (PvdA): D a n z o u e r a l le reden zijn, de wet te amenderen of
op te schorten of o m een andere, juiste
weg te volgen.
De heer Dees (VVD): Dit is toch een opschorting?
De heer Klein (PvdA): Wil de heer Dees
dan misschien een ander voorbeeld
horen? Begrijp ik het nu goed dat w i j
de wet inzake de verhoging van de collegegelden in 1973 niet hadden behoeven uit te voeren omdat wij andere
ideëen hadden over het collegegeld?
De heer Dees (VVD): U hebt toen toch
een wetswijziging ingediend?
De heer Klein (PvdA): En ondertussen
de wet uitgevoerd, zoals u zich zeker
zult herinneren!
De heer Dees (VVD): Daarover heeft
een parlementair debat plaatsgevonden. Hetzelfde zal, naar ik aanneem,
hiermee gebeuren.

D
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil beginnen, de Minister
te bedanken voor zijn reacties op mijn
vragen en opmerkingen in eerste termijn, meer speciaal op het punt waarop wij elkaar - althans ogenschijnlijk -
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hebben gevonden, namelijk dat de nota
'Hoger onderwijs voor Velen' later
zou moeten worden behandeld. Doorlopend vinden hier proceduredebatten
plaats waarvan men later zeker zal
kunnen aantonen dat daarbij inhoud
en v o r m reeds veel met elkaar te maken hadden.
Ik behoud mij hierbij nog één opmerking voor. De Minister heeft over
de financiële randvoorwaarden gezegd dat het jammer is dat wij niet beschikken over de ombuigingscijfers
maar dat de voorstellen al bij de bestaande gegevens binnen een minim u m - of m a x i m u m , dat hangt af van
de benadering - liggen. Hiervan wil ik
mij zeer uitdrukkelijk distantiëren. Bij
de cijfers die ik heb gezien zouden
nogal wat kanttekeningen te maken
zijn. Uit dien hoofde hadden w i j zo
graag beschikt over de ombuigingscijfers en over een financiële onderbouwing op langere termijn.
Ik ga graag nog even in op hetgeen
zo langzamerhand een mythe schijnt
te gaan vormen in dit debatje, namelijk
de conclusies die zouden kunnen worden getrokken uit het mondeling overleg van 2 februari jl. Tot nog toe heeft
de Minister de stelling geponeerd dat
bij die gelegenheid door de kamercommissie de gezamenlijke behandeling
van het 'uitstelwetje' en de Nota Hoger
onderwijs - die toen nog moest verschijnen - als wenselijkheid naar voren zou zijn gebracht. Min of meer verwijtend beklaagt hij zich er nu over dat
de behandeling van wetsontwerp en
nota daarna is ontkoppeld.
Zo is het niet gegaan. Uit de bronnen die ik heb geraadpleegd, blijkt dat
een enkele fractie inderdaad de wens
in de richting van een gezamelijke behandeling heeft uitgesproken. Dit was
echter bepaald niet de gehele commissie. Bovendien is het heel logisch dat
men, als er een uitstelwet komt, naar
achtergrondideeën vraagt. Immers, als
de achtergrondideeën minder verstrekkend waren geweest dan zij bij nader inzien bleken te zijn, zou het heel
wel mogelijk zijn geweest, op korte termijn de zaak gezamenlijk te behandelen.
Ik ga thans in op de nog steeds onduidelijke reactie van de Minister op
de motie op stuk nr. 9, die mijn naam
draagt. Ik herhaal de essentiële vraag
daaruit maar eens: wat gaat er nu gebeuren op 9 februari 1979? In mijn verhaal heb ik de drie mogelijkheden genoemd. De twee laatste betreffen de
kleine wetswijziging die - daarin heeft
de Minister waarschijnlijk wel gelijk ook een verder uitstel zou rechtvaardigen, terwijl de grote wetswijziging zeker
een uitstel zou rechtvaardigen.
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Stel echter dat Kamer en Regering
elkaar niet zo gemakkelijk vinden over
wat er nu verder moet gebeuren en
stel dat eruit komt dat er wettelijk niets
moet veranderen. Dat kan heel wel in
twee varianten: het zou kunnen zijn het klinkt wat illusionistisch op dit moment - dat de universiteiten en hogescholen eigener beweging aan een revisie van hun ingediende programma's beginnen. Als zij dan tot de door
de wetgever bedoelde bekorting van
de studieduur zouden komen, dan lijkt
mij dat een argument o m te zeggen
dat de wet wel gewerkt heeft en wetswijziging dus niet nodig is.
Een andere mogelijkheid is dat de
Beschikking richtlijnen, waarover wij
gisteren een wat onduidelijke meningsuitwisseling hebben gehad, mogelijkheden opent o m zonder wetswijziging de herprogrammering nader te
bezien. Het is duidelijk dat daarmee in
zo'n geval dan de grootste spoed geboden zou moeten zijn. Op zich zelf laat
dit onverlet dat eventueel een wetswijziging buiten beschouwing kan blijven.
Ook in dat geval blijft de grote
vraag: wat gebeurt e r o p 1 februari
1979?
Die vraag komt vandaag in een ander licht te staan. Gisteren hadden wij
nog het amendement-Dees aan de ene
kant en het eigenlijk voorstel van wet
aan de andere kant. Daar ging mijn
motie op stuk nr. 9 over. De Partij van
de Arbeid heeft gezegd hiertegen geen
bezwaar te hebben, maar zij vinden
het wel onduidelijk. Ik vrees dat de situatie dit met zich brengt. De feitelijke
tweesporigheid maakt ieder uitzicht op
een heldere, duidelijke situatie tot een
illusie. Het feit van de tweesporigheid
zelve zal altijd sporen van onduidelijkheid met zich brengen. Het is onze opdracht zoveel mogelijk duidelijkheid te
laten ontstaan, zowel op het ene als op
het andere spoor.
Het nieuwe amendement BeinemaDees vind ik een aanmerkelijke verbetering vergeleken met het eerste
amendement-Dees, omdat de discussieresultaten van de bespreking van
de Nota Hoger onderwijs voor Velen,
in deze tekst in ieder geval lijken te
kunnen worden gehonoreerd. Er blijft
wel een rijtje nadelen bestaan. Allereerst is er het psychologisch nadeel,
dat ik in eerste termijn al heb genoemd. De instellingen zullen wellicht
wat te gemakkelijk achterover gaan
leunen onder het motto: wij moeten
toch afwachten wat er gebeurt. Het zal
opnieuw onrust en onzekerheid creëren aan universiteiten en hogescholen.
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Het tweede nadeel, in mijn ogen
aanmerkelijk belangrijker, is dat de gepresenteerde voorstellen, blijkens het
nieuwe amendement, het initiatief,
naar mijn gevoel ten onrechte, geheel
aan de Minister laten. De Kamer mag,
gezien de enorme verstrekkendheid
van deze operatie, zijn verantwoordelijkheid voor deze herstructurering niet
ontlopen. In de tekst staat geregeld
'wij kunnen dit en wij kunnen dat' zonder dat een duidelijke relatie met de
parlementaire verantwoordelijkheid
wordt gelegd. Dat vind ik een ernstig
gebrek van dit voorstel.
Het lijkt mij voorts onmogelijk o m
binnen deze versie van het amendement reeds met nieuwe propaedeutische programma's te beginnen. De
Minister zei gisteren echter juist, toen
hij uitlegde waarom heel veel werk niet
voor niets is gedaan, dat juist op het
gebied van de propaedeutische programma's zoveel werk is verzet dat dit
veel tijd kan besparen. Als dat zo is en
als de mogelijkheid open blijft de geherstructureerde programma's partieel
in te voeren dan lijkt mij - binnen de
tekst van het amendement - dit alvast
beginnen met nieuwe propaedeutische programma's niet zo goed wel
mogelijk. Ik verneem hierover graag het
oordeel van de Minister. Dat zou immers zeer gewenst kunnen zijn.
Lijkt het de Minister bij aanvaarding
van het amendement-Beinema-Dees
mogelijk o m voor sommige studierichtingen de herstructurering reeds in
1979 te laten ingaan? Ik lees dat persoonlijk niet uit de tekst. Daarin wordt
alleen de globale invoering mogelijkerwijs een jaar vervroegd.
De nadelen en onduidelijkheden die
ik zojuist heb gesignaleerd maken mij
vooralsnog niet al te enthousiast voor
het amendement, alhoewel het, zoals
gezegd, een aanmerkelijke verbetering
is vergeleken met het vorige.
Naar ons oordeel hebben de propaedeutische programma's en de mogelijkheid van vroegtijdige invoering
daarvan een zo grote urgentie dat ik
daarover een motie aan de Kamer wil
voorstellen, waarvan ik de eer heb
haar u nu te overhandigen, mijnheer
de Voorzitter.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Mertens
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over wetsontwerp 15 024 (uitstel toepassing
herstructurering wetenschappelijk
onderwijs);
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van oordeel, dat het in het belang van
het proces van de herstructurering is,
als zo doelmatig en snel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het op dit terrein al reeds verrichte werk;
verzoekt de Minister, op zo kort mogelijke termijn een definitieve beoordeling te geven van ten minste de propaedeutische programma's die onder
de vigerende wet aan het Ministerie
van O & W zijn aangeboden, en deze
programma's te toetsen aan:
- zowel de bestaande beschikking
richtlijnen;
- als aan de doelstellingen van de
propaedeuse, te weten de oriënterende en representatieve functie, en de
positieve selectiefunctie (mede in verband met de gewenste integratie van
WO en HBO),
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! In de door de heer Kolthoff
ingediende motie komt het ene spoor
van de twee sporen waarover w i j het
hebben gehad tamelijk uitgebreid en
met zeer veel nadruk onder de aandacht. Ik heb al gezegd, dat het fijn zou
zijn als er meer duidelijkheid op dit
punt ontstond maar dat de situatie,
ook gegeven de beslissingen reeds
genomen binnen de vaste Commissie
voor Onderwijs en Wetenschappen,
met zich brengt dat wij met een tweesporigheid zitten. Ik zie niet helemaal
helder hoe dat met elkaar te rijmen zal
zijn. Ik geef dan ook de voorkeur aan
de gedachte neergelegd in mijn motie
voorkomende op stuk nr. 9.
Ik herhaal dat de definitieve beoordeling van de programma's voor wat betreft de totaalprogramma's die reeds
zijn ingediend, gewenst lijkt en
voor de propaedeutische programma's zelfs essentieel is; vandaar de
motie, die ik zoeven heb ingediend.

D
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
De heer Kolthoff is zijn rede geëindigd
met een metafoor ontleend aan de
wedstrijd van gisteravond, maar ik heb
hem niet helemaal goed kunnen volgen in die beeldspraak. Ik vreesde dat
hij zich vastliep en ik wil hem dan ook
niet op dat pad volgen.
Ik wil de opmerkingen die zijn gemaakt in heldere en duidelijke taal beantwoorden en een tweetal hoofdpunten aansnijden die door vrijwel alle afgevaardigden aan de orde zijn gesteld.
In de eerste plaats iets over de vraag
hoe men staat ten opzichte van de uitvoering van de wet. Ik dacht dat ik daar
gisteren weinig misverstand over had
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laten bestaan, maar de betogen in
tweede termijn van de zijde van enkele
leden deden mij weer enigszins daaraan
twijfelen. Het is misschien niet overbodig, mijn visie hierop nog eens in een
aantal punten samen te vatten.
Ten eerste: iedereen, dus zeker ook
een Minister, is gehouden om zich aan
de wet te houden en o m die wet uit te
voeren. Daar moet eigenlijk geen enkele discussie over bestaan.
Ten tweede: uiteraard dus zal ook
deze Minister de wet uitvoeren en wel
te beginnen met het studiejaar dat in
de wet wordt voorgeschreven.
Ten derde: na de verheffing van dit
wetsontwerp tot wet weten wij welk
studiejaar dat zal zijn.
Ten vierde: de uitvoering zal uiteraard geschieden overeenkomstig het
daaromtrent bij of krachtens de wet
bepaalde.
Ten vijfde: hoe die uitvoering met
betrekking tot het door de wet voorgeschreven studiejaar zal geschieden
hangt af van het ten tijde van de voorbereiding van de uitvoering door de
wet gegeven kader.
Ten zesde: concreet gaat het dan ofwel om de wet zoals die nu luidt ofwel
om een wet zoals die alsnog na tussentijdse wijzigingen, bij voorbeeld op
basis van de discussie over de Nota
Hoger onderwijs voor Velen, zal luiden.
Er mag geen schijn van een schaduw van misverstand over bestaan dat
deze Regering de wet volledig zal uitvoeren. Ik hecht er dan ook aan nog
eenmaal te onderstrepen wat de heer
Dees bij deze discussie heeft opgemerkt. Het is natuurlijk m o g e l i j k - ik
heb een van die mogelijkheden ook
genoemd - dat het parlement beslist
dat er bepaalde wijzigingen worden
aangebracht in de thans vigerende
wet. Als het parlement daartoe beslist
dan zullen wij uiteraard die wet zoals
die dan luidt uitvoeren.
De heer Van Kemenade (PvdA): Is het
dus ten zevende dat u voortgaat met
het beoordelen van de programma's
en het maken van het Academisch Statuut, opdat de wet zal kunnen worden
uitgevoerd, de wet zoals die nu is?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik zal graag op deze interruptie terugkomen wanneer ik straks mijn antwoorden geef op de opmerkingen van
de verschillende geachte afgevaardigden. Dan kom ik ook tot de vraag, die
de heer Mertens met zoveel klem heeft,
gesteld, namelijk wat er gebeurt op 1
februari 1979.
De heer Kolthoff (PvdA): Wat gebeurt
er nu?
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Minister Pais: Nu ben ik aan het w o o r d .
Het punt van artikel 32 is door de
heer Kolthoff weer naar voren gebracht nadat wij daarover gisteren een
levendige interruptieuitwisseling hebben gehad. Ik heb toen gesteld dat het
mij wel bekend is dat er een artikel 32
bestaat, zelfs bestaande uit verschillende leden, maar dat wanneer wij een
aantal zaken ten aanzien van de postdoctorale zaken, die naar ik aanneem
door het hele parlement wenselijk
worden geacht, willen realiseren, wij
niet kunnen volstaan met de tekst zoals die thans luidt.
Het is duidelijk dat een paar postdoctorale beroepsopleidingen worden
geregeld in dat befaamde artikel 32.
Men denke maar eens aan medische
opleidingen. Het is ook mogelijk, gelet
op de periode van één jaar, die daarin
wordt vermeld, dat men bij voorbeeld
een postdoctorale lerarenvariant daarin een plaats laat vinden.
Het is niet mogelijk wanneer wij w i l len uitgaan van postdoctorale structureringen, voorbij gaand aan het kader
van dat artikel, die te realiseren zonder
wijziging c.q. aanvulling van dat artikel.
Gebleken is dat een van de zwakke
punten in het herprogrammeringsproces tot dusverre is geweest dat de instellingen te weinig zekerheid en duidelijkheid hebben gehad omtrent de
mogelijkheden een postdoctorale fase
ook werkelijk in praktijk te brengen.
Het is de leden bekend, hoe de financiering van de instellingen gebeurt. Zij
geschiedt in de vorm van een lump
sum. Men kan zich afvragen, of dit een
voldoende zekere basis, een voldoende financiële onderbouwing vormt o m
deze postdoctorale fase te funderen
en te structureren, zoals vrij algemeen
wordt gewenst. Ook op dat gebied zijn
zeer waarschijnlijk nadere bepalingen
gewenst. Het is mij natuurlijk wel bekend, dat artikel 32 enkele mogelijkheden tot postdoctorale cursussen
biedt. Zij zijn echter niet toereikend,
willen wij van dat postdoctorale deel
dat succes maken, waarop wij hopen.
De heer Kolthoff (PvdA): Is dit nu een
antwoord op de opmerking, dat binnen artikel 32 mogelijkheden voor het
realiseren van die post-doctorale cursussen aanwezig zijn?
Minister Pais: Ik ben de contouren van
een antwoord aan het schetsen. Ik heb
erop gewezen, dat er volgens artikel 32
een aantal post-doctorale activiteiten
mogelijk is, maar dat het noch juridisch, noch wat de financiële onderbouwing betreft, voldoende basis
biedt voor een complete structurering
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van post-doctorale opleidingen, zoals
door verschillende afgevaardigden
een en andermaal naar voren is gebracht.
De heer Kolthoff (PvdA): Dat betekent
dus, dat u vooruit loopt op een conceptie, waarover wij ons nog niet hebben uitgesproken.
Minister Pais: Ik meen, dat ik op niets
vooruit loop. Ik heb mij enigermate laten verleiden tot iets, waarvan w i j hadden afgesproken, dat wij het niet zouden doen, namelijk procedurele en inhoudelijke zaken door elkaar halen. Nu
dan toch van de zijde van de heer Kolthoff een voorzet is gegeven, wil ik wel
graag een doelpunt maken. Wanneer
wij van mening zijn - ik heb uit de
woorden van de heer Kolthoff begrepen dat ook hij dat wenst - dat er in
sterkere mate dan tot dusverre postdoctorale activiteiten een plaats moeten vinden in de programma's van de
universiteiten en hogescholen, dan betekent dat dat wij ons moeten afvragen, of het huidige artikel op dat punt
voldoende mogelijkheden biedt. Ik heb
daarover enkele malen mijn ernstige
twijfels uitgesproken.
De heer Kolthoff (PvdA): Als ik
scheidsrechter was - ik ben het niet dan was het doelpunt zonder meer afgekeurd. De Minister herhaalt in andere bewoordingen dat de huidige wet
niet de ruimte biedt voor de conceptie,
die de Minister voor de toekomst nastreeft. Niemand heeft zich hierover
uitgesproken.
Minister Pais: Ik meen dat de heer Kolthoff zich thans iets te veel distantieert
van zijn eigen wensen en verlangens.
De heer Kolthoff (PvdA): Neen, mijnheer de Voorzitter! Ik ben niet bereid
de wet te verzetten voor die wensen en
verlangens.
Minister Pais: Dat is weer een emotiegeladen terminologie. Deze Kamer
brengt mede wetten tot stand; waar zij
dat opportuun acht, wijzigt zij wetten
of past deze aan. Als de heer Kolthoff
daartoe niet bereid is, dan zal dat wel
blijken tijdens de inhoudelijke discussie, die in het najaar zal worden gevoerd.
De heer Kolthoff (PvdA): Juist, dan
pas. Dat houdt in, dat nu de vigerende
wet van kracht is.
Minister Pais: Het is toch niet overbodig erop te wijzen, dat de discussie
over artikel 32 in onze gedachtenwisseling door de heer Kolthoff is geïntroduceerd.
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter....
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De Voorzitter: Neen, mijnheer Kolthoff, het woord is thans aan de Minister.
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik kom thans tot de beantwoording
van vragen van de heer Beinema. Hij
heeft nadere informatie gevraagd over
het kandidaats-examen en de mogelijkheden, die in dat opzicht bestaan.
Ik zou erop willen wijzen dat er ook
in de wet op dit ogenblik zoiets bestaat
als het getuigschrift van kandidaat, dat
een bepaald punt markeert in de studie. Ik kan mij dus zeer wel voorstellen
dat men datgene wat door de heer Beinema naar voren is gebracht situeert
rond het punt van het getuigschrift van
kandidaat. Ik mag er nog aan toevoegen, dat ik gisteren al heb opgemerkt,
dat het de instellingen natuurlijk volkomen vrijstaat al die programma's in te
voeren, die zich verdragen met de
tekst van letter en geest van de vigerende wet.

Kosto

De Voorzitter: Bedoelt u één vraag of
enkele vragen?
De heer Beinema (CDA): Eén.
De Voorzitter: Juist.
De heer Beinema (CDA): Heeft de Minister een vermoeden van het aantal
programma's dat het in werkelijkheid
kan betreffen?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik heb daarvan wel een vermoeden,
want ik heb mij de afgelopen periode
al enigermate in deze programma's
verdiept, maar ik zou nu een te grove
schatting moeten geven zonder het
feitenmateriaal bij de hand te hebben
wanneer ik op die vraag een concreet
antwoord zou geven. Ik ben wel bereid
o m , teruggekeerd op het departement,
een en ander zo spoedig mogelijk na te
gaan en ter kennis te brengen van de
heer Beinema.
De heer Nijhof (DS'70): Van de Kamer!

De heer Beinema (CDA): Een enkele
aanvullende vraag. Heeft....

Minister Pais: Desgewenst van de Kamer, dus ook van de heer Nijhof.
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Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een enkele opmerking maken over het amendement, dat de heer Beinema nu samen met de heer Dees heeft ingediend. Ik heb kennis genomen van de
motivering, die ter zake is gegeven.
Het lijkt mij dat dit alles zeer wel spoort
met datgene wat zowel de heer Beinema, als de heer Dees, als ik, gisteren
naar voren hebben gebracht.
De heer Kolthoff (PvdA): Spoort het
volgens de Minister ook met de overwegingen van de wet?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik geloof dat ik bij de beantwoording
van de vragen nu maar even moet komen aan een punt, dat ik anders in een
later stadium had willen behandelen.
Dit wetsontwerp is ingediend op een
moment, waarop de nota Hoger onderwijs voor Velen nog niet was geconcipieerd, laat staan bij de Tweede
Kamer was aangeboden. Het lijkt mij
alleen maar realistisch, dat w i j bij een
en ander ook de ontwikkeling sedert
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de indiening van deze wet in de overwegingen willen betrekken. Wanneer
de Kamer dat wenst te doen, is het het
prerogatief van de Kamer, dat te beslissen. De Regering heeft het ontwerp van
wet ingediend met de motivering, die
erbij past en die, dacht ik, door alle fracties is onderschreven. Dat zich bepaalde maatschappelijke en andere ontwikkelingen voltrekken, is een realiteit.
Wanneer de Kamer daarop op enigerlei
wijze wil inspelen is dat haar goed
recht.

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik ben dan gekomen bij de opmerkingen van de heer Verbrugh. Ik vind het

altijd boeiend en een voorrecht met
hem van gedachten te mogen wisselen, via u uiteraard. Misschien mag ik
opmerken dat mijn kennis van buitenlandse aangelegenheden toch iets groter is dan hij zoeven veronderstelde,
maar dat ik het niet juist vind dat een
Minister van Onderwijs en Wetenschappen zich over problemen van
buitenlandse politiek uitspreekt.
Ik ben met hem van mening dat wij
de verschillende alternatieven, die er
zijn, natuurlijk realistisch moeten inschatten.
Ik ben tevens van mening dat de alternatieven die hij noemde bepaald tot
de mogelijkheden behoren, zoals die
zich in het najaar zullen kunnen voordoen, als wij gaan discussiëren over
de nota 'Hoger Onderwijs voor Velen'.
Ik mag wel opmerken dat het tweede
alternatief, dat hij signaleerde, niet helemaal datgene dekte wat ik gisteren
heb opgemerkt.
Hij heeft nog even geklaagd, dat er
bij de begrotingsbehandeling te zijner
tijd zo weinig ruimte zal overblijven
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De heer Kolthoff (PvdA): Ik dacht dat
de Minister aan het antwoorden was.
Hij kan zich niet onttrekken aan de
vraag of een amendement, waarover
hij zich uitspreekt, wel of niet strookt
met de wet, die hij aan het verdedigen
is.
De Voorzitter: Ik moet de Kamer nu
vragen, zich te matigen in de interrupties.

voor de kleine fracties om te spreken
over het hoger onderwijs. Dat is een
probleem, waarin ik met hem kan
meevoelen, maar dat ik persoonlijk
niet kan oplossen. Op zijn vraag, of en
hoe ik de wet zal uitvoeren, heb ik in
mijn eerste inleidende opmerkingen
geantwoord.
Ook de heer Verbrugh heeft erop gewezen, dat wijziging van artikel 32, zeker als het gaat over de assistentonderzoekers, aangebracht kan zijn. Hij
heeft gevraagd, of het niet prematuur
is o m nu al de nota 'Hoger Onderwijs
voor Velen' te gaan invullen. Zo ver
zijn wij natuurlijk ook niet. Daarover
heb ik gisteren het volgende opgemerkt. In de nota 'Hoger Onderwijs
voor Velen' worden enkele hoofdlijnen
geschetst en het lijkt mij ook ter voorbereiding van de zijde van de Regering
van de gedachtenwisseling met de Kamer in het vroege najaar niet overbodig, wanneer wij ons aan regeringszijde al bezinnen op een andere invulling
casu quo concretisering van een aantal zaken, waarover de Kamer dan mis-
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schien nadere informatie wenst. Vooruitlopen op een beslissing van de Kamer is dat niet.
De heer Nijhof heeft er een- en andermaal op gewezen dat wij geen inhoudelijke discussie op dit ogenblik
voeren over de gewenste structuur
van het hoger onderwijs in Nederland.
Ik weet niet of hij zich in het vervolg
van zijn interventie helemaal heeft gehouden aan dit uitgangspunt, maar ik
zal dat proberen. Ik ben al ingegaan op
de kwestie van de twee scenario's. Ik
wil graag nogmaals de bezwaren van
de tweesporigheid, zoals ik die gisteren heb genoemd, opsommen, maar ik
vrees dat ik dan in herhalingen zou
vervallen. Juist omdat ik weet, hoeveel
nuttig en zinvol werk men moet doen
aan universiteiten en hogescholen,
vrees ik voor het opzadelen van mensen met activiteiten, waarvan het nut,
laat staan het grensnut, bijzonder gering zal blijken te zijn. Juist om onzekerheden, juist o m overbodig werk,
juist o m frustratie te voorkomen, lijkt
het mij gewenst dat Regering en vooral parlement zich duidelijk uitspreken;
wij krijgen daarvoor in het vroege najaar alle gelegenheid. Dan is er ook de
duidelijkheid geschapen, waarnaar de
heer Nijhof en ik en - wat belangrijker
i s - d e instellingen verlangen en waar
zij rechtop hebben.
De heer Klein (PvdA): De Minister
heeft het telkens over de gelegenheid
in het vroege najaar. Is de nota 'Hoger
Onderwijs voor Velen' naar zijn weten
al op de agenda van de Kamer geplaatst?
Minister Pais: Ik meen dat in de vaste
kamercommissie bepaalde termijnen
zijn afgesproken en daaraan refereer
ik. Als ik onjuiste termijnen noem, dan
hoor ik dat wel.
De heer Klein (PvdA): In de vaste kamercommissie is afgesproken dat wij
wellicht hoorzittingen zullen organiseren, nadat er schriftelijke reacties zijn
gekomen. Over een overleg van de Kamer met de Regering is nog geen enkele beslissing genomen. Ik denk dat
hierbij toch van een misverstand sprake is.
Minister Pais: Ik neem aan dat de Kamer op enig overleg hierover met de
Regering prijs stelt en als ik de termijnen en de data die de vaste kamercommissie heeft genoemd realistisch
interpreteer, dan kom ik in het vroege
najaar terecht. Als de heer Klein er
echter behoefte aan heeft deze zaak op
een langere baan te schuiven, dan verneem ik dat te zijner tijd wel.
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De heer Klein (PvdA): Ik maak bepaald
bezwaar tegen de woorden 'op een
langere baan te schuiven'. Ik heb het
over procedures. Er zijn termijnen afgesproken. Het vroege najaar is de
maand september tot half oktober. Als
men het over vroeg, laat of midden
heeft, dan kan men in dit geval spreken van half september tot half oktober. Ik neem aan dat de vaste kamercommissie, als zij nu een beslissing
zou moeten nemen, tot de conclusie
zou komen, gezien het vooroverleg,
dat het niet zou kunnen vóór 15 oktober.

luut 5 jaar nodig hebben. Ik twijfel toch
wel aan het aantal lumen dat deze
mensen als licht uitstralen.'

De heer Beinema (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Die aanname is ook wat
voorbarig. De Minister verwees naar
de mening van een aantal fracties.
Strikt formeel gesproken heeft de heer
Klein wel enigszins gelijk, maar dan
moet hij zijn kracht wel erg in het formele zoeken.

De Voorzitter: Niet in het minst! Ik verzoek de Minister, zijn rede voort te zetten.

De heer Klein (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! ...
De Voorzitter: Het woord is aan de Minister! Er moet door middel van interrupties geen onderlinge discussie worden gevoerd.
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik wil nog even verwijzen naar de
kwestie van de 4 en 5 jaar. Het is mij
bekend hoe en waarom de termijn van
5 jaar in de wetgeving tot stand is gekomen. Ik denk dat ik de heer Kolthoff
niet behoef uit te leggen hoe zich dat
precies heeft afgespeeld. Hij kwam
met een aantal citaten en ik hecht eraan o m daar nog twee andere aan toe
te voegen, namelijk een citaat van de
oud-staatssecretaris, de heer Klein en
een citaat van mijn ambtsvoorganger,
de heer Van Kemenade.
De heer Kolthoff citeerde uit de Handelingen van de Tweede Kamer. Even
later na het citaat van de heer Kolthoff
zegt de heer Van Kemenade het volgende:
'Wij vragen echter om bij die herprogrammering op een vierjarig curriculum te mikken en dat reëel in de beschouwingen te betrekken, omdat w i j
dat op grond van maatschappelijke
randvoorwaarden, op grond van onderwijskundige mogelijkheden en mede gezien de lengte van de cursusduur
in vrij wat studierichtingen in andere
landen, niet bij voorbaat onmogelijk
achten.'
Ik wil ook een citaat naar voren brengen van de heer Klein uit Folia Civitatis
van oktober 1976: 'Er zijn nu grote lichten die beweren, dat opleidingen die
het in het verleden cursorisch met 4
jaar konden doen, nu minimaal abso-
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De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! ...
De Voorzitter: Ik heb nu bezwaar tegen een onderbreking; de Minister
gaat rustig met zijn betoog door.
De heer Kolthoff (PvdA): Waar hebt u
bezwaar tegen?
De Voorzitter: Tegen interrupties!
De heer Kolthoff (PvdA): Dat is een novum!

Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik meende met deze citaten die ik nog
met een groot aantal zou kunnen vermeerderen - ik neem aan dat wij in het
vroege, het midden of het late najaar
daar nog alle gelegenheid voor hebben - iets te hebben verduidelijkt op
het punt van de 4- en 5-jarige problematiek die de heer Kolthoff naar voren
bracht.
De heer Kolthoff (PvdA): Deverplichtendheid hebt u niet aangevochten.
De Voorzitter: Ik heb nu, zoals gezegd
bezwaren tegen interrupties en ik verzoek de heer Kolthoff om zich aan mijn
leiding te onderwerpen.
De heer Kolthoff (PvdA): Node, mijnheer de Voorzitter!
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik heb al enkele opmerkingen gemaakt
over artikel 32. Ik hecht eraan, ook in
dit stadium van mijn beantwoording
er nogmaals op te wijzen dat er inderdaad mogelijkheden bestaan voor
postdoctorale cursussen, bij voorbeeld van een periode van ten hoogste
één jaar. Ik heb er ook op gewezen dat
er toch ook andere zaken zijn die wij in
de postdoctorale fase zullen willen regelen, te ziiner tijd en eventueel. Dan
zal moeten worden bekeken, of artikel
32 daarvoor een voldoende basis
biedt. Naar mijn mening is dat niet het
geval. Als wij echter overgaan tot de
inhoudelijke discussie, dan zal dat wel
blijken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet toch
wel enig bezwaar maken tegen de formulering die de heer Kolthoff heeft gebruikt toen hij sprak over dictaten vanuit Den Haag. Mijns inziens is dit een
onjuiste formulering van het proces
van wetgeving dat zich onder meer in
dit Huis afspeelt. Wanneer Regering
en parlement in goed en gezamenlijk
overleg komen tot het vaststellen van
bepaalde regels, dan heeft de burger,
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iedere staatsburger, van minister tot
hoogleraar, tot wetenschappelijk medewerker of kandidaats-assistent, lid
van een vakgroep, enz. zich daaraan te
houden.
Dat zijn geen dictaten uit Den Haag,
maar democratisch tot stand gekomen
spelregels. Op die wijze moeten wij
met elkaar handelen. Er zijn verder tal
van overlegsituaties gecreëerd. Op dit
punt bouw ik voort op fundamenten
die onder meer zijn gelegd door mijn
ambtsvoorganger op het gebied van
het tertiair onderwijs, de heer Klein. Er
is bij voorbeeld een planning-overlegorgaan. Wij wisselen voortdurend
met elkaar van gedachten over de beste manier o m gezamenlijk de problemen onder de knie te krijgen. In dit
licht bezien, geloof ik dat termen als
'dictaten uit Den Haag' volkomen misplaatstzijn.
De heer Kolthoff heeft nog een vraag
gesteld over het academisch statuut.
De herziening daarvan gaat gewoon
door, indien het uitstel één jaar zal bedragen. Ik heb ook begrepen dat de
Academische Raad zijn adviserende
taak zal voortzetten.
Ik wil mij niet meer verdiepen in de
kwestie van de doelpalen en de rode
kaarten. Uit het gebaar van de heer
Kolthoff leid ik overigens af dat hij zijn
bekomst heeft van het voetballen.
Wanneer wij de randvoorwaarden tijdens het proces van herprogrammering wijzigen, heeft dit onvermijdelijk
consequenties voor hetgeen in de eerste fase van de herprogrammering
door de universiteiten en hogescholen
naar voren is gebracht. De door de
heer Kolthoff voorgestelde werkwijze
zou alleen maar leiden tot een enorme
bureaucratische rompslomp, met name ook bij de faculteiten, universiteiten en hogescholen. Het lijkt mij niet
juist o m de mensen daarmee op te zadelen.
Ik kom nu tot de opmerkingen van
de heer Dees. Hij heeft nog eens onderstreept dat het door hem en de
heer Beinema ingediende amendement zo is geformuleerd, om op zuiver
formele en staatsrechtelijke gronden
alle opties open te houden. Beide geachte afgevaardigden hebben daaraan
hun opinie toegevoegd. Over de inhoudelijke kant van die opinie zullen
wij in dit najaar van gedachten wisselen. Ik kan begrip hebben voor hetgeen
zowel de heer Beinema als de heer
Dees hebben opgemerkt over de strikt
formeel-procedureel juiste gang van
zaken. Ik meen mij dan ook te kunnen
vinden in dit amendement.
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Ik kan onderschrijven wat de heer
Dees heeft opgemerkt over nieuwe
omstandigheden die zich in de loop
van een jaar kunnen voordoen. Het is
niet meer dan normaal dat de volksvertegenwoordiging zich daarop bezint en daarmee rekening houdt. Later
dit jaar zullen w i j daar nader op kunnen ingaan.
De heer Mertens heeft erop gewezen
dat hij gaarne een nog scherpere financiële onderbouwing van een en ander had gezien dan de mededeling dat
de reële nullijn het maximaal haalbare
is. Als ik het goed heb begrepen, is
hierover gisteren ook al in deze Kamer
gediscussieerd. Dat debat zullen wij
maar niet meer over doen. Naar mijn
mening is het als financiële randvoorwaarde voldoende duidelijk o m te stellen dat de reële nullijn het maximaal
haalbare zal zijn om op middellange
en iets langere termijn voor de instellingen waarover w i j thans spreken.
Met de heer Mertens ben ik van mening dat w i j ervoor moeten oppassen
om uitspraken, die bij voorbeeld in de
vaste commissie zijn gedaan, niet zodanig te interpreteren dat een aantal
leden zich er niet meer in kan terugvinden. Mythevorming op dat punt wil ik
graag met hem helpen bestrijden.
Ik herhaal dat ik het zeer op prijs zou
hebben gesteld als w i j vandaag naast
een procedurele ook een inhoudelijke
discussie hadden kunnen voeren. Ik
heb begrepen dat ik in dat verlangen
niet geheel alleen sta. Dura lex, sed
lex. Wij houden ons daaraan.
Wat er op 1 februari 1979 gaat gebeuren, heb ik al gezegd. Wanneer de
Kamer mocht besluiten, dat de huidige
wet herprogrammering met geen tittel
of jota wordt veranderd, dan zou deze
Minister zich natuurlijk op deze wet baseren, zich daaraan houden. Dat behoeft eigenlijk geen betoog. Ik wil echter op dit moment geen enkele inhoudelijke uitspraak doen over beslissingen die de volksvertegenwoordiging
nog moet nemen. Ik heb al opgemerkt
dat op basis van de uitspraken van het
parlement zal worden beslist, hoe wij
1 februari 1979 verder zullen gaan.
De heer Van Kemenade (PvdA): Om
het het parlement mogelijk te maken,
alsnog te beslissen dat in het komende
studiejaar de huidige Wet herstructurering ingaat, zal het noodzakelijk zijn
dat alle voorbereidende werkzaamheden normaal worden voortgezet.
Als dat niet gebeurt, wordt op dit moment in feite het parlement al één mogelijkheid ontnomen. Daarom mijn
vraag: worden deze werkzaamheden
alle voortgezet?
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Minister Pais: Op dit moment wordt in
dit opzicht op het departement niet
minder hard gewerkt dan in zijn tijd.
De heer Van Kemenade (PvdA): Dat is
leuk, maar dat is geen antwoord op
mijn vraag. Wij weten beiden dat op
het departement van Onderwijs al jaren lang hard wordt gewerkt. Opdat
het parlement deze beslissingsmogelijkheid nog zal hebben, is het echter
noodzakelijk, dat alle voorbereidingen
doorgaan. Ik denk aan het academisch
statuut en de herprogrammering. Gebeurt dat, ja of neen?
Minister Pais: Ik heb geantwoord daarmee ben ik begonnen en dat
schijnt ook de omega van mijn verhaal
te moeten worden - dat de Regering
evenals ieder staatsburger gehouden
is, zich aan de wet te houden. Wil dat
geen dode letter zijn, dan betekent dit
dat men dit ook materieel mogelijk
moet maken. Het zal dus afhangen van
de beslissing van de Kamer, wat er uit
de bus komt. Als de Kamer beslist, dat
geen enkele wijziging moet worden
aangebracht, dan zal natuurlijk moeten worden nagegaan, hoe dit in de
praktijk uitpakt.
De heer Van Kemenade (PvdA): Neen,
mijnheer de Voorzitter...
De Voorzitter: Als men nog verder
met de Minister van gedachten wil
wisselen, kan men om een derde termijn vragen.
Minister Pais: Het lijkt mij goed, nog
even te herinneren aan de zes punten
waarmee ik mijn beantwoording ben
begonnen. De zesde opmerking luidde: Ofwel zoals de wet nu luidt, ofwel
zoals die alsnog na tussentijdse wijzigingen zal luiden, in beide gevallen zal
ik de wet volledig uitvoeren. Die intentie is niet op tweeërlei manier te verstaan. Het zal duidelijk zijn dat natuurlijk alle stappen zullen worden ondernomen die nodig zijn om de wet te
kunnen uitvoeren.
DeheerVerbrugh(GPV): Het punt is
dat de wet op het ogenblik nog niet gewijzigd is. Wat de Minister zegt, is toekomst. Ik zou dan ook graag willen weten, wat de Minister denkt van de ingediende motie, maar dat zegt hij waarschijnlijk nog wel.
De Voorzitter: Dat denk ik ook, dus
daarom was deze interruptie ten onrechte.
Minister Pais: Ik sta weer open voor interrupties, want ik ben uitgesproken.
De Voorzitter: Ik heb begrepen, dat
enkele leden er behoefte aan hebben,
in derde termijn het woord te voeren.
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Voorzitter
Ik stel voor, daartoe de gelegenheid te
bieden.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wijs er nog eens op dat
het de gewoonte is, dat de Minister
over ingediende moties en amendementen zijn oordeel geeft. Dit heb ik
gemist, maar het zal nog wel komen,
denk ik.
Er zijn wat grapjes gemaakt over
buitenlandse zaken. Er stak echter wat
achter, namelijk een opmerking van
adviseur De Moor, althans van de
voorzitter van een adviserende commissie, luidende dat de samenwerking
tussen het wetenschappelijk onderwijs
en het HBO nog wel 20 jaar op zich zou
laten wachten. Toen heb ik dit vergeleken met de dekolonisatie; als men zou
stellen dat de dekolonisatie van een
bepaald land nog 20 jaar op zich zou
laten wachten, dan zou men wat horen, zo zei ik. De Minister heeft hierop
geantwoord, dat hij over buitenlandse
zaken niets zegt. Het gaat mij echter
niet om buitenlandse zaken maar om
de opmerking van de heer De Moor.
Hoe denkt de Minister hierover?

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister moet wel antwoorden, maar dit antwoord behoeft
niet per se bevredigend te zijn. Dat is
een kwestie van smaak. Toch zou ik
mij wel willen aansluiten bij de herhaalde malen gestelde vraag van de
heer Van Kemenade. De Minister zal
ongetwijfeld begrijpen welke vraag
bedoeld wordt.

D
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb namens mijn fractie
niet gesproken over de wenselijkheid
van vijfjarige cursussen. Ik heb wel uitgesproken dat wij in het algemeen er
helemaal geen voorstanders van zijn
dat ze allemaal vijf jaar worden. Ik heb
gesproken over de verplichtendheid,
de wettigheid daarvan. Op grond daarvan heb ik de voormalige minister van
Onderwijs en Wetenschappen geciteerd. Het citaat dat deze minister daartegenover heeft gesteld, doet daaraan
niets af. Ik zou hierop graag zijn reactie
vernemen, namelijk over de wettigheid van vijfjarige programma's. En
dan bedoel ik: een antwoord.
Gaat de herziening van het Academisch Statuut (wij vragen het allen en
steeds opnieuw en wij krijgen geen
antwoord) volgens de wet gewoon
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door? Ik vraag niet, of er op het departement hard gewerkt wordt. Dit moet
dan namelijk gebeuren op basis van
de ingediende programma's. Dit geldt
althans voor het bijzonder deel. Misschien krijgen wij allen daarop deze
keer wèl een antwoord.

D
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Tot mijn teleurstelling zijn
er enkele vragen blijven liggen. Ik signaleer dit maar even, omdat ik niet de
querulant wil uithangen; ik had het liever per interruptie gesignaleerd.
Welke mogelijkheden zijn er, binnen
het amendement-Beinema/Dees, voor
tussentijdse invoeringen en voor invoering per studierichting? Deze vragen zijn niet beantwoord.
Het gesimplificeerde model dat de
Minister zojuist hanteerde (tegen die
tijd zal duidelijk zijn hoe de wet luidt en
die wet wordt uitgevoerd) gaat voorbij
aan een naar mijn gevoel essentieel
element in het amendement-Beinema/
Dees, omdat hierin namelijk de mogelijkheid wordt opengelaten dat de
Minister, althans de Kroon, iets doet al
naar gelang hem goeddunkt. Ik heb
gezegd, dat op dit punt het parlement
het initiatief zou moeten behouden en
ook daarop heb ik geen antwoord gekregen. Het amendement zegt, dat de
mogelijkheid uitdrukkelijk wordt opengelaten o m , reeds ingaande septenv
ber 1979, de herstructurering te doen
ingaan. Daartoe kan de Minister afwijken van de termijnen die in andere artikelen worden genoemd; kan afwijken.
Wanneer gaat de Minister dat beslissen en - dit is vooral van belang wordt het parlement daarin gekend?
De eerder ingediende motie op stuk nr.
9 was hiervoor ook bedoeld.
De Voorzitter: Het blijkt mij nu, dat de
hedenochtend ingediende moties nog
niet zijn vermenigvuldigd en rondgedeeld. Daarvoor mijn excuses aan de
Minister. Exemplaren van die moties
zullen zo aanstonds worden uitgereikt.

D
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik heb de motie inderdaad horen voorlezen. Sommigen zijn meer visueel en
anderen meer auditief begaafd. Toch
wil ik graag de tekst voor mij zien, alvorens ik daarover mijn opinie ten beste geef. Bij een vorige gelegenheid heb
ik al gesproken over de motie van de
heer Mertens.
De heer Verbrugh heeft mijn mening
gevraagd over de termijnen waarbinnen de samenwerking tussen het HBO
en het WO gestalte zal moeten krijgen.
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Hij heeft dat gedaan naar aanleiding
van een opmerking in een interview
met de voorzitter van het COHO. Bij
dit debat ligt het echt niet op mijn weg
daarover uitspraken te doen. Immers,
dit is een uitermate inhoudelijke kwestie. Ik heb er geen enkele moeite mee,
daarop terug te komen bij de gedactv
tenwisseling over de Nota hoger onderwijs voor velen, want deze zaak
gaat mij zeer ter harte. Nu merk ik op hiermee balanceer ik op de rand van
het procedurele en het inhoudelijke dat de Regering, zowel in de regeringsverklaring als in de veel geciteerde Nota hoger onderwijs voor velen,
als doelstelling een nauwere samenwerking heeft geponeerd tussen hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Dit is zeer wenselijk.
Zoals het de leden niet onbekend zal
zijn, wordt op dit ogenblik een aantal
stappen gedaan o m daarmee althans
zo niet een verdere voortgang dan wel
een aanvang ten aanzien van deze samenwerking te maken. Om nu inhoudelijk in te gaan op de termijnen, laat
staan de wegen waarlangs dit alles
zich zal moeten voltrekken, is bepaald
buiten het kader van de gedachtenwisseling die wij op dit ogenblik voeren. Ik
zal dus op deze vraag van de heer Verbrugh zeer gaarne en naar ik hoop ook
afdoende en uitvoerig ingaan bij de
bespreking - ik noem het maar zo - in
het najaar.
De heer Kolthoff wilde weten, hoewel hij de citatenstrijd eigenlijk niet
wilde voortzetten, of de termijn van
vijf jaar in de wet staat en of men, als
men zich aan de termijn van vijf jaar
houdt, zich dan aan de wet houdt. Die
vraag stellen, is haar beantwoorden.
Deze vraag gaat natuurlijk enigszins
heen langs de kern van de zaak en datgene wat ik in een aantal citaten heb
geprobeerd te illustreren. Die citaten
waren van mijn beide ambtsvoorgangers. Dit heeft de kern van de zaak heel
duidelijk doen uitkomen.
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Is dit nu een antwoord of
niet?
Minister Pais: Natuurlijk is dat een antw o o r d ! De heer Kolthoff weet heel
goed, dat er heel duidelijk 'vijfjaar' in
de wet staat en waarom dat is gebeurd. De heer Kolthoff weet ook heel
precies wat de strekking is van de citaten die ik zoeven heb gegeven, zowel
van de heer Klein als van de heer Van
Kemenade.
De heer Kolthoff (PvdA): Weet u het
ook heel duidelijk?
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Pais
Minister Pais: Wanneer in de wet
staat, dat het vijf jaar kan zijn, en het
blijkt dat praktisch iedereen de zaak
'maximalistisch' tot vijf jaar heeft uitgerekt, kan je natuurlijk heel formeel
redeneren, dat praktisch iedereen binnen de grens van die vijf jaar is gebleven en dat men daarmee de wet niet
heeft overschreden of overtreden. Dat
is juist.
De heer Kolthoff (PvdA): Dank u w e l !
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Daarmee heeft men natuurlijk inhoudelijk niets gezegd, helemaal niets en
zelfs minder dan niets; men kan zelfs
voet geven aan verkeerde interpretaties van doel en strekking van de wet,
wanneer men zich op dit ene puntje
probeert vast te bijten. Wanneer wij tot
een inhoudelijke discussie ter zake komen, zal wel blijken hoe weinig relevant deze vraag van de heer Kolthoff
was.
De heer Kolthoff (PvdA): Men heeft gezegd, dat de w e t dus wel is nageleefd
en dat is niet niks.
Minister Pais: Wat ik heb gezegd, is
duidelijk.
Wat het academisch statuut betreft
heb ik een en andermaal geantwoord
dat er wel degelijk alle aanleiding is,
voort te gaan met de herziening van
het algemene deel. Ik heb dat ook al bij
voorgaande gelegenheden naar voren
gebracht. De heer Kolthoff vraagt dan
ook enigermate naar de bekende weg.
Hij weet ook, dat ik toen heb opgemerkt, dat er in het bijzondere deel een
aantal elementen zitten die kunnen
worden gewijzigd en waarbij men zeker moet doorgaan met de voorbereiding, onafhankelijk van de vraag wat
de Kamer uiteindelijk inhoudelijk zal
beslissen over de materie waarover
wij op dit ogenblik spreken.
De heer Mertens heeft gezegd, dat
de amendementen van de heren Beinema en Dees de invoering van nieuwe propaedeutische programma's niet
goed mogelijk maken. Het is heel duidelijk, dat juist de formele en strikt
staatsrechtelijke motivering die de heren Beinema en Dees hebben gegeven
het antwoord op de vraag van de heer
Mertens impliceert. Omdat men geen
enkele mogelijkheid bij voorbaat wilde
uitsluiten, zijn de amendementen geformuleerd, zoals zij zijn geformuleerd.
De heer Mertens (D'66): Niet voor de
afzonderlijke studierichtingen en niet
voor een deel van de fasen.
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Minister Pais: Wat de invoering van de
propaedeutische fase betreft, heb ik er
al op gewezen dat men vrij is o m binnen het kader van de wet elke verbetering, elke verandering en elke programmering van de studie in te voeren
die men wenselijk acht. Het moet echter wel blijven binnen het kader van de
wet zoals die luidt. Wat dat betreft verzet de wet zich er allerminst tegen, indien een éénjarige propaedeuse nu
reeds wordt ingevoerd.
Hiermee heb ik de door de verschillende geachte afgevaardigden gestelde vragen volledig inhoudelijk beantw o o r d . Ik kom nu tot de motie die de
naam van de heer Kolthoff als eerste
ondertekenaar draagt. Hij verzoekt de
Minister met voortvarendheid de herprogrammeringsprocedure voort te
zetten, zodat uiterlijk 1 februari over de
programmavoorstellen zal zijn beslist.
Hij gaat ook nog over tot de orde van
de dag.
Wanneer uit de gedachtenwisseling
in deze Kamer blijkt dat de volksvertegenwoordiging er prijs op stelt, dat
met ingang van 1 februari 1979 de wet
zo zou luiden dat die programmavoorstellen inderdaad kunnen worden ingevoerd met ingang van het studiejaar 1979/1980, dan zal deze Minister
dat mogelijk maken. Dat betekent inhoudelijk, dat wij gewoon doorgaan
met de werkzaamheden ten departemente, die deze eventualiteit niet bij
voorbaat uitsluiten. Dat lijkt mij een
heel duidelijk antwoord. Er is dan ook
geen enkele behoefte aan deze motie,
want ik heb nu al ten derde male duidelijk gemaakt dat wij ons vanzelfsprekend zullen houden aan de wet. Wil
men zich houden aan de wet, dan
moet men die kunnen uitvoeren en
moet men de stappen zetten die nodig
zijn o m dat te kunnen doen. Dat gebeurt en er is dus geen enkele behoefte aan deze motie.
De heer Mertens (D'66): Wat is het
oordeel van de Minister over mijn motie?
Minister Pais: Mijnheer de Voorzitter!
Ik heb deze motie zoeven voor mij gekregen. Ik heb gisteren geantwoord
dat de motie van de heer Mertens
overbodig was wanneer het amendement van de heer Dees zou worden
aangenomen.
De heer Dees (VVD): Dit is een andere
motie.
Minister Pais: Sorry. In dat geval wil ik
graag even de gelegenheid hebben, de
motie te lezen.
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Ik zou het op prijs stellen indien ik
dinsdag, voorafgaand aan de sternmingen, het standpunt van de Regering over deze motie kenbaar kon maken.
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
De behandeling van het wetsontwerp
wordt geschorst.
De vergadering wordt van 12.40 uur
tot 13.30 uur geschorst.
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen besloten alsnog in handen te stellen van de
vaste Commissie voor Financiën de
Nota over de uitvoering van de rijksbegroting 1978 (Voorjaarsnota) (15 062).
Ik stel voor de Nota over de uitvoering van de rijksbegroting 1978 (Voorjaarsnota) van de agenda van de volgende week af te voeren, omdat ik
aanneem dat de vaste Commissie voor
Financiën, hoe hard zij ook zou werken, niet in staat zal zijn de schriftelijke
voorbereiding vóór de volgende week
te voltooien.
De heer Joekes (VVD): Hoewel de
commissie wellicht uw motivering niet
deelt, mijnheer de Voorzitter, is uw
conclusie geheel in overeenstemming
met die van de commissie.
Overeenkomstig het voorstel van de
Voorzitter wordt besloten.
De Voorzitter: Ook stel ik voor aan de
orde te stellen en te behandelen in de
volgende week, na de verslagen mondeling overleg over sanering betaald
voetbal (14 994) het gewijzigde voorstel van de vaste Commissie voor de
Rijksuitgaven tot wijziging van de laatste alinea van artikel 30 van het Regiement van Orde (15 022, nr. 3).
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Verder stel ik voor de
stemming over de motie-Hartmeijer
over een onderzoek om de maatschapsvissers onder de werknemersen volksverzekeringen te brengen
(14800-XIV, nr. 23) na de stemmingen
over de moties over het drugbeleid te
houden. Het verslag zal tijdig gereed
zijn.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor aan de orde
te stellen en te behandelen in de vergadering van donderdag 29 juni a.s.
vóór de beraadslaging over de verslagen van een mondeling overleg over
sanering van het betaald voetbal
(14 994, nrs. 1 en 3):
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Voorzitter
- het verslag van de Commissie
voor de Verzoekschriften over het
adres van J. M. Stamsnijder te Enter
en het daarop door het lid Weijers
voorgestelde amendement (14 118,
nrs. 37 en 37b);
- het verslag van de Commissie ad
hoc ter zake van mededelingen van de
Ministervan Binnenlandse Zaken,
naar aanleiding van een door de Commissie voor de Verzoekschriften uitgebracht verslag over het adres van J . H.
S. te A. met betrekking tot een uitkering(14 118, nr. 85b);
- de verslagen van de Commissie
voor de Verzoekschriften over een
aantal in haar handen gestelde adressen (14 871, nrs. 60, 79 t/m 99).
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Het woord is aan de
heer Ter Beek, die het heeft gevraagd.
De heer Ter Beek (PvdA): Wij hebben
kennis kunnen nemen van de brief van
de Minister-President naar aanleiding
van het door u overgebrachte verzoek
van mij om de brief van de MinisterPresident van 14 april jl. aan de Britse
Eerste Minister en de Duitse Bondskanselier en hun antwoorden daarop
openbaar te maken. Het zal u niet verbazen dat het antwoord van de heer
Van Agt voor mij een teleurstelling is,
omdat hij weigert ons inzage te verschaffen in de brieven.
Om het woordgebruik van de heer
Van Agt eens na te doen: achter een
donker wolkendek gaat altijd een wenkende lichtstraal schuil, anders gezegd: er zit altijd nog wel een positief
puntje in zo'n brief. In de brief van de
heer Van Agt is het, dat hij zich bij zijn
weigering niet beroept op het grondwetsartikel 104, zich dus niet beroept
op het feit dat het verlenen van de gevraagde inlichting strijdig is met het
belang van de Staat. Dat betekent,
naar mijn overtuiging, dat de Minister-President er toch wel toe zal moeten overgaan, wanneer de Kamer hem
daartoe verzoekt, ons mededeling te
doen over de inhoud van de brieven.
De argumenten die de Minister-President wel aanvoert zijn, op zijn zachtst
gezegd, weinig overtuigend. Hij zegt:
'Het belang van de gevraagde openbaarmaking van de integrale tekst dezer brieven vermag ik daarom niet te
zien.' In alle bescheidenheid wil ik toch
opmerken dat dat niet aan de hooggeachte Minister-President is o m uit te
maken, maar aan deze Kamer.
Verder gaat de Minister-President in
zijn brief in op de zogenaamde directe

Tweede Kamer
22 juni 1978

persoonlijke communicatie tussen regeringsleiders. Maar, wederom in alle
bescheidenheid, het gaat hier toch niet
o m een correspondentie tussen 'der
Helmut und der Dries?' Het gaat toch
om een correspondentie tussen de
Westduitse Bondskanselier en de Nederlandse Minister-President? In het
verleden is in de Kamer toch ook de
correspondentie tussen de voormalige
Minister van Defensie De Koster en
zijn toenmalige collega Schmidt aan
de orde geweest.
De Minister-President voert vervolgens aan dat de collega's niet op publikatie hadden gerekend en in die wetenschapde brieven hebben geschreven. Dat komt mij begrijpelijk voor
maar hij schrijft dat hij o m diezelfde reden evenmin meent te kunnen voldoen aan het verzoek tot openbaarmaking van zijn brief van 14 april. Onze
Minister-President is toch niet zo naïef,
dat hij veronderstelt dat als hij een
brief aan zijn collega's schrijft over een
zo gewichtige aangelegenheid als de
uitvoering van de motie-Van Houwelingen de Kamer niet zal vragen, te
worden geïnformeerd over de inhoud
van de brief?
Al met al zijn dit weinig overtuigende argumenten. Ook met het laatste
argument, dat het onjuist zou zijn om
slechts een deel van de gevoerde correspondentiete publiceren, kan ik niet
instemmen, omdat dat deel van de gevoerde correspondentie, namelijk de
brief van de Nederlandse Minister-President, wel degelijk van essentieel belang is voor het werk dat ons de komende week in de Kamer te wachten
staat: het controleren van het regeringsbeleid terzake. Kennisneming
van de inhoud van de brief van de heer
Van Agt is juist zo nodig o m te weten
te komen of de inzet van de Nederlandse onderhandelingen is geweest
uitvoering van de motie-Van Houwelingen of iets op een lager niveau. AIleen al o m de Kamer in de gelegenheid
te stellen, haar controlerende taak te
vervullen, is het nodig dat op zijn
minst de brief van de heer Van Agt bekend wordt.
Ik wil dit verhaal dan ook afronden met
het formele voorstel, dat de Kamer de
Minister-President verzoekt mededeling te doen over de inhoud van de
brieven.
De Voorzitter: Ik wil een kanttekening
maken bij hetgeen de heer Ter Beek
heeft opgemerkt. Ik meen te hebben
beluisterd dat hij heeft gezegd, dat de
Regering heeft geweigerd o m inzage
te geven in de correspondentie. Dat is
geen juiste conclusie omdat in de brief
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sprake is van het niet tot openbaarmaking willen overgaan. Dat behoeft niet
hetzelfde te zijn.
Ik kan mij voorstellen dat het voorstel van de heer Ter Beek aan de Kamer om de Minister-President te verzoeken mededeling te doen over de inhoud van de brieven, de Kamer enigszins overvalt omdat waarschijnlijk niet
iedereen tijdig op de hoogte is geweest van de inhoud van de brief van
de Minister-President over het eerdere
verzoek van de heer Ter Beek. Aan de
reacties in de zaal zie ik dat mijn taxatie juist is.
Ik stel daarom voor o m , met onderbreking van de agenda, o m half vier te
beslissen over dit voorstel. Ik aarzel
nog over de v o r m waarin het verzoek
aan de Minister-President zou moeten
worden gegoten. In het verleden is het
wel voorgekomen dat ik, nadat ik bij de
Kamer had geïnformeerd of ik daartoe
gerechtigd was en dit het geval bleek
te zijn, de vraag aan de betrokken bewindsman heb gesteld. Het verzoek
zou ook in een motie kunnen worden
neergelegd, maar dat lijkt mij nu niet
noodzakelijk.
De heer Joekes (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! U zei: wellicht in de vorm
van een motie. Het is toch praktijk dat
de beslissing tot het doen van een dergelijk verzoek, gebaseerd op artikel
104 van de Grondwet, door ten minste
een meerderheid van de Kamer wordt
genomen?
De Voorzitter: Ja. In de Grondwet is
sprake van: de Kamer. Dat is dus altijd
een meerderheid.
De heer Joekes (VVD): Dat is juist.
Maar u hebt wel vaker verzoeken overgebracht van een lid, van leden of van
een fractie. Dit verzoek echter moet
dunkt mij duidelijk door een meerderheid van de Kamer worden gedaan.
De Voorzitter: Het is niet de eerste
keer dat ik aan de Kamer heb gevraagd, dit of dat namens de Kamer te
mogen verzoeken. Naar aanleiding
van wat de heer Ter Beek zei heb ik het
g e v o e l , dat het juist is om half vier die
vraag nog eens nadrukkelijk aan de
Kamer voor te leggen. Ik neig ertoe te
zeggen, dat het niet bij wijze van motie
behoeft te gebeuren.
De heer Joekes (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Daarop heb ik niet willen
aandringen. Ik besef dat ik geheel ten
overvloede voor u deze opmerking
heb gemaakt.
De Voorzitter: Om half vier zullen wij
dus met onderbreking van de agenda
over het voorstel-Ter Beek beslissen.
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Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp
Vervanging van kinderaftrek van de
loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet
voor het vierde kalenderkwartaal van
het jaar 1978 en voor het kalenderjaar
1979(14184).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
Hierbij zijn tevens aan de orde:
de motie-Hermsen c.s. o m de stijging van de als gevolg van de afschaffing van de kinderaftrek optredende
belastingdruk aan te wenden voor lastenverlaging elders (14 184, nr. 18);
de motie-Dolman c.s. om afschaffing van dubbele kinderbijslag voor
16-en 17-jarigen in heroverweging te
nemen (14184, nr. 19).

D
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! Het is de bedoeling dat ik spreek
over enkele algemene budgettaire aspecten. De Staatssecretaris van Sociale Zaken zal over de kinderbijslagaspecten spreken en de Staatssecretaris
van Financiën over de problematiek
van de draagkracht, overhet karakter
van de besparingen en dergelijke.
Het lijkt mij nauwelijks noodzakelijk,
hoewel sommige sprekers het hebben
gedaan, nader in te gaan op de algemene noodzaak tot ombuigingen in
overdrachtsuitgaven. Het lijkt mij niet
zo nuttig nog weer eens in te gaan op
de hele kwestie van de noodzaak van
vermindering van onze arbeidskosten,
waarbij uiteraard nooit de indruk mag
worden gewekt dat de hele problematiek zich alleen maar richt op arbeidskosten en op de noodzaak van de o m buigingen in verband met het veilig
stellen van niet alleen de werkgelegenheid maar ook ons hele gebouw van
sociale voorzieningen. Het lijkt mij verstandiger enkele woorden te wijden
aan de vraag, waarom het kinderbijslag-kinderaftrekvraagstuk zo'n groot
deel uitmaakt van de totaal gedachte
ombuigingen. Het gaat immers o m
een bedrag van circa f 1 miljard. De
kinderbijslag heeft een bijzonder
breed draagvlak. Mensen uit alle groepen ontvangen kinderbijslag en -aftrek. Bovendien kan vooral, gezien de
gestegen welvaart, de vraag worden
gesteld, of de behoefte aan dit instrument nog zo groot is als toen voor het
eerst over kinderbijslag en-aftrek werd
gesproken.
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De heer Hermsen bracht daarbij
naar voren dat juist in verband met
ons streven zoveel mogelijk m i n i m u m inkomens te ontzien, het noodzakelijk
zal zijn ook bij andere voorzieningen te
zoeken naar mogelijke ombuigingen.
Wij behandelen deze zaak van de
kinderbijslag voordat wij inzicht hebben in de totale ombuigingsproblematiek. Dat betekent uiteraard dat in zekere zin deze zaak een soort van testcase
wordt voor het ombuigingsbeleid.
Uit de discussie is wel gebleken,
hoezeer dat het geval is. Niemand kan
ontkennen, dat de ombuiging - hoe
noodzakelijk ook - hard aankomt bij
verschillende bevolkingsgroepen. Het
is daarbij onvermijdelijk over de inkomens-politieke aspecten van deze problematiek te spreken. In het algemeen
geldt, dat de sterkste schouders zoveel
mogelijk de zwaarste lasten moeten
dragen. Inkomens-politieke aspecten
hebben uiteraard te maken met de
vraag, hoe breed het draagvlak is en
wat uiteindelijk het effect zal zijn op de
onderlinge inkomensverhoudingen in
onze samenleving. Op twee manieren
ziet men die inkomenspolitiek in de
huidige operatie. In de eerste fase is
het duidelijk, dat beneden het zogenaamde draaipunt sprake is van een
overcompensatie. Daar leidt ombuiging tot een verbetering voor sommige groepen. Boven het draaipunt kan
over inlevering worden gesproken.
In de tweede fase ligt de zaak anders. De maatregel treft daar zonder
onderscheid alle inkomensgroepen.
Daar tegenover staan de voorgestelde
compensaties voor lagere inkomens,
waarover de Staatssecretaris nadere
mededelingen zal doen. Ik wil alvast
opmerken, dat het vervangen van een
algemene voorziening door een gerichte voorziening voor specifieke lagere inkomensgroepen inkomens-politiek gezien, zeer interessante gevolgen kan hebben.
De heer Hermsen heb ik al geciteerd.
Terecht heeft hij gewezen op het verband tussen ons streven om zoveel
mogelijk minima te ontzien en de
noodzaak o m op het gebied van de
kinderbijslag/kinderaftrek het een en
ander te doen.
De heer De Korte heeft gezegd, dat
het redelijk is, dat op kinderbijslag
wordt bezuinigd. Hij heeft er ook op
gewezen dat niet vergeten moet worden, dat andere sociale uitkeringen de
grote groeiers zijn. Hij vindt, dat dit ter
zake van het totale ombuigingsbeleid
scherp in het oog moet worden gehouden. Ik ben het daarmee volstrekt
eens. Een belangrijk onderdeel van het
ombuigingsbeleid - ik kan hierop niet
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al te zeer ingaan - is uiteraard volumebeleid. Wij moeten wel bedenken,
dat het minimumkarakter, dat in andere sociale uitkeringen zit, het vinden
van besparingen bemoeilijkt. In die zin
kan worden gezegd, dat deze operatie
een van de minst onaantrekkelijke is.
Daar staat tegenover, dat geen enkele
sociale voorziening zo'n breed draagvlak kent als de kinderbijslag.
De heer Hermsen heeft gevraagd, of
de tip van de sluier kan worden opgelicht voor wat betreft het totale pakket.
Dat pakket is op dit moment binnen de
Ministerraad ter discussie. Uit dien
hoofde moet ik die vraag ontkennend
beantwoorden.
De heer Boersma (CDA): Ook het sociale pakket? Of alleen de rijksbegroting?
Minister Albeda: Die twee zijn overigens niet helemaal van elkaar te
scheiden. Het geheel is nog in discussie.
De heer Boersma (CDA): Dan is weer
een tipje opgelicht.
Minister Albeda: Een kinderhand is
kennelijk gauw gevuld.
Van verschillende zijden zijn opmerkingen gemaakt over het SER-advies,
waarbij de heer Jansen veel aandacht
heeft besteed aan de tabel op blz. 13,
die ongunstige inkomenseffecten van
eerste en tweede fase gecombineerd
laat zien. Overigens staat op blz. 12
van het ontwerp-advies, dat een dergelijke samenstelling van die effecten
van de eerste en tweede fase feitelijk
niet geoorloofd is, gegeven het feit,
dat de eerste fase betrekking heeft op
mensen in alle levensfasen, terwijl de
tweede fase maar betrekking heeft op
een betrekkelijk kleinere levensfase in
een gemiddeld gezin.
Ter zijde merk ik nog op, dat bij de
tabel als bron het Ministerie van Sociale Zaken wordt aangegeven. Dat zal
uiteindelijk best waar zijn, maar de tabel als zodanig komt niet van mijn ministerie.
Erbij komt nog, dat de SER niet in
staat was, de effecten van de compensatie op te nemen in de tabel. Daarom
geeft de tabel ook in die zin geen juist
beeld.
De heer Dolman vroeg wat de politieke gevolgen zijn, die de Regering
verbindt aan het niet onderschrijven
van de samenhang tussen beide fasen
door de meerderheid van de Tweede
Kamer. Hij vindt dat de Tweede Kamer
er recht op heeft, meer te horen over
het politieke standpunt van de Regering. De heren Van der Spek en Bakker
hebben vragen in dezelfde richting

2963

Albeda
gesteld. Ik wil beginnen met de opmerking dat de samenhang tussen de drie
fasen voor de Regering ongetwijfeld
aanwezig is. Er is een logische volgorde in die zin, dat 1 logisch gevolgd
wordt door 2 en dat 2 weer logisch gevolgd wordt door 3. Er staat tegenover
dat de samenhang niet absoluut behoeft te zijn, ook niet voor de Kamer, al
moet ik zeggen dat ik, ondanks de kritische opmerkingen, die ik met name
over fase twee heb vernomen, toch de
hoop heb dat de meerderheid van deze Kamer met beide fasen instemt. Dit
geldt te m e e r - ik heb daarop al gewezen - omdat straks plannen tot compensatie bekend worden gemaakt. Ik
ben verheugd over de instemming
met de eerste fase en over het vertrouwen waarmee de heer Dolman de derde fase tegemoet ziet.
De heer Dolman (PvdA): Zouden w i j ,
wat de eerste en de tweede fase betreft, kunnen zeggen dat er wel sprake
is van een samenhang maar niet van
een koppeling?
Minister Albeda: Voor de Regering is
er uiteraard wel een koppeling. Ik denk
dat voor anderen misschien eerder gesproken kan worden van een samenhang. Het ontgaat mij echter waarom
het zo belangrijk is dat wij het met elkaar vaststellen.
De heer Dolman (PvdA): Die woorden
hebben sinds gisteren een omineuze
klank in dit huis. De koppeling geldt
dus, zowel wat de methodiek als wat
de omvang betreft, voor u?
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! Het gaat o m twee zaken, o m de
methodiek en om de totale omvang.
De heer Dolman (PvdA): En wat dat
betreft, is er, wat u betreft, zowel sprake van een samenhang als van een
koppeling?
Minister Albeda: Wat mij betreft wel,
jaDe heer Dolman (PvdA): Het zal mij benieuwen hoe dat er in het debat uitkomt.
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! De kritiek van de heer Dolman op
de tweede fase is bijzonder duidelijk
en ongezouten. Hij merkte terecht op,
dat het primitief is, alleen op jaarinkomens te letten. Hij vond het schrijnend
dat het grote bedrijfsleven geen dag
op een miljard kan wachten, maar dat
de kleine gezinnen nog wel twee jaar
de tijd zouden hebben. Hij achtte het
onjuist dat niemand door uitstel onmiddellijk nadeel zal leiden. Boven-
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dien meent hij dat voor onderwijs en
arbeidsmarkt zich niet veel goeds vermoeden laat van de tweede fase.
Ik wees al op de compensaties. Op
dat punt ben ik niet zo bezorgd over
deze zaak. Men weet dat de redenering, die bij ons een belangrijke rol
heeft gespeeld, die was van het betrekkelijke gebrek aan logica van de ingang van de verdubbeling juist op de
16-jarige leeftijd; het had net zo goed
op de 18-jarige leeftijd kunnen zijn.
Daar staat tegenover dat er aanleiding
is te denken aan een compensatie. Ik
vind dan ook, dat de overeenkomst het
met miljard voor de bedrijven ophoudt
met dat getal.
De heer Jansen heeft gesteld, dat
het m i n i m u m l o o n en door de koppeling de minima in de sociale uitkeringen het welvaartsminimum betreffen
voor een gezin zonder kinderen. Dat
heeft tot gevolg dat gezinnen met kinderen, die het m i n i m u m inkomen hebben in de vorm van kinderbijslag/kinderaftrek een onvolledige tegemoetkoming krijgen.
Hij vraagt of dat gerechtvaardigd is
en zo ja, op grond waarvan. Voorts
vraagt hij, wat het oordeel is van de
Regering over de wisselwerking tussen de hoogte van de kinderbijslag en
de loonvorming. Uitgaande van de
veronderstelling dat het m i n i m u m l o o n
beschouwd kan worden en in vele gevallen ook beschouwd wordt in brede
kringen als het welvaartsminimum, is
de redenering van de heer Jansen uiteraard juist. Die veronderstelling is
echter op zich zelf voor discussie vatbaar. Het probleem is overigens niet
nieuw; daarover is al veel discussie
geweest. Ik heb niet veel behoefte er
thans veel over te zeggen, gegeven het
feit dat het huidige wetsontwerp namelijk de kinderbijslagen voor de minima verhoogt, ondanks het feit dat het
hierbij gaat o m een ombuigingsoperatie. In die zin is het niet zo relevant.
De heer Jansen (PPR): Ik wil even een
correctie aanbrengen, opdat w i j geen
misverstanden krijgen. Ik heb niet gezegd dat dit het welvaartsminimum is,
maar dat kennelijk de normen in onze
samenleving op dit moment zo zijn dat
het als een welvaartsminimum moet
worden beschouwd. Daar zit natuurlijk
ook een heel verhaal tussen. Als men
dit gaat vergelijken met andere landen, dan kan men misschien tot heel
andere conclusies komen, maar het
gaat mij om de vraag, wat in deze samenleving als norm wordt beschouwd.
Minister Albeda: Wij weten natuurlijk
dat er mensen zijn die beneden die
norm leven.
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De heer Jansen (PPR): Dat is juist. Vanuit de redenering die ik heb opgehangen kan men zich afvragen, of de kinderbijslag, zelfs gegeven de ombuiging van dit voorstel, hoog genoeg is.
Minister Albeda: Naar mijn gevoel is
dit toch een ander vraagstuk dan dat
waarover wij op dit moment discussiëren.
De wisselwerking tussen de hoogte
van de kinderbijslag en de loonvorming is uiteraard volgens mij ook zeer
duidelijk aanwezig en de Regering is
hierop dan ook in de memorie van antw o o r d en in de nota naar aanleiding
van het eindverslag ingegaan. Daarom
wil de Regering maatregelen in de
kinderbijslagsfeer, die een opwaartse
druk op de lonen zoveel mogelijk vermijden. Een positief effect op de loonvorming van de verhoging van de kinderbijslag, zoals dat in de eerste fase
geschiedt, lijkt mij niet uitgesloten. In
het kader van de ombuigingsoperatie
is echter alleen vermindering van kinderbijslag aan de orde, met vermijding
van nadelige effecten op de loonvorming.
Ik ben wat geschrokken van de opmerking van de heer Jansen, dat zijn
fractie zich door het kabinet geminacht
voelt. De handelwijze, toegepast op
een kleine oppositiefractie getuigt van
minachting voor het parlement, aldus
de heer Jansen. Laat ik, voordat ik antw o o r d , vooropstellen dat het op grond
van politiek opvattingen niet beantwoorden van vragen van welke fractie
dan ook inderdaad zou getuigen van
minachting voor die fractie en daarmee voor het parlement. Daarom wil ik
daarop graag nader ingaan. Ik wil ook
duidelijk bestrijden, dat deze handelwijze door ons zou zijn toegepast. De
heer Jansen stelt namelijk, dat wij zouden hebben geweigerd informatie te
verstrekken op grond van de door hem
geciteerde opmerking van onze kant:
'Bovendien is naar onze mening de
belastingheffing van de kinderbijslag
onverbrekelijk verbonden met een
stelsel van kinderaftrek, waardoor de
door deze leden kennelijk beoogde inkomenseffecten worden geneutraliseerd.'.
Berekeningen op grond van een dergelijk systeem hebben, zoals de nota
naar aanleiding van het eindverslag
dan vermeldt, geen zin, omdat zij uiteraard op nul uitkomen. De heer Jansen
stelt dan: Maar dat is een politiek oordeel. De onverbrekelijkheid tussen die
twee ziet hij zeker niet. Ik kan mij dat
eigenlijk best voorstellen, maar in de
nota zijn wij verder gegaan. Wij hebben verondersteld dat de fractie van
de PPR berekeningen wenste, in de
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veronderstelling dat de kinderaftrek
niet zou worden hersteld. Ik citeer:
'Zou hierbij de wederinvoering van
de kinderaftrek buiten beschouwing
worden gelaten, dan is het ons niet
duidelijk hoe dergelijke berekeningen
'voor elk der draaipunten' zouden
moeten worden gemaakt.
Bij belastbare kinderbijslagen is immers geen sprake van draaipunten,
maar wordt de inkomensafhankelijkheid van de kinderbijslagen bepaald
door het progressieve belastingtarief.'
Ik vrees, dat er öf bij de heer Jansen
öf bij ons een misverstand bestaat.
De heer Jansen (PPR): Ik kom er in
tweede termijn wel op terug!
Minister Albeda: Akkoord!
Mijnheer de Voorzitter! Met belangstelling hebben wij kennis genomen
van de gedachtengang van de heren
De Korte en Hermsen. Zij zien kans o m
zowel de grote gezinnen als de middengroepen tegemoet te komen zonder dat dit, althans in 1981, leidt tot
een tekort. Hier staan wel twee bezwaren tegenover. Het eerste is van inkomenspolitieke aard. De tijdelijke invoering van de gemengde index impliceert dat alle inkomenstrekkers, dus
ook de laagste inkomens, een klein offer brengen ten behoeve van de grote
gezinnen en bovendien van de middengroepen. Uit inkomenspolitieke
overwegingen vind ik dat nauwelijks
toe te juichen. Het tweede bezwaar is
ernstiger. Alhoewel de zaak financieel
rondloopt blijft er in 1981 eenfinancieel gat van 110 min. in 1979. Gegeven de problemen waarmede wij geconfronteerd worden in 1 9 7 9 - d e M i nister-President heeft hierover gisteren in deze Kamer ook al gesproken brengt dit het kabinet op dit moment
in nogal grote problemen. Ik wil daaro m de heren met enige nadruk vragen,
hun voorstellen nog eens nader te
overwegen.
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de
cijfermatige informatie die de Kamer
op mijn verzoek is overgelegd naar
aanleiding van het amendement op nr.
15. Die informatie heeft betrekking op
inkomenseffecten, die de Minister verbaal nauwelijks aantrekkelijk heeft genoemd, echter alleen op basis van
1978, men zou ook kunnen zeggen
1979. De budgettaire neutraliteit in
vergelijking met het regeringsvoorstel
treedt, zoals de Minister ook heeft gezegd, pas in 1981 op. Ik ben dan ook
zeer geïnteresseerd in inkomenseffecten - enerzijds vergelijkend het rege-
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ringsvoorstel en anderzijds het amend e m e n t " voor 1981, want dan pas is
een volledige vergelijking mogelijk. Ik
zou het zeer op prijs stellen als wij bij
voorbeeld bij de replieken en dergelijke nadere informatie beschikbaar zouden hebben.
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! De Staatssecretaris schuift mij een
dergelijke informatie toe en ik wil die
wel even doorgeven. Het inkomensplaatje na 1981 wordt ongunstiger;
de positieve inkomenseffecten worden
kleiner en de negatieve inkomenseffecten worden groter. Als men vraagt
hoe dat komt, dan moet ik erop wijzen
dat is verondersteld dat de draaipunten zich ontwikkelen met de belastingvrije voet, dat wil zeggen 80 of 100%
van de inflatiecorrectie, dat wil zeggen
de prijzen. De feitelijke inkomensontwikkeling zal sterker zijn, hetgeen wil
zeggen dat het draaipuntinkomen de
schijf uit groeit als men begrijpt wat ik
bedoel. Het inkomensplaatje voor
1981 is uiteraard niet helemaal te maken, want daarvoor zijn veronderstellingen nodig ten aanzien van belastingen, premies, inkomensontwikkeling,
uiteraard gedifferentieerd, en de prijsontwikkeling. Een deel van deze veronderstellingen in globale zin is uiteraard gebruikt voor de berekening van
de besparingen in 1981. Voor inkomenseffecten zijn veel meer verfijnde
veronderstellingen nodig en het resultaat zou hoogst onbetrouwbaar zijn.
Als men het plaatje voor 1979 bekijkt,
dan blijft dat het o m enkele guldens of
tientjes op een jaarinkomen kan gaan.
De heer Dolman (PvdA): Enkele tientjes in 1979 of is er een verslechtering
tussen 1978 en 1981 van enkele tientjes?
Minister Albeda: Zoals ik het begrijp,
gaat het o m de verslechtering tussen
1979 en 1981.
De heer Dolman (PvdA): Mocht het anders zijn, dan hoor ik dat nog wel in
tweede termijn.
De heer Boersma (CDA): Ik had begrepen dat u nogal overwegende bezwaren had tegen het amendement. U
bracht daarvoor een aantal argumenten naar voren. Heb ik het nu goed begrepen als ik zeg dat u er op zichzelf
geen probleem mee zou hebben wanneer tijdelijk inbreuk zou worden gemaakt op ons bestaande stelsel van in
dexering door over te stappen op een
ander soort indexering?
Minister Albeda: Dat is een optimistische veronderstelling. Die gedachte
juich ik niet direct toe. Ik vind het bepaald geen verbetering.

Kinderaftrek/kinderbijslag

Naar mijn mening is er in de Kamer
enige onduidelijkheid over de aanwending van de in de eerste fase vrijkomende middelen ten bedrage van 300
min. gulden. In de memorie van antwoord is gezegd dat die middelen ten
goede komen aan 's Rijks schatkist. Uiteraard betekent dit natuurlijk niet dat
er - zoals de heer Hermsen stelt - 300
min. gulden verdwijnt in de plussen en
minnen van de ombuigingsoperatie.
De ombuiging van 300 min. gulden
wordt door de Regering evenmin vrijgemaakt ter financiering van extra rijksuitgaven, zoals gisteren wel is gesuggereerd. Het betekent ook niet dat het
in de schatkist verdwijnt en dat daarmee de kous af is. Om in dit beeld te
blijven: men moet de schatkist niet
zien als een oude sok waarin wordt opgepot. De ombuigingsoperatie is gericht op vermindering van werkloosheid en tegelijkertijd op ondersteuning
van de koopkracht. Realisering van deze doelstellingen, vergt lastenverlichtende maatregelen. Ik denk bij voorbeeld aan tegemoetkomingen in de
belastingsfeer of overneming van
werkgeverslasten.
De budgettaire consequenties van
deze lastenverlichtingen dienen te
worden bestreden door middel van
ombuigingen in de groei van de collectieve sector. Het onderhavige wetsontwerp is een onderdeel van deze
ombuigingen. De middelen van de
eerste fase strekken tot verwezenlijking van de werkloosheids" en koopkrachtdoelstelling van dit kabinet,
waarbij als instrument het nemen van
lastenverlichtende maatregelen dienst
doet. De keuze met betrekking tot de
preciese vorm van de lastenverlichting
is door het kabinet nog nader in te vullen. Vermindering van werkgeverslasten is slechts één van de mogelijkheden. Een andere zou zijn een tegemoetkoming in de fiscale sfeer.
Op een specifiek 'earmarken' van
een deel van het ombuigingsbedrag
voor vermindering van de KWL-premie zou ik mij thans nog niet geheel
willen vastleggen, ook al wil ik in het
geheel niet uitsluiten dat in het kader
van de door het kabinet nog aan de Kamer voor te leggen voornemens voor
de middellange termijn, vermindering
van KWL-premie zal worden voorgesteld.

D
Staatssecteraris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! De Minister heeft gesproken over de doelstellingen en de inkomenspolitieke aspecten van deze operatie. Ik zal mij richten op de kinderbijslag als zodanig en trachten een aantal
onderwerpen meer gedetailleerd te
bespreken.
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len dat de Regering op dit punt geen
Het verband kan enigermate aanwezig
visie heeft. De Regering maakt alleen
zijn als het gaat o m gezinnen met kinniet het scherpe onderscheid dat de
deren, dicht tegen de leeftijd van 16
heer Jansen maakt. Zijn betoog over
jaar aan. Het verband wordt al weer
een basisinkomen voor iedereen vind
losser als het gaat o m gezinnen met
ik op zichzelf interessant en ik kan het
jongere kinderen.
ook best respecteren, maar ik wil niet
Ik zou nu willen ingaan op de eerste
zo ver gaan, die beschouwingen van
fase, een fase die qua wetgeving thans
hem over te nemen.
met name in discussie is. Deze fase beDe kinderbijslag blijft een aanspraak
oogt op zijn minst een bijdrage te gevoor de ouders of verzorgers. Wij praven aan het ombuigingsbeleid van de
ten in beginsel over kinderbijslag voor
Regering, een bijdrage die er ovekinderen tot 18 jaar. De kinderbijslag is
rigens op gericht is (de Minister heeft
op een zodanig niveau bepaald, dat de
hierop ook gewezen) de inkomenstrekouders in staat zijn, de ontplooiing van
kers beneden een bepaald draaipunthun kind te bevorderen, althans niet te
inkomen nog een tegemoetkoming te
belemmeren. Het gaat erom, voor de
geven en daarboven de last met name
kinderen zoveel mogelijk gelijke kante leggen. Over het draaipunt als zodasente realiseren.
nig kan natuurlijk gediscussieerd worden. Deze eerste fase legt met name
Ik kom tot de problematiek van de
de basis voor de vereenvoudiging van
samenhang tussen de verschillende
de kinderbijslagoperatie in de derde
fasen van de kinderbijslagoperatie. De
fase.
fasen 1 en 2 hebben met name een politieke samenhang. Daarover is door
De heer De Korte heeft gevraagd, of
de Minister al gesproken. De eerste en
de Regering kan aangeven wat de conde derde fase hangen voornamelijk
sequenties van afwenteling voor de intechnisch samen, omdat de derde fase
komens boven het draaipunt zijn voor
de voltooiing is van de integratie van
de uitkomsten van het VINTAF-model.
kinderbijslag en kinderaftrek.
Het is maar net wat men daar instopt.
Voor het bepalen van de effecten van
De heer Hermsen heeft een duidelijk
een eventuele afwenteling door inkoverband gelegd tussen de eerste twee
mens boven het draaipunt is een verfasen. Hij heeft ook herinnerd aan de
onderstelling nodig met betrekking tot
discussie in dit Huis in 1976. Ook toen
de omvang van die afwenteling in terzijn er bezwaren gemaakt, met name
men van de loonsom per werknemer.
tegen die tweede fase, tegen de oorDit effect op de loonsom per werknespronkelijke opzet. Ik ben blij, te momer is een gegeven voor het VINTAFgen constateren, dat de heer Hermsen
model en dus geen uitkomst.
de bezwaren tegen de wijze waarop
deze zaak thans wordt voorgesteld,
De heer Verbrugh (en met hem angrotendeels weggenomen acht door
deren) heeft nogal wat moeite met de
hetgeen daarover in de memorie van
eerste fase van deze kinderbijslagopeantwoord en de nota naar aanleiding
ratie. Hij is er zeker niet enthousiast
van het eindverslag is gesteld.
over en komt ook met suggesties o m
alsnog de kinderaftrek te handhaven,
Daardoor is, zo zei hij voorts, duideeventueel de kinderaftrek te verhogen,
lijk geworden dat van echte inkomensmaar de kinderbijslag dan vervolgens
afhankelijkheid van de kinderbijslaweer te belasten. Verhoog dan, zo zegt
gen wordt afgezien. Hij vindt het daarhij, de kinderbijslag zodanig dat het
door gemakkelijker, ook als wij nu alminimumloon er geen nadeel van onleen maarte beslissen hebben over de
dervindt.
eerste fase, die beslissing in positieve
zin te kunnen nemen, vanwege de duiMijnheer de Voorzitter! Deze oplosdelijkheid over de volgende fasen.
sing zou naar onze opvatting toch in
strijd komen met wat w i j beogen, naMijnheer de Voorzitter! De heer De
melijk een vereenvoudiging van de
Korte vindt het, zo zegt hij, een slechte
kinderbijslagvoorzieningen; w i j vrezen
zaak, dat de offers in de tweede fase
dat hetgeen de heer Verbrugh voorniet afgewogen worden tegen de posistelt, in onvoldoende mate zal bijdratieve effecten van de eerste fase voor
gen in de beleidsombuigingsoperatie
gezinnen beneden het draaipunt. Hij
die voorligt.
legt dus in dit opzicht een duidelijk verband tussen de eerste en de tweede faDe heer Verbrugh (GPV): Bedoelt de
se, wat de inkomenspolitieke gevolgen
Staatssecretaris met de woorden 'de
betreft. Er is ongetwijfeld enig verband
operatie is onvoldoende', dat het ontussen beide zaken als het gaat o m de
voldoende revenuen voor de schatkist
De heer Jansen (PPR): Het ligt gedeelinkomenspolitieke gevolgen, maar het
oplevert? Is dat de bedoeling? Ik dacht
telijk aan het vorige kabinet, maar dat
gaat toch wel om twee zeer afzonderdat het niet zo was.
is niet meer aanspreekbaar.
lijke situaties. Met verband is soms eiStaatssecretaris De Graaf: Onder angenlijk helemaal niet aanwezig, bij
Staatssecretaris De Graaf: Dat begrijp
dere. De eerste fase levert een bedrag
voorbeeld
als
het
gaat
om
gezinnen
ik, maar ik wil er voor mijn deel wel op
op van 300 miljoen gulden. Dit is een
met
kinderen,
ouder
dan
16
è
17
jaar.
reageren. Ik vind het onjuist o m te stel-

De Graaf

Ik wil allereerst enkele meer algemene opmerkingen maken over de eerste
fase van de kinderbijslagoperatie. De
heer De Korte heeft een principieel betoog gehouden over de vrijheid o m te
beslissen over het krijgen van kinderen. Hij heeft sterk de nadruk gelegd
op de persoonlijke verantwoordelijkheid, waarbij hij erop wees dat de beslissing gevolgen heeft voor de samenleving. Hij concludeerde dat de
kinderbijslag een aanvullend karakter
heeft en slechts ten dele de kosten van
de opvoeding en verzorging van de
kinderen vergoedt. In het algemeen is
deze conclusie terug te vinden in de
benaderingswijze van de kant van de
Regering. Men kan het in de stukken
terugvinden.
De heer De Korte heeft gezegd dat
de verwisselbaarheid van kinderbijslag en kinderaftrek niet goed is. Deze
salderingsmethode leidt tot een subsidiemaatschappij, aldus de geachte afgevaardigde. Met name hij, maar ook
anderen hebben de vraag opgeworpen, of dat wel goed is. Ook vroeg men
zich af, of er door deze handelwijze
misschien in de toekomst meer aftrekken op de tocht zouden komen te
staan. Er liggen wat dat betreft van de
kant van de Regering echt geen plannen op tafel o m aftrekken om te zetten
in 'subsidie'. Ik zie niet in, waarom de
integratie van kinderbijslag en kinderaftrek moet leiden tot een subsidiemaatschappij. Het gaat immers o m de
samenvoeging van kinderaftrek en kinderbijslag, de integratie tot een nieuwe voorziening voor kinderen, die beide elementen tot hun recht wil laten
komen.
De heer Jansen heeft een principieel
betoog opgezet ten aanzien van de
vraag, of het kind moet worden gezien
als een onderdeel van het gezin of als
een zelfstandig individu. In dat verband heeft hij een interessante beschouwing gegeven over een basisinkomen voor iedereen. Als je ervan uitgaat, dat het kind een onderdeel van
het gezin is, dan is het inkomen van de
ouders in aanmerking te nemen bij het
bepalen van de hoogte van de kinderbijslag en als je ervan uitgaat, dat het
kind, het individu bepalend is, dan is
eigenlijk alleen het eigen inkomen van
het kind bepalend, aldus de heer Jansen. Hij verwijt ons en eigenlijk ook het
vorige kabinet, dat er op deze principiële zaak geen visie is gegeven.
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onderdeel van de gehele voorliggende
beleidsombuigingsoperatie.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Nijhof heeft gezegd, dat de eerste fase
impliceert, dat de sterkste schouders
de zwaarste lasten zullen dragen. Hij
zei ook, dat alleen gezinnen met kinderen door deze operatie offers zullen
brengen. Hij vervolgde, dat dus die alleen de sterkste schouders hebben. De
geachte afgevaardigde vraagt dan ook
aan de Regering, welke inkomenspolitieke visie hier achter zit.
Als het gaat o m een aanpassing en
een herziening in het kader van de o m buigingsoperatie, brengen gezinnen
zonder kinderen uiteraard geen offer.
Dit is ook eigen aan deze voorziening
die betrekking heeft op kinderen. Als je
dus in de kinderbijslag of -aftrek iets
doet, blijven gezinnen zonder kinderen
daar uiteraard buiten. Als dat niet zou
kunnen, zouden wij eigenlijk alle kinderbijslagvoorzieningen buiten de discussie moeten laten. Overigens bestaat de voorhanden ombuiging niet
alleen uit maatregelen met betrekking
tot gezinnen met kinderen. Zo zullen
andere maatregelen in de aangekondigde nota verder worden behandeld.
In deze fase gaat het echter o m de kinderbijslagvoorzieningen.
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Vooral bij inkomenspolitieke overwegingen gaat het er volgens
mij normaliter o m , met name de diverse inkomens, bij voorbeeld tussen verschillende beroepsgroepen, dichter bij
elkaar te brengen. De vraag, of iemand
gehuwd is of ongehuwd, respectievelijk kinderen of geen kinderen heeft, is
daarbij in dat opzicht niet direct van
primair belang. Nu wordt een gezin
met veel kinderen qua inkomenspositie dichter gebracht bij iemand met
een lagere functie zonder kinderen. Dit
is toch een enigszins opmerkelijk aspect van deze wetgeving.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ik begrijp deze redenering
goed. Het gaat echter niet alleen o m
het voeren van een inkomenspolitiek
met betrekking tot de kinderbijslag.
Het is natuurlijk ook een instrument in
het kader van een inkomensbeleid. Het
gaat nu echter o m een onderdeel van
een operatie, die erop gericht is, ergens wat geld over te houden. Gezien
de aard van de regeling, zal dat zonder
twijfel vaak ernstiger gevolgen hebben
voor grotere gezinnen. Dit neemt niet
weg, dat in de eerste fase het inkomenspolitieke element heel duidelijk
een grote rol speelt.
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De heer De Korte heeft een combinatie van varianten voor besparingen genoemd. Ook de heer Hermsen heeft
daarover uitvoerig gesproken. Het
gaat daarbij met name o m twee hoofdpunten. In de eerste plaats is dat een
verlegging van het draaipunt voor het
tweede en voor het derde kind. Als je
dat zou doen, zou dit in 1981 75 miljoen gulden kosten. In de tweede
plaats zijn dit toeslagen voor het vierde en volgende kinderen. Ook deze
operatie zou in 1981 75 miljoen gulden
kosten.
Beide geachte afgevaardigden verklaren, dat zij deze veranderingen bepleiten o m met name grotere gezinnen
tegemoet te komen. In ieder geval is
het voor de heer Hermsen mede een
poging hiermee een bijdrage te leveren aan het voor een deel kunnen opvangen van de gevolgen van de kinderbijslagoperatie tweede fase. Om
dat doel te bereiken, wordt voorgesteld, zij het tijdelijk, een gemengde index te hanteren tot en met 1981, wat
een voordeel zou opleveren van 150
miljoen gulden. Aldus benaderd, zou
in 1981 de zaak op nul uitlopen.
De Minister heeft al heel duidelijk
gewezen op de bezwaren tegen deze
zaak, vooral vanwege inkomenspolitieke effecten die hiermede samenhangen en vanwege de budgettaire gevolgen voor 1979.
Naast de argumenten van de Minister noem ik nog een aantal bijkomende
bezwaren tegen deze voorstellen. Om
te beginnen is in het verleden na een
grondige discussie tot loonindexering
van de kinderbijslagen besloten. Dat
beraad was mede gegrond op de filosofie van de kinderbijslagwetgeving,
namelijk de gezinswelvaartstheorie.
Als wij nu daarvan afstappen, ook al is
het voor een gemengde indexering,
gaan wij een niet onbelangrijke stap
zetten. De vraag is, of w i j zo iets wel
kunnen doen zonder een dergelijke
vraag grondig van advies te laten
voorzien door de Sociaal-Economische Raad, die hiervoor de aangewezen instantie is.
Ook kan de oplossing van het indexeringsvraagstuk per 1 januari 1980
dooreen eventuele nu te introduceren
gemengde loonindex wel wat worden
bemoeilijkt. De Kamer weet, dat in de
derde fase van deze kinderbijslagoperatie een nieuw indexeringsmechanisme ingevoerd moet worden. Wanneer
wij juist in die fase de bevriezing van
de kinderbijslag voor het eerste kind
ongedaan willen maken, is het waarschijnlijk niet zo aantrekkelijk, ook een
gemengde indexering gedurende drie
jaar in te voeren.

Kinderaftrek/kinderbijslag

Een derde kanttekening bij deze zaak
houdt in, dat het verlenen van toesla
gen voor vierde en volgende kinderen
in bepaalde gevallen leidt tot overcompensatie. Ik weet dat het in zekere
zin de bedoeling van de heer Hermsen
is om daarmee als het ware een bijdrage te leveren aan het kunnen accepteren van de tweede fase voor grotere
gezinnen. Er vindt echter waarschijnlijk een overcompensatie plaats in
die gezinnen waar dit niet te wachten
staat, bij voorbeeld in gezinnen met
kinderen die ouder zijn dan 16 jaar.
Een vierde kanttekening bij de gecombineerde voorstellen van de heren
De Korte en Hermsen is, dat het verlenen van toeslagen voor het vierde kind
en voor volgende kinderen een versterking betekent van de huidige progressie van de rangorde van de kinderen. Dit kan de differentiatie naar leeftijd - wanneer wij daarover in een
eventuele volgende fase nog eens willen discussiëren - waarschijnlijk alleen
maar bemoeilijken.
Naar mijn mening zijn deze kanttekeningen samen met de bezwaren van
de Minister elementen die terdege in
de beoordeling zullen moeten worden
betrokken.
De heer Dolman (PvdA): Wat is het sternadvies? Of komt dat pas in tweede
termijn?
Staatssecretaris De Graaf: Ik geef geen
stemadvies.
De heer Dolman (PvdA): Naar mijn
mening moet je het toch wel een sternadvies noemen. Er wordt gezegd:
aan de Kamer overlaten, ontraden,
ernstig ontraden enz.
Staatssecretaris De Graaf: Als het
daarom gaat, ontraad ik aanvaarding
van deze amendering.
De heer Dolman (PvdA): Zonder klem?
Staatssecretaris De Graaf: Met klem!
De heer Notenboom (CDA): Zulke adviezen plegen te worden gegeven bij
de artikelsgewijze behandeling.
De heer Dolman (PvdA): Daarom
vroeg ik het in alle bescheidenheid.
De heer Notenboom (CDA): En de
Staatssecretaris is erin getrapt.
De heer Boersma (CDA): En zijn kinderhand is weer leeg!
De heer Van der Spek meent dat ook
aan de partieel leerplichtigen een toeslag op de kinderbijslag zou moeten
worden gegeven. Een zodanige maatregel zou een vereenvoudiging betekenen, terwijl de kosten ervan niet
schrikbarend hoog zouden zijn. Ik
meen dat het niet goed is, deze sugges-
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gingsoperatie met betrekking tot de
kinderbijslagvoorzieningen. Het leeuwedeel van de besparingen zal inderdaad hier moeten worden opgebracht.
De motivering voor het verleggen van
de grens van 16 naar 18 is in de stukken gegeven.
Als men de gevolgen van deze tweede fase juist wil wegen, moet men niet
alleen maar kijken naar het verwachte
inkomensvoordeel, dat niet optreedt in
de twee jaar van deze fase. Men moet
daarentegen, wil met tot een vergelijking komen met andere maatregelen,
naar een langere periode kijken. Gaat
men bij voorbeeld de kinderbijslag bevriezen, dan heeft dit zijn gevolgen
voor een periode van 20, misschien
zelfs van 27 jaar. Ik meen dat men de
tweede fase en de algemene maatregelen in die zin zou moeten vergelijken.
Er is gezegd dat de tweede fase met
name de gezinnen treft met kinderen
van 16 en 17 jaar. Dat is niet juist. Deze
tweede fase treft in zijn uitwerking alle
gezinnen met kinderen, alleen niet op
hetzelfde tijdstip. Er zit een duidelijke
spreiding in. Het brede draagvlak van
de kinderbijslagoperatie is ook al door
de Minister genoemd.
Ik kom nu bij het verlenen van compensaties. Praktisch alle fracties hebben kritische kanttekeningen geplaatst
bij de tweede fase van de kinderbijslagoperatie omdat de Regering tot nu
toe niet bekend had gemaakt welke
compensatie er zou komen in de richting van het onderwijs. Ik zal nu vertelDe heer Bakker (CPN): U ook niet!
len welke compensatie de Regering
zich voorstelt te verlenen gelijktijdig
Staatssecretaris De Graaf: Dit fonds
met de tweede fase van de kinderbijkan toch een belangrijke bijdrage geven aan de start van de nieuwe wettelij- slagoperatie.
De Regering heeft voor deze comke pensioenverzekering. In die zin meen
pensatie op basis van 1981 een bedrag
ik dat het een bijzonder nuttige functie
van 167 miljoen gulden uitgetrokken.
had en heeft.
Deze gelden zullen worden aange
Deze gelden zullen te zijner tijd worwend als een leeftijdstoeslag in het kaden aangewend voor de financiering
der van de TS-regeling, de tegemoetvan de aanvullende pensioenverzekekoming in de studiekosten en wel tot
ring voor de werknemers. Na de drie
een bedrag van 1455 gulden per jaar
jaar van storten in dit fonds, is de besparing inderdaad aangewend voor een per kind op basis van 1981. Dit is een
tegemoetkoming voor allen tot het mipremieverlaging van de kinderbijslagnimuminkomen en geldt voor de zesverzekeringen. De tweede fase moet,
tien" en zeventienjarigen. Er is dus een
in het kader van de ombuigingsoperaduidelijk verband met die tweede fase.
tie, het bedrag aan besparingen opleveren. In dit kader past het volstrekt
De heer Bakker (CPN): Hoe bedoelt u
niet, tegemoet te komen aan het verdat: allen tot het minimuminkomen?
langen van de heer Bakker. Zijn suggesStaatssecretaris De Graaf: Ik mag hotie zou immers betekenen dat in de
pen en aannemen dat iedereen in Netweede helft van 1978 een bedrag bederland een minimuminkomen heeft.
schikbaar moest worden gesteld van
Dat is althans gegarandeerd. Ik heb
f 465 min. en in 1979 zelfs van f 925
echter soms het gevoel dat er buiten
min. Ik meen dat wij dit soort operaties
de loontrekkenden mensen zijn die dat
beter niet kunnen overwegen.
minimum niet krijgen, ook al kunnen zij
Ik kom tot de tweede fase, die duidehet dan wel bij de Bijstand halen.
lijk samenhangt met de gehele ombui-

tie in overweging te nemen omdat dit
wetsontwerp voor de eerste fase tot
doel heeft, de restant-kinderaftrek
te vervangen door een verhoging van
de kinderbijslag. Partieel leerplichtigen hebben geen kinderaftrek, zodat
het ook niet de bedoeling kan zijn tenzij men vindt dat dit o m politieke redenen toch zou moeten gebeuren een dergelijke maatregel voor hen te
nemen.
Ik wil deze suggestie ook niet in
overweging nemen omdat op zich zelf
een hele discussie mogelijk is over de
vraag, of het überhaupt goed is bij
voorbeeld de kinderbijslag voor partieel leerplichtigen te handhaven. Deze
discussie is in het verleden ook wel gevoerd. Deze zaak stellen wij op dit moment niet ter discussie. Wij vinden
geen aanleiding voor het vertalen van
een niet-bestaande situatie in een wettelijke regeling zoals de heer Van der
Spek die voorstelt.
De heer Bakker wil de kinderbijslag
voor het eerste kind brengen op het
bedrag dat nu zou zijn bereikt wanneer
niet tot bevriezing was overgegaan. De
kinderbijslag voor het eerste kind is,
met ingang van 1 januari 1973, bevroren. De besparingen voor de eerste
drie jaar die hierdoor zijn ontstaan, zijn
gestort in het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering. Ik heb begrepen uit
het betoog van de heer Bakker dat hij
niet zo'n hoge pet op heeft van dit
fonds.
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De heer Bakker (CPN): Wie krijgt nu
die 1455 gulden?
Staatssecretaris De Graaf: Tot het minimumloon krijgt men een leeftijdstoeslag voor zestien- en zeventienjarigen van 1455 gulden. De leeftijdstoeslag is lager naarmate het inkomen hoger is en wordt nihil bij een inkomen
van 34.000 gulden bruto.
De heerBoersma (CDA): lnkomensafhankelijkheid dus.
Staatssecretaris De Graaf: Dit is een
voorziening in het kader van de studiekosten. Zij moet dan ook bekeken worden in het kader van de financieringsregeling voor de studiekosten. In die
zin is zij inderdaad inkomensafhankelijk.
De heer Boersma (CDA): Een wat o m slachtige manier om ja te zeggen.
Staatssecretaris De Graaf: Het bedrag
van die 1455 gulden is het equivalent
van 75% van de kinderbijslag, inclusief
opslag voor het tweede kind. Volgens
de gegevens die ik hier voor mij heb
en die ongetwijfeld uitvoeriger aan de
orde zullen komen in de toelichting op
het wetsontwerp betreffende de tweede fase voor zestien-en zeventienjarigen wordt voor deze leeftijdstoeslag
een deelname voorzien van in totaal
131.000 kinderen van 16-en 17 jaar.
Daarvan zullen er 27.000 de volledige
toeslag ontvangen en 104.000 een
gedeeltelijke.
De heer Dolman (PvdA): Waarom
geeft u de mensen met een m i n i m u m inkomen geen honderd procent?
Staatssecretaris De Graaf: Dat kan
men op verschillende manieren benaderen. De eerste benadering ligt in feite
ten grondslag aan de gedachte van de
tweede fase. De keuze voor de verdubbeling van de kinderbijslag op 16 jaar
is in zijn algemeenheid arbitrair. Redelijkerwijs kun je kiezen voor 12 of 18
jaar.
Ik dacht dat je, als je dat kunt verdedigen, op zich zelf kunt zeggen dat een
volledige compensatie niet nodig is
omdat wij vinden dat het inkomensvoordeel twee jaar later zou mogen ingaan en dat daarom voor die driekwart
is gekozen. Ook is wel eens als motief
gebruikt dat men geleidelijk naar die extra kosten toegroeit, dat op 18-jarige
leeftijd 100% wordt gegeven en dat die
compensatie van 100% dus nog niet behoeft te worden gegeven aan 16- en
17-jarigen.
De heer Duisenberg (PvdA): Die bed ragen zijn belastingvrij?
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elk der betrokken kinderen. De eerste
derving van de kinderbijslag valt in het
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
derde kwartaal van 1979. Ik hoop dat
Voorzitter! De tegemoetkomingsbede overige door de heer Hermsen naar
dragen die ik noemde zijn nettobedravoren gebrachte bezwaren door de ingen. Het in totaal uit te trekken bedrag
formatie over de compensatie zijn
van 167 miljoen is een brutobedrag.
weggenomen.
Staatssecretaris Nooteboom zal er nog
De heer Hermsen heeft voorts de
wel op ingaan omdat het een fiscale
vraag gesteld, of het mogelijk is van
aangelegenheid is. Van die f 1455 gaat
compenserende maatregelen gebruik
geen belasting meer af, maar om dat
te maken door iets te doen met betrekbedrag te halen, wil men het fiscaliseking tot de verplichting tot betaling
ren, zal het hoger gesteld moeten worvan schoolgelden. Ook de heer Van
den.
Dis heeft hiervoor de aandacht geDe heer Dolman (PvdA): Mag ik aannevraagd. Bij ons beraad over deze kinmen dat het nettobedrag 120 miljoen
derbijslagvoorstellen is inderdaad ook
is, want dat had u?
in discussie geweest de schoolgeldheffing, bij voorbeeld het eventueel
Staatssecretaris Nooteboom: Het is nu
optrekken van de vrije voet of het ver124 miljoen.
lagen van de leeftijdsgrens, maar is uitDe heer Dolman (PvdA): De Kamer
eindelijk de keus van de Regering gehaalt er dus nog vier miljoen uit? Het is
vallen op een regeling in het kader van
geweldig (I ).
de tegemoetkoming studiekosten.
De heer Van Dis heeft gevraagd, wat
Staatssecretaris Nooteboom: Dat was
het zou kosten als de leeftijd waarop
het al.
voor het eerst schoolgeld wordt geneDe heer Dolman (PvdA): Dus 1 miljard
ven werd verschoven naar 18 jaar.
is afgerond wat 996 miljoen was.
Daarvoor zou een bedrag van f 30 milStaatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
joen nodig zijn.
Voorzitter! Ik meen dat ik nu verder
De heer De Korte zei dat de keuze
moet ingaan op opmerkingen vanuit
tussen doorstuderen of werken niet
de Tweede Kamer over deze tweede
negatief mag worden beïnvloed. Hij
fase, hoewel ik hoop dat met deze invond ook dat de compensatiemaatreformatie over de compensatiemaatregelen daarop gericht moeten zijn. Ik
gelen met betrekking tot het onderwijs
hoop dat wat hij van de zijde van de
vele vragen van Kamerleden zijn beRegering over deze maatregel voor het
antwoord.
onderwijs heeft gehoord voldoende
De heer Hermsen heeft gezegd, dat
tegemoet komt aan de door hem geuicompensaties de maatregelen kunnen
te verlangens.
verzachten maar dat de hoofdregel onDe heer De Korte heeft als alternatief
aangetast blijft. Hij bepleit daarom het
voor de tweede fase nog een aantal
alsnog bekijken van een aantal alternasuggesties gedaan. Een ervan was o m
tieven die ook door hem zijn aangedrav o o r 0 - , 1-en 2-jarigen de huidge bijslagen in de schriftelijke gedachtenwissegen te verlagen tot 50%. Een tweede
ling.
suggestie was o m voor 16 en 17-jariHij heeft ook verwezen naar het congen niet te gaan van 200% naar 100%
cept-SER-advies waarin hij een bevesmaar naar 150%. Dit zou een bespatiging vond van een aantal van zijn bering opleveren van f 700 miljoen in
zwaren. Ik heb inmiddels kennis kun1981; inclusief de eerste fase is dat
nen nemen van het concept-SER-addan volgens hem f 1 miljard.
vies. Dit geeft ons geen aanleiding, onHoe men deze suggesties van de
ze voorstellen te veranderen. Ik verheer De Korte ook bekijkt, het is een
moed dat het ook anders had kunnen
differentiatie van de kinderbijslag naar
luiden als de SER eerder op de hoogte
leeftijd. Hieraan moet de kostentheorio
was geweest van de compensatieten grondslag liggen. De kostentheorie
maatregelen. Ik heb er begrip voor dat
houdt in negatieve differentiatie naar
daarover door de SER een aantal kritirangorde. Het tweede kind is goedkosche opmerkingen is gemaakt. Het
per dan het eerste kind. Het huidige
was voor ons evenwel niet mogelijk,
systeem kent het tegenovergestelde.
op een eerder tijdstip het bedrag voor
Afschaffing van de progressie is zeer
de compensatie in te vullen.
nadelig voor grote gezinnen. Partiële
Mijnheer de Voorzitter! De heer Herm-■ differentiatie naar leeftijd is ook niet
sen heeft de vraag gesteld, wanneer
consistent.
de compensaties met betrekking tot
Het tweede voorstel om de terughet onderwijs ingaan. Zij zullen gelden
gang niet verder te doen gaan dan tot
met ingang van het schooljaar
150% is in strijd met het principe dat
1979/1980 gedurende twee jaar voor
ten grondslag ligt aan de tweede fase
De Graaf
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van de kinderbijslagoperatie. Daarom
meen ik dat de suggesties van de heer
De Korte niet moeten worden opgevolgd. Bovendien is de besparing in
het kader van de kinderbijslag geringer dan nu is voorzien.
De heer Nypels meent in de tweede
fase besparingen te kunnen verkrijgen
door afschaffing van de progressie
naar kindertal, door beperking c.q. afschaffing van de kinderbijslag voor
jonge kinderen en door verdere beperking van het indexeringssysteem. Hij
vraagt de Regering dit nog eens zorgvuldig te onderzoeken.
Deze suggesties passen niet in de
voorstellen zoals zij tot nu toe door
ons op tafel zijn gelegd. Het zou ook
een te grote aantasting betekenen van
de inkomenspositie van grote gezinnen. Verder zou het tot gevolg hebben
dat de lonen zullen stijgen.
De heer Nypels (D'66): Het is natuurlijk
de bedoeling als hierdoor de inkomenspositie van grote gezinnen wordt aangetast, het niet in één klap te doen
maar geleidelijk aan, waardoor men op
langere termijn wel degelijk een structurele maatregel heeft die belangrijke
bedragen gaat opleveren.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Het zou een suggestie kunnen zijn, die zoals ook in de nota naar
aanleiding van het eindverslag is geschreven, in de verdere toekomst eens
kan worden bezien. Erzijn allerlei suggesties om in de toekomst met betrekking tot de kindervoorzieningen nog
andere dingen te doen, maar het past
niet in het beleid dat de Regering nu
heeft uitgestippeld met betrekking tot
de kinderbijslagoperatie eerste, tweede en derde fase. Bovendien, als ik
spreek over grote gezinnen, behoeven
het niet altijd feitelijk grote gezinnen te
zijn, want een gezin met drie kinderen
kan in het kader van de kinderbijslag
en -aftrek wel eens een gezin zijn van
negen kinderen, dit door het teleffect
bij de kinderbijslagvoorzieningen.
De heer Bakker (CPN): Dat teleffect
sluit u bij de extra studie-toelage uit?
Staatssecretaris De Graaf: Dat is niet
juist. Het teleffect voor 16-en 17-jarigen blijft, als het gaat o m buitenshuis
studerende kinderen. Het gaat om een
terugname van één keer kinderbijslag.
De mogelijkheid blijft nu aanwezig het
twee keer te tellen. Het teleffect wordt
voor 16- en 17-jarigen niet weggenomen. Het is zelfs niet weggenomen
voor beneden 16-jarigen, die in een internaat zitten.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Jansen heeft erop gewezen, dat de inko-
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mensafhankelijkheid van de kinderbijslag onder meer wordt afgewezen
onder verwijzing van de positie van de
middengroepen. Naar zijn mening behoeft dit geen probleem te zijn, als de
keuze van de draaipunten goed wordt
gemaakt. Dat is juist, maar ik voeg eraan toe, dat als de draaipunten te hoog
worden gelegd het bedrag, dat dit kabinet - ook het vorige - voor ogen
staat, niet kan worden gehaald. Wil je
die één miljard in totaliteit optafel krijgen, dan zul je toch moeten kiezen
voor zodanige draaipunten, dat de
middengroepen niet worden ontzien.
De heer Hermsen heeft gewezen op
extra problemen bij internaatskinderen, schipperskinderen, kinderen op
de Waddeneilanden, enz. De huidige
regeling Tegemoetkoming studiekosten geeft extra bijdragen voor uitwonende kinderen.
Voor deze drietellers vervalt de kinderbijslag voor één kind. Dubbele kinderbijslag kan blijven bestaan. Ook
voor internaatskinderen tot 16 jaar
geldt dubbelvoudige kinderbijslag. Bovendien mag ik in dit verband verwijzen naar de door mij aangekondigde
compensaties.
De heer Hermsen heeft de aandacht
gevraagd voor de thuiswonende gehandicapte, invalide kinderen. Hij
noemde een getal van 500.
De heer Hermsen (CDA): Dat getal
stond in de nota naar aanleiding van
het eindverslag.
Staatssecretaris De Graaf: Ik ben blij,
dat uit goede stukken wordt geciteerd.
Hij vroeg of voor die kinderen niet hetzelfde zou moeten worden gedaan als
voor studerende kinderen van 16 en 17
jaar. Voor deze kinderen geldt niet het
motief, dat w i j hanteren ter zake van
de compensatie, namelijk een drempel
naar het onderwijs. Ik wijs er verder
op, dat gehandicapte kinderen een
aantal voorzieningen hebben in het kader van de AOW, die bijzonder goed
zijn. Overigens heeft de heer Hermsen
hierop zelf de aandacht gevestigd. Deze voorzieningen nemen extra kosten
weg. Ik zal enkele voorzieningen noemen: voorzieningen met betrekking
tot lopen, zitten, slapen, hulpmiddelen voor algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals het aan- en uitkleden, eten en drinken, enz., hulpmiddelen voor communicatie, voorzieningen in het kader van de w o n i n g , vervoersvoorzieningen. Verder denk ik
aan extra kosten verwarming, kledingslijtage, bewassing, aanpassing
muziekinstrumenten, enz.
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Met andere woorden: voor deze kinderen ligt de situatie toch wel anders
dan voor de 16- en 17-jarigen, voor wie
die drempel - de eventueel veronderstelde drempel - naar het onderwijs
gold.

De heer Van Dis heeft gevraagd of
de tweede fase leidt tot een verlaging
van de premiedruk. Het antwoord is
kort: het is voor het grootste deel het
geval, namelijk voor de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en voor de
Algemene Kinderbijslagwet.
De heer Hermsen (CDA): Ik ben mij erDe heer Van Dis vroeg ook of de gevan bewust - ik heb dat trouwens in de
kozen oplossing tweede fase een afstukken al doen blijken - dat er een
wenteling kan voorkomen naar de loenorme zorg bestaat voor de voorzienen toe. Deze maatregel tweede fase
ningen die deze gehandicapten nodig
leidt niet tot een automatische afwenhebben om betrokkenen, voor zover
teling naar de lonen. Overige afwentehet hun handicap betreft, gelijk te stellingseffecten zijn moeilijk te bepalen.
len met niet-gehandicapten. Er is echDe heer Van Dis vroeg verder op
ter toch wel sprake van een enkel verwelke gronden het te rechtvaardigen
schil. Deze mensen hebben een zodais, dat gezinnen met kinderen - inkonige handicap, dat zij niet geschikt zijn
mens boven 40.000 gulden - er ongevoor de arbeidsmarkt en ook niet geveer 600 gulden maximaal op achterschikt zijn o m tussen hun zestiende en
uitgaan en dat dit niet geldt voor geachttiende jaar te studeren, kennelijk.
zinnen zonder kinderen. Het bedrag
Indien zij dit wel konden dan zouden zij
van 600 gulden geldt alleen voor geeen bepaalde toelage krijgen beneden
zinnen met drie kinderen met een inkoeen zekere inkomensgrens. Nu is dit
men van 75.000 gulden. Elke ombuiniet het geval. Daarin vind ik toch wel
ging met betrekking tot kinderbijslag
degelijk een argument o m de Staatsleidt tot afname voor de gezinnen met
secretaris in overweging te geven, er
kinderen. Dat is als het ware inherent
nog eens over na te denken.
aan een te nemen maatregel met betrekking tot de kinderbijslag, althans
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
als je daaraan geld wil overhouden, en
Voorzitter! Ik wil daarover heel graag
dat is de bedoeling.
nog eens nadenken en ik wil mij nog
wel eens verdiepen in die zaak. OveIk kom thans bij de derde fase van de
rigens geloof ik dat de grens niet bekinderbijslagoperatie, die ons voor
hoeft te liggen bij 16 jaar; misschien
ogen staat; dat is de fase die meer is
moet bekeken worden of de grens 15
gericht op vereenvoudiging, op harof 14 jaar kan worden. Wat dit betreft,
monisatie van de verschillende kinderis 16 jaar een willekeurige grens.
bijslagvoorzieningen. Het is de bedoeling, die fase uiteindelijk te laten resulDe heer Hermsen (CDA): De grens van
teren
in één wettelijke regeling voor
16 jaar houdt verband met de leerhet gehele Nederlandse volk, die dan
plicht die op ongeveer 16-jarige leefin de plaats treedt van de huidige kintijd eindigt. Die grens is dus niet zo w i l deraftrek, de kinderbijslag kleine zelflekeurig.
standigen, de Kinderbijslagwet loonStaatssecretaris De Graaf: In die zin
trekkenden, de Algemene Kinderbijniet.
slagwet en de kinderbijslagtoelage voor
Mijnheer de Voorzitter! De heer Verhet overheidspersoneel.
brugh heeft gevraagd of w i j de huidige
Er kan dan dus een systeem worden
dubbeltellingen voor studerende en
ontwikkeld met gelijke rechten voor ieinvalide kinderen niet beter zouden
dereen. Terecht is er van verschillende
kunnen vervangen door afzonderlijke
zijden op gewezen - men vindt dat ook
voorzieningen. Ik ben het daarmee op
in de schriftelijke stukken - dat er dan
zich zelf eens. In zekere zin is het beleid
nog knelpunten zijn op te lossen. Deze
daarop ook gericht. Het is eigenlijk al
weg naar vereenvoudiging zal blijken
gerealiseerd voor gehandicapte kindeeen niet zo eenvoudig te begane weg
ren van de leeftijd van 18 jaar af. In dat
te zijn, omdat heel wat studies zullen
geval is het niet meer mogelijk kindermoeten worden voltooid. Ik noem de
bijslag/kinderaftrek te krijgen. Als de
indexering, de positie van de zelfstanstudiefinanciering eens rond k o m t digen, de gemoedsbezwaarden, grensvan welke leeftijd dan ook af - geloof
arbeiders enzovoort.
ik dat men daarna waarschijnlijk comDe heer Hermsen heeft gevraagd,
pleet van alle dubbeltellingen af kan.
wat budgettair financieren van de derEen absolute uitspraak daarover zou ik
de fase betekent, als men ziet dat er
nog niet willen doen, omdat er ook nu
een meeropbrengst is van 120 min.
nog wel voorbeelden zijn van dubbelboven de 1 mld. De eerste fase en de
tellingen beneden 16jaar.
tweede fase van de herstructurering
van de kinderbijslag leveren een bed r a g o p v a n f 1.120.000.000 in 1981.
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behandeling van de begroting, mede
naar aanleiding van opmerkingen die
door de heer Van der Spek zijn gemaakt. Ik meen dat men dit niet alleen
voor de kinderbijslag zou moeten gaan
bekijken, maar dat men dit eigenlijk in
het verdere beraad over de totale financiering en over de totale grondslagen van de sociale verzekering zou
moeten meenemen.

Dit bedrag is het uitgangspunt voor de
neutrale financiering van de derde fase. Men moet wel bedenken dat een
niet onbelangrijk bedrag zal moeten
worden besteed voor de compensaties
ten behoeve van onderwijsvoorzieningen in de tweede fase.
De heer Hermsen heeft er naar mijn
gevoel terecht op gewezen, dat de
streefdatum derde fase 1980 toch vrij
dichtbij ligt. Dat is niet zo ver meer verwijderd. Hij vroeg daarom ook, hoe ver
wij zijn met de voorbereiding van de
adviesaanvrage aan de SER. Hij vindt
dat de SER toch voldoende tijd moet
hebben om daarover te adviseren. Onze pogingen zijn erop gericht, deze
adviesaanvrage aan de SER, waarin
wij toch moeten proberen zelf een aantal suggesties te doen met betrekking
tot heel wat problemen die op tafel liggen, rondom de jaarwisseling
1978/1979 rond te krijgen. Dat zal nog
een zware opgave zijn, omdat er op
het departement over deze zaken nog
uitvoerige studies zullen moeten worden verricht.
De heer De Korte heeft gezegd, dat
doorvoering van de derde fase bijzonder moeilijk zal zijn zonder een visie te
hebben van de Regering op het gebied
van de studiefinanciering in het wetenschappelijk onderwijs en het hoger
beroepsonderwijs. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag is op
pagina 18 aangegeven, dat de derde
fase naar onze overtuiging geen elementen bevat die afbreuk doen aan
een nieuw stelsel van studiefinanciering.
De heer Nijhof heeft opgemerkt, dat
vereenvoudiging van ons kinderbijslagstelsel ook kan worden bereikt door
afschaffing van de kinderbijslag voor
het eerste en het tweede kind en hij
heeft in geval van noodsituaties gepleit voor eventueel individuele hulp
in het kader van de bijstand. Hij w i l
hierover graag het oordeel van de Regering weten. De Regering is van oordeel dat dit te hard ingrijpt in de inkomenspositie van de gezinnen en dat
het ook een opwaartse druk op de lonen heeft. Daarom geeft de Regering
de voorkeur aan de eigen ontwikkelde
plannen.
De heer Nypels vraagt, extra aandacht te besteden aan zijn suggestie
tot vereenvoudiging van het sociale
zekerheidsstelsel, namelijk om aparte
premieheffing voor de kinderbijslag af
te schaffen door de vereiste heffing op
te nemen in de tabellen voor de loonen inkomstenbelasting. Dat is een
punt, waarop men zeker in de toekomst nog eens zou kunnen studeren.
Wij hebben daarover ook een uitvoerige gedachtenwisseling gehad bij de
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De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Het is uitdrukkelijk bedoeld
voor alle volksverzekeringen!
Staatssecretaris De Graaf: Akkoord!
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
Dis wees op knelpunten in de derde fase voor de kleine zelfstandigen en de
gemoedsbezwaarden, knelpunten die
ook in de schriftelijke stukken aan de
orde zijn gesteld. De Regering onderkent deze knelpunten en er wordt ook
naar gestreefd, daarvoor te zijner tijd,
met name in het kader van de derde fase, oplossingen te vinden.
De heer Nijhof pleitte ervoor o m in
ons fiscale en sociale stelsel, dat nu
gebaseerd is op de gezinshuishouding, over te schakelen op het individu. Dat zou discriminatie voorkomen
tussen man en vrouw, gehuwden en
ongehuwden. Overigens heeft hij er
ook op gewezen dat dit voor de kinderbijslag in mindere mate een rol speelt.
Het is een problematiek waarvoor wij
ons geplaatst zien. Ik wijs er nog op
dat er met name over de artikelen 9 en
10 van de AAW een nota is aangekondigd, waarin op deze problematiek uitvoerig zal worden ingegaan. Wij zullen
voor deze problematiek oplossingen
moeten vinden voor ons gehele stelsel
van sociale zekerheidswetten.

De heer Nijhof stelde ook dat de indexering inflatoir werkt en dat hij die
automatische indexering wil afschaffen en overgaan tot periodieke aanpassing, waarbij hij niet wilde uitgaan
van gehuwd met twee kinderen, maar
van gehuwd zonder kinderen als model bij de loonvorming. Ik wijs erop dat
automatische periodieke aanpassing
van de kinderbijslag de ontvangers ervan zekerheid verschaft dat deze bijdragen in overeenstemming blijven
met het algemene welvaartsniveau.
Die zekerheid zou worden aangetast
als de suggestie van de heer Nijhof
zou worden gevolgd. De mutatie inkomen modale werknemer met twee kinderen geven een beeld van het merendeel van de werknemers. Daarom is
dat als uitgangspunt gekozen.

D
Staatssecretaris Nooteboom: Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik inga op
de gemaakte opmerkingen en de gestelde vragen, wil ik erop wijzen dat ik
- enkele ogenblikken geleden - een
antwoord heb gegeven op een vraag
die mij niet gesteld is. Het bedrag dat
na belasting aan compensatie voor deze 16-en 17-jarigen overblijft is 101
min.
De heer Dolman (PvdA): Des te erger!
Staatssecretaris Nooteboom: Het
spreekt vanzelf, mijnheer de Voorzitter, dat ik mij niet stel achter de inhoudelijke normativiteit van de opmerking
van de heer Dolman.
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Regering heeft gezegd
in de adviesaanvrage dat er ongeveer
120 min. beschikbaar was voor compensatie en daar doet zij nu alsnog 19
min. af. Ik zou het niet vreemd vinden
als de Regering daar alsnog een oordeel over uitsprak.
Staatssecretaris Nooteboom: Mijnheer de Voorzitter! Het bedrag dat
voor compensatie beschikbaar is voordat er belasting over is ingehouden is
167 min. De heer Dolman vroeg echter
wat daarvan overbleef na belastingbetaling.
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De feitelijke informatie is
voortreffelijk en zeer duidelijk. De
Staatssecretaris voegde er echter aan
toe dat hij daarover geen oordeel behoefde te geven.
Staatssecretaris Nooteboom: Dat heb
ik niet gezegd, mijnheer de Voorzitter,
maar ik heb gezegd dat ik mij niet kon
aansluiten bij het oordeel dat de heer
Dolman uitsprak. Hij zei namelijk 'des
te erger'.
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stenbelasting, maar vooral in het stelsel van belastingvrije sommen, dat
De heer Dolman (PvdA): Inderdaad en
deel van het inkomen waarvan geen
u vindt het dus uitstekend dat de Regeinkomstenbelasting mag worden gering er alsnog 19 min. van afhaalt?
heven, omdat dat deel van het inkoStaatssecretaris Nooteboom: Er is een
men moet dienen tot instandhouding
heel scala van waarderingen mogelijk
van de eigen existentie. Bij dat deel
tussen 'uitstekend' en 'des te erger'.
van het inkomen kan ook nog geen
sprake zijn van een basis waarover beDe heer Dolman (PvdA): Zegt u nu
lasting mag worden geheven, want er
eens wat u er zelf van vindt!
is geen draagkracht o m over te heffen.
Staatssecretaris Nooteboom: Dat
De heer Nijhof heeft ten aanzien van de
komt nog, te zijner tijd!
belastingvrije sommen het alom bekende beeld opgeroepen van de brug die
De heer Rietkerk (VVD): Ik zou bijna
pas een last kan dragen als hij in staat is
denken dat de heer Dolman tegen bezijn eigen gewicht te torsen.
lastingbetaling is!
In dit deel van mijn betoog wil ik terStaatssecretaris Nooteboom: Omdat
stond een kardinaal punt aan de orde
hij 'netto' rekent?
stellen, namelijk het bestaan van een
rechtstreeks verband tussen de proDe heer Dolman (PvdA): Als mensen
gressie en de niet voor belastinghefmet een inkomen van 25.000 er in een
fing vatbare inkomenssommen. De
klap 1000 op achteruit gaan, dan vind
progressiecurve begint immers daar
ik dat nauwelijks meer iets om grapjes
waar de belastingvrije sommen worover te maken. Zo is het ook nog een
den overschreden. Daar begint ook
keer!
pas de draagkracht o m belasting te
Staatssecretaris Nooteboom: Eergisheffen. Dat beeld voor ogen houdend,
teren zijn in veel bijdragen aan het deis het fundamenteel onjuist o m de bebat over de kinderaftrek en kinderbijlastingvrije sommen uit te drukken in
slag zeer wezenlijke zaken aan de orde
termen van progressie. Op dit punt begeweest, ook op fiscaal gebied. Dat
gaat de geachte afgevaardigde Jansen
geeft mij de gelegenheid om iets te
naar mijn mening een misstap als hij
zeggen over fundamentele kwesties. Ik
zegt dat het combineren van twee beheb mogen waarnemen dat vele geginselen een wisselwerking veroorachte afgevaardigden zich grote moeizaakt die de rechtvaardigheid aantast.
te hebben getroost o m uitvoerig in te
Hij past dan op de belastingvrije somgaan op de grondslagen van het deel
men de top van het progressieve tarief
van ons belastingstelsel die in het katoe en dat is naar mijn mening systeder van dit wetsontwerp aan de orde
matisch onjuist. Misschien kan ik dit
zijn. Ik zal, inhakend op hetgeen door
demonstreren aan de hand van een
verschillende sprekers naar voren is
spiegelbeeld.
gebracht, in eerste instantie reageren
Men zou in deze, overigens verkeermet een algemeen opgezet betoog.
de, gedachtengang van de heer JanHet draagkrachtbeginsel was het
sen ook een consumptieve uitgave
centrale punt van waaruit de meeste
kunnen uitdrukken in termen van probetogen werden opgezet. De heer
Hermsen noemde het het fundament va gressie. Voor iemand met een gemiddeld belastingtarief van 60% zou een
ons belastingstelsel. De heer De Korte
brood in inkomen uitgedrukt tweesprak over het draagkrachtprincipe. De
maal
zoveel kosten als voor iemand
heer Van Dis gewaagde van een zeer
die 20% inkomstenbelasting betaalt.
wezenlijk beginsel. De heer Verbrugh
Bij een inkomstenbelastingtarief van
vergeleek de gronden waarop de kin60%
betekent elke netto uitgegeven
deraftrek berust, met die waarop de
gulden f 2,50 inkomen, terwijl het voor
kinderbijslag steunt. De heer Jansen
de man met 20% f 1, 25 is. Dit voornoemde zowel de progressie in de inbeeld is systematisch gezien in het gekomstenbelasting als het stelsel van
heel niet juist, immers, steeds moet
belastingvrije sommen ieder voor zich
worden bedacht waarom iemand een
logisch en rechtvaardig, maar liet daar
tarief van 20% of 60% betaalt.
onmiddellijk op volgen dat naar zijn
Daar de progressie van de inkomoordeel die twee in combinatie met elstenbelasting wordt gebaseerd op
kaar leidden tot aantasting van de
draagkrachtverschillen, zal iemand die
rechtvaardigheid.
meer verdient dan de ander, ook relaMet de heer Hermsen ben ik het
tief meer dienen te betalen. De bekeneens als de draagkracht een fundade hoogleraar in het belastingrecht
ment wordt genoemd waarop de inaan de universiteit van Amsterdam, De
komstenbelasting rust. De draagkracht
Langen, duidde destijds het begrip
wordt niet alleen vertaald in de prodraagkracht als volgt aan: 'Draaggressie van het tarief van de inkom-
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kracht is de omvang van de individuele, niet voor levensonderhoud noodzakelijke bereikbare behoeftenbevrediging-'
Draagkracht op zich eist dus het rekening houden met de kosten die
voor het levensonderhoud noodzakelijk zijn, maar ook rechtvaardigt het begrip draagkracht het bestaan van een
progressie. Uit het bovenstaande blijkt
naar mijn mening dat er, aangezien zowel de belastingvrije sommen voor
levensonderhoud als de progressie gebaseerd zijn op het begrip draagkracht, geen sprake kan zijn van aantasting van de beoogde rechtvaardigheid van de belastingheffing over inkomen boven de belastingvrije voet.
De fiscale kinderaftrek maakt deel uit
van het stelsel van belastingvrije sommen voor levensonderhoud. Bij de bepaling van de basissom waarover
geen inkomensbelasting mag worden
geheven, wordt uiteraard rekening gehouden met het aantal personen dat
van een inkomen moet leven. Voor gehuwden gelden andere belastingvrije
sommen dan voor ongehuwden. Wanneer iemand gezegend is met kinderen, dan is vanwege de opdracht tot
het onderhoud van die kinderen, de
belastingvrije som een andere dan
voor iemand die geen kinderen heeft.
Het verschil in belastingvrije sommen
dat met het hebben van kinderen samenhangt, noemen wij - en dat is historisch verklaarbaar- kinderaftrek.
De beschouwingen die met name de
heren Van Dis en Verbrugh hieraan
hebben gewijd, zijn naar mijn mening
treffend juist. Intussen moeten w i j er
wel oog voor hebben, dat de kinderaftrek, zoals ik die schetste, niet alleen
de gestalte behoeft te verkrijgen van
een verhoging van de belastingvrije
som, maar dat zulks ook kan door een
bepaald inkomensbestanddeel vrij te
stellen van belasting. Dat is een kwestie van techniek. Ontvangt de belas
tingplichtige voor zijn kinderen kinderbijslag, dan kan die tot het belastbaar
inkomen worden gerekend, terwijl
voor de bepaling van de verschuldigde
belasting de belastingvrije som voor
het hebben van kinderen tevens in
aanmerking wordt genomen. Dezelfde belasting wordt geheven, als de
kinderbijslag niet tot het belastbare inkomen wordt gerekend en in samenhang daarmee een lagere belastingvrije som in aanmerking wordt genomen. De laatste vorm kan voor de belastingheffing technische voordelen
hebben.
In 1973 is de wetgever overgegaan
tot de vorm van het vrijstellen van de
kinderbijslag. De heer Verbrugh noerrv
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de de maatregel van toen principieel
verkeerd. Ik meen dat dit op een misverstand berust. Ook sinds 1973 bleef
de kinderaftrek in materiële zin volledig bestaan. In het geval, waarin de
kinderbijslag bijvoorbeeld f 100 bedroeg en de kinderaftrek eveneens,
was vanaf 1973 niet meer nodig dat
eerst de f 100 kinderbijslag bij het inkomen wordt gerekend en in samenkinderaftrek van f 100 daarvan moest
worden afgetrokken. Met ingang van
1973 was deze kinderbijslag van f 100
niet relevant voor het belastbaar inkomen, want dat bedrag was belastingvrij.
De heer Dolman zegt dat het opvoeden van kinderen de draagkracht vermindert en dus - zeg ik daarop - de
som waarna pas belasting mag worden geheven, verhoogt. Hij zal van mij
geen bestrijding van die stelling verwachten. Wij zijn het op dat punt geheel met elkaar eens. Ik blijf het met de
heer Dolman eens, als hij zegt dat de
draagkracht niet sterker vermindert
naarmate het inkomen hoger is. Ik
meen dat wij bij de uitwerking van deze stelling echter tegenover elkaar
staan.
De geachte afgevaardigde de heer
Dolman is kennelijk van mening, dat
het huidige stelsel van belastingvrije
sommen impliceert dat de draagkracht
meer wordt verminderd, naarmate het
inkomen hoger is. Als de geachte afgevaardigde dit inderdaad zou menen,
dan drukt hij, evenals de geachte afgevaardigde de heer Jansen, de belastingvrije sommen dus uit in termen
van progressief tarief. Dit heb ik in een
eerder gedeelte van mijn betoog als
systematisch onjuist gekenschetst.
Ik voor mij houd het erop dat ook de
huidige wetgeving is afgestemd op de
gedachte dat, bij welke hoogte van inkomen dan ook, de som, waarna pas
belasting mag worden geheven, dus
de belastingvrije som, steeds gelijk is.
Daarin schuilt geen enkele bevoorrechting, doch een volstrekte gelijkheid voor iedereen. De belastingvrije
som is voor alle inkomensgenieters
even hoog.
Nu ik dit gezegd heb, realiseer ik mij
dat uit mijn betoog nog niet voortvloeit, dat het maatschappelijk gezien
verantwoord is de kinderaftrek met het
oog op de integratie die nu voor de
deur staat, te vertalen in een marginaal tarief dat behoort bij een bruto-inkomen van f 40.000. Ik stel voorop dat
deze zaak zo is opgezet in de overtuiging dat ombuigingen noodzakelijk
zijn. Die noodzakelijke ombuiging
vergt offers. Die offers moeten naar

Tweede Kamer
22 juni 1978

ons algemeen inzicht daar worden gelokaliseerd, waar het maatschappelijk
verantwoord mag worden geacht.
Daarbij komt bovendien dat een belangrijke invalshoek ook is, dat de herstructurering van de thans ondoorzichtige en moeilijk grijpbare materie van
kinderaftrek/kinderbijslag een waardevolle zaak geacht wordt door deze Regering, óók ook door deze Regering.
De door integratie mogelijke vereenvoudiging is mede voor de aanvaardbaarheid van een herziening een centrale overweging. In de integratie zoals
die nu v o r m heeft gekregen, is niet
voorbijgegaan aan het gevoelspatroon, waarbij de belastingvrije som
wordt vertaald in termen van progressie, zodat op de naaste wordt gelet,
heer Jansen! Door dit te doen, werd
een verbetering van de positie van de
laagst betaalden mogelijk. Ook had dit
financiële gevolgen voor het Rijk, die
passen in het kader van de ombuigingen. Ten slotte brengen de hogere inkomens hier een offer. De keuze van
het draaipunt is uiteindelijk op f 40.000
gevallen; dit was een zaak van politiek
beleid. Waardevol voor de f iscaal-theoretische benadering die zoveel aandacht kreeg in dit debat, is het feit dat
de kinderaftrek, die in de belastingvrijdom van de kinderbijslag besloten ligt,
behouden is gebleven en dat de kinderaftrek evenmin als thans inkomensafhankelijk is. De kinderbijslag zelf
bepaalt immers het niveau van de materiële kinderaftrek.
De heer Nypels verklaarde tot mijn
grote vreugde dat zijn fractie, anders
dan voorheen, niet de inkomensafhankelijkheid van kinderbijslag bepleit. AIleen in een stelsel als nu voorgesteld,
kan integratie van kinderaftrek en kinderbijslag vorm krijgen. Het nu voorliggende systeem op zichzelf beoordelend, wil ik vermelden dat men bij empirisch onderzoek, zoals verricht door
Van Praag en Kapteijn, over de kinderbijslag en de kinderaftrek (ik begeef
mij overigens niet in hun beschouwingen), automatisch uitkomt bij waardeoordelen omtrent de kinderbijslag en
kinderaftrek tezamen.
Ook de maatschappelijke beleving
van een kinderbijslag/kinderaftrekstelsel zal daardoor - zo voel ik het aan in feite gebaseerd zijn op de waardeoordelen, betrekking hebbende op het
gezamenlijk effect van de kinderbijslag
en de kinderaftrek op het netto-gezinsinkomen. Daarom ligt het voor de
hand te kiezen voor één voorziening,
belastingvrije kinderbijslag als startpunt voor verdere herstructurering.
Ik zie de winst van dit wetsontwerp,
even afgezien van de vrijkomende
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middelen en ae inkomenseffecten, niet
alleen in de vereenvoudiging van de
regelingen zelf, maar vooral ook op
het vlak van de maatschappelijke transparantie.
De Voorzitter: Mag ik de Staatssecretaris vragen, of dit een geschikt punt is
om zijn rede even te onderbreken?
Staatssecretaris Nooteboom: Ja, mijnheer de Voorzitter.
De algemene beraadslaging wordt geschorst.

Aan de orde is het voorstel van de heer
Ter Beek o m de Voorzitter te machtigen, namens de Kamer de MinisterPresident te verzoeken aan de Kamer
de teksten over te leggen van de in
stuk nr. 14 261, nr. 28, genoemde brieven van 14 april, 5 en 11 mei jl.
De heer Van Houwelingen (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben het
verzoek aan de Regering gesteund om
over te gaan tot publikatie van de genoemde brieven. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel —dit is niet alleen
in dit geval gebruikelijk - dat de betrokken partijen daarmee kunnen instemmen. Inmiddels weten wij uit de
brief van de Minister-President, dat dit
niet het geval is.
Wij vertrouwen er overigens op, dat
alle relevante informatie in de brief
aan de Kamer is vermeld. Het staat natuurlijk iedereen vrij, volgende week in
het debat daarover nadere informatie
te vragen. Wij hebben verder geen behoefte aan een nieuw verzoek.
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister-President voert
twee redenen aan om niet aan het verzoek van de heer Ter Beek te voldoen.
De eerste is, dat de zakelijke inhoud
van die correspondentie ons al is geworden. Ik heb geen enkele reden, aan
de juistheid van die mededeling te
twijfelen. Dit is een kwestie van vertrouwen in het kabinet. De tweede reden is het feit, dat het belang van de
openbaarmaking van dergelijke correspondentie nadelige gevolgen kan
hebben voor het toekomstige gebruik
van dit soort communicatie tussen regeringsleiders. Ook dit achten wij een
voldoende argument om het voorstel
van de heer Ter Beek niet te steunen.
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van D'66 is zeer
teleurgesteld over deze mededeling
van de Minister-President. De heren
Rietkerk en Van Houwelingen hebben
het volste vertrouwen in deze medede-
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Voorzitter
ling. Dit is echter niet een kwestie van
vertrouwen, maar van behoorlijk bestuur. Immers, wanneer inzage van de
inhoud van correspondentie wordt gevraagd, behoort daarvan mededeling
te worden gedaan aan de Kamer.
Het argument, dat het schadelijk kan
zijn voor toekomstige communicatie,
vermogen wij op geen enkele wijze in
te zien, aangezien de Minister-President niet eens bereid is, aan de Bondskanselier en aan de Britse premier te
vragen, of zij bereid zijn met een publikatie in te stemmen. Zo lang die situatie niet is opgehelderd, blijft mijn
fractie het verzoek o m publikatie van
beide brieven, dat de heer Ter Beek
jongstleden dinsdag al heeft gedaan,
onverkort steunen.
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil een korte reactie geDe heer Van Houwelingen bij de interruptiemicrofoon
ven met name op hetgeen de heer Van
Houwelingen heeft gezegd. Zijn reacDe heer Van Houwelingen (CDA): Het
ter vertrouwelijke kennisneming aan
tie op mijn voorstel is voor mij niet alis niet zo, dat ik er niet in geïnteresde Kamer over te leggen? Het is een
leen een gevoel van teleurstelling, zoseerd zou zijn, maar ik ga er gewoon
vorm die veelvuldig is toegepast in dit
als die al gold ten aanzien van de brief
van uit, omdat de Regering dat publiesoort situaties. Ik kan daarbij begrip
van de heer Van Agt, maar ook een
kelijk in deze Kamer heeft toegezegd.
opbrengen voor de bedenkingen tevan verbazing. Deze verbazing is ontAls de heer Ter Beek dat niet helemaal
gen het eerder gedane verzoek. Ik stel
staan naar aanleiding van twee feiten.
vertrouwt, staat het hem en anderen
er zeer veel prijs op, dat u de Kamer
Het eerste feit is, dat de heer Van
vrij, daar in het debat volgende week
vraagt, de Minister-President te verHouwelingen zegt, dat voor het overnaar te vragen. Ik mag echter aannezoeken de brieven ter vertrouwelijke
leggen van de brieven instemming
men, dat ook de heer Ter Beek op de
kennisneming aan de kamerleden over
van de betrokkenen nodig is. Dit is
mededelingen en antwoorden van de
te leggen.
juist. Hij zegt echter ook, dat de betrokRegering vertrouwt, daar hij toch niet
kenen die instemming niet willen geDe Voorzitter: Ik neem aan, dat dit verop basis van wantrouwen met de Reven. Dit is in het geheel niet juist. In de
zoek voldoende wordt gesteund.
gering wil discussiëren.
brief van de heer Van Agt staat, dat hij
De heer Den Uyl vraagt of ik namens
zelfs weigert, aan de heren Schmidt en
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de
de Kamer aan de Minister-President
Callaghan te vragen, of zij in kunnen
Voorzitter! Het staat mij vrij, deze Kahet verzoek mag doen, de gevraagde
stemmen met een bekendmaking aan
mer te vragen mij te volgen in het verbrieven ter vertrouwelijke kennisnede Kamer van de inhoud van de briezoek aan de Regering om de Kamer
ming over te leggen.
ven. Dit klopt dus niet.
kennis te laten nemen van de inhoud
De heer Van Houwelingen (CDA):
Het tweede feit is, dat de heer Van
van de brieven. Ik constateer, dat de
Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij
Houwelingen heeft gezegd: Wij verheer Van Houwelingen mij daarin niet
een beetje een overbodige vraag. U
trouwen erop, dat alles erin staat. Hij
steunt en dus kennelijk niet is geïntehebt een verzoek overgebracht nakan daarop wel vertrouwen, maar ik
resseerd - ik ben dat wel - in de inhoud
mens de Kamer. Wij hebben daarover
zou het ook graag willen weten. Mijn
van de brieven.
een brief van de Minister-President geverbazing richt zich vooral op het feit,
Het voorstel van de heer Ter Beek c.s.
kregen.
dat de heer van Houwelingen weet,
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
dat ik als één van de argumenten heb
De Voorzitter: Dat was niet namens de
aangevoerd waarom ik zo graag kenDe Voorzitter: Ik constateer, dat de
Kamer, maar namens de heer Ter
nis wil nemen van de brief van de heer
aanwezige leden van de fracties van
Beek.
Van Agt aan zijn buitenlandse collede PvdA, D'66, de PPR, de PSP, DS'70
De heer Van Houwelingen (CDA): De
ga's, dat ik wil weten of de Regering bij
en de CPN vóór dit voorstel hebben
Kamer heeft daartegen geen bezwaar
haar onderhandelingen met de partgestemd.
gemaakt. U heeft toen geen officiële
ners als inzet heeft gekozen de motieDe heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
stemming gehouden en u doet dat wel
Van Houwelingen, dus of de inzet is
Voorzitter! Nu de Kamer dit besluit
vaker niet. Het was duidelijk dat daargeweest de uitvoering van die motie.
heeft genomen, zou ik een alternatief
tegen vanuit de Kamer geen bezwaar
Dat zouden wij kunnen afleiden uit de
naar voren willen brengen. De heer
bestond. Op het moment dat de Minisinhoud van de brief van de heer Van
Ter Beek heeft voorgesteld dat de Kater-President een brief aan de Kamer
Agt. Dat uitgerekend de heer Van Houmer vraagt o m openbaarmaking. Dat
schrijft waarin hij zegt niette kunnen
welingen daarin niet is geïnteresseerd,
is verworpen door de Kamer. Kan de
instemmen met publikatie van deze
verbaast mij in hoge mate en doet mij
Kamer aanvaarden dat u, mijnheer de
brieven, spreekt het voor zich zelf, dat
het ergste vrezen voor het debat koVoorzitter, namens de Kamer aan de
ook
andere vormen daarbij inbegremende dinsdag.
Minister-President vraagt, de brieven
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Voorzitter
pen zijn. Naar mijn mening is zo'n verzoek volstrekt overbodig en wij zullen
het dan ook niet steunen.
De Voorzitter: Ik moet even de verschillende mogelijkheden, die wij in de
Kamer kennen, onderscheiden. In de
allereerste plaats wordt meer dan eens
en in toenemende mate door een lid
van de Kamer iets gevraagd aan de Regering. Ik breng het verzoek van dat lid
dan over. In een aantal andere gevallen wordt uitdrukkelijk gevraagd, dat
verzoek namens de Kamer te mogen
doen. Dat is dus een andere procedure, omdat dan de Kamer zich achter
dat voorstel schaart en in het algemeen volgens de Grondwet de Regering is gehouden om daaraan tegemoet te komen, tenzij het strijdig
wordt geacht met de belangen van de
staat.
Nu is over dit voorstel in negatieve
zin beslist. De heer Den Uyl doet nu
een tussenvoorstel, zoals hij het
noemt, namelijk dat de gevraagde
brieven ter vertrouwelijke kennisneming worden overgelegd. Dit is niet
hetzelfde als hetgeen de Minister-President heeft gezegd, namelijk dat hij
niet tot openbaarmaking wil overgaan.
Het voorstel van de heer Den Uyl is inderdaad van andere aard. Het schijnt
mij toe dat de Kamer hierover een uitspraak kan doen en er afzonderlijk
over kan beslissen.
De heer Rietkerk (VVD): De heer Den
Uyl heeft u gevraagd, dit verzoek namens de Kamer te doen, dus wordt
hierover ons oordeel gevraagd. Ik heb
er geen enkel bezwaar tegen indien de

heer Den Uyl zijn verzoek aan de Minister-President via u wil doen. Het feit
dat de Regering stelt dat de zakelijke
inhoud van de onderhavige correspondentie is bekend gemaakt, is voor
mij aanleiding om op zich z e l f - e n dus
ook niet namens de Kamer - geen
steun aan dit verzoek te geven.
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Zoals u terecht hebt
gesteld, is openbaarmaking een geheel andere zaak dan het ter vertrouwelijke kennisneming van de leden
aan de Kamer overleggen van een
stuk. Het zou, dunkt mij, een volstrekt
unicum zijn als de Kamer zich distantieerde van het verzoek, als Kamer gedaan, o m een document ter vertrouwelijke kennisneming aan de Kamer
over te leggen. Ik stel er zeer veel prijs
op dat u dit verzoek doet namens de
Kamer.
De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik betreur het dat de heer
Den Uyl zo volhardt. Er zou geen enkel
bezwaar tegen zijn - ik sluit mij daarin
bij de heer Rietkerk aan - als u, op zijn
verzoek, de vraag van de heer Den Uyl
aan de Minister-President overbracht.
Als wij het antwoord weten, is het nog
vroeg genoeg. Waarom riskeert de
heer Den Uyl dat zijn verzoek wordt
verworpen door daarover nu al een
uitspraak van de Kamer te vragen?
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zou het zeer op prijs stellen als u nog vanmiddag mijn verzoek
aan de Minister-President wilde overbrengen. Mocht hij daarop een negatief antwoord geven, dan stel ik het op

Overleg tussen de VVD-afgevaardigden Bolkestein (I) en Rietkerk Ir)
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prijs, nog vandaag een stemming te
hebben over het verzoek van de Kamer.
De Voorzitter: Ik zal het verzoek van de
heer Den Uyl overbrengen aan de Minister-President. Ik kan natuurlijk niet
beloven dat daarop nog vandaag een
antwoord aan de Kamer binnenkomt.
Ik zal het verslag van het besprokene
aan de Minister-President toesturen.
De vergadering wordt van 15.43 uur
tot 15.52 uur geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp
Vervanging van kinderaftrek van de
loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet
voor het vierde kalenderkwartaal van
het jaar 1978 en voor het kalenderjaar
1979(14 184).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
Hierbij zijn tevens aan de orde:
de motie-Hermsen c.s. o m de stijging van de als gevolg van de afschaffing van de kinderaftrek optredende
belastingdruk aan te wenden voor lastenverlaging elders (14 184, nr. 18);
de motie-Dolman c.s. om afschaffing van dubbele kinderbijslag voor 16en 17-jarigen in heroverweging te nemen(14 184, nr. 19).

D
Staatssecretaris Nooteboom: Mijnheer de Voorzitter! Bij de onderbreking
zojuist en de wat luide stemmen toen
is misschien het slot van het betoog
verdwenen in de spanning van dat
moment. Daarom wil ik dat even herhalen, het zijn maar enkele woorden.
Ik zie de winst van dit wetsontwerp,
even afgezien van de vrijkomende
middelen en de inkomenseffecten, niet
alleen in de vereenvoudiging van de
regeling zelf, maar vooral ook op het
vlak van de maatschappelijke transparantie.
De kinderbijslag is niet een symptoom van collectivisme. Ook de opslag
op de kinderbijslag niet. Deze opslag is
een materieel vertaalde kinderaftrek
die, gegeven de aanwezigheid van een
kinderbijslag, voortspruit uit de tariefstructuur van de loon- en inkomstenbelasting. De opslag op de kinderbijslag is, evenmin als de basispremie
in de WIR, een collectivistisch syndroom. Bij de WIR hebben w i j te maken met een objectpremie die een ver-
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Nooteboom

Om die reden leidt de eerste fase
ook voor de afzonderlijke individuen
tot één integraal netto-inkomenseffect.
Overigens ben ik het met de heer De
Korte eens dat een praktisch volledige
subsidie- en toeslagmaatschappij, om
een bekend woord te quoteren van
een bekend politicus, geen wenkend
toekomstperspectief is.
Ook de heer Verbrugh heeft nog een
relatie gelegd tussen de WIR en de kinderbijslagoperatie. In beide gevallen
waarin inkomensaftrekken worden
omgezet in belastingvrije subsidies,
ziet hij het gevaar van de financiële afhankelijkheid van de burger vergroot.
Ik meen, dat de heer Verbrugh hier
een gedachtenfout maakt. Immers, de
omzetting van het belastingvoordeel
van een investeringsaftrek in een belastingvrije WIR-premie is geen vergroting van financiële stimulansen als
zodanig, als systeem, maar een techniekwijziging. Het feit, dat in het ene
geval de techniek via een fiscale aftrek
op het inkomen (income credit) en in
het andere geval via een belastingreDe heer De Korte (VVD): Hoe hebt u
ductie (tax credit) werkt maakt de burdan 300 miljoen overgehouden? Dat
ger financieel niet afhankelijker. Bij de
moet dan toch ergens vandaan kokinderaftrek-/kinderbijslagoperatieis
men? Er zit toch een zeker nivellerend
sprake van een soortgelijke techniekeffect in. Dus gebeurt er toch wat?
wijziging.
Als het namelijk precies hetzelfde was,
Van vergroting van de financiële afals iedereen dezelfde toelage kreeg als
hankelijkheid van de burger kan men,
hij aan aftrek verliest, dan was ik het
zo zal de heer Verbrugh toch moeten
met u eens, maar dat is niet zo.
beamen moeilijk spreken. Dat betekent
overigens
niet dat wij, mits wij dat eiStaatssecretaris Nooteboom: Het gaat
gen karakter van de twee fenomenen
mij niet o m het resultaat van de saldein het oog houden, niet tot de interprering, op nul uitkomend. De resultante
tatie ervan mogen besluiten. In het kaheeft zowel micro als macro een
der van het f ruitvoorbeeld van de heer
maatschappelijk gezien zelfde effect,
Verbrugh
dat mij spelenderwijs erg aan-.
namelijk een belastingverzwaring. Het
sprak, zou ik frank en vrij durven stelzal de heer De Korte ook niet zijn ontlen dat men in een moderne maatgaan dat noch in de memorie van antschappij best sinaasappels en perziw o o r d , noch in de daarna gevolgde
ken, hoewel verschillende vruchten,
stukken het woord 'besparing' uit de
samen in een mixer kan stoppen om
mond van de Regering is gekomen.
een gezonde tweedrank te verkrijgen.
Namens de Regering is nergens in de
Mijnheer de Voorzitter! Ik moge
stukken - ik hoop dat ik de stukken
thans het gedeelte van mijn betoog afgoed heb bezien - gesproken over
sluiten waarin ik heb gepoogd de funbesparing. Er is gesproken over ' o m damentele aspecten van het draagbuigingen' in het kader van de ombuikrachtbeginsel in verband met dit
gingsplannen van de Regering. In de
wetsontwerp nader te verklaren.
totaal maatschappelijke interpretatie
Mijnheer de Voorzitter! De heer Dolvan een inkomenseffect kunnen deze,
man is teruggekomen op zijn in het
naar mijn oordeel, in het ombuigingseindverslag gestelde vraag over de
kader worden gesaldeerd. Daar stel ik
veronderstellingen welke ten grondmij wel achter.
slag hebben gelegen aan de berekende
De heer Van Dis (SGP): Waar komen
budgettaire neutraliteit in 1981 tussen
dan die 300 miljoen vandaan?
het draaipuntmodel en het draaipunt
f 40.000. Bij het modale inkomen beStaatssecretaris Nooteboom: Daar
vindt de kinderaftrek zich in 1978 gekom ik zo meteen wel op, al denk ik dat
deeltelijk in de 26%-schijf van het bede heer Van Dis het ook wel weet. Ik zal
lastingtarief en bij de f 40.000 bevindt
het dadelijk echter nog eens zeggen,
de aftrek zich geheel in de 32%-schijf.
want hij vraagt er opnieuw naar.

taling is van de vervroegde afschrijving en investeringsaftrek, instituten
die al sinds de vijftiger jaren bestaan.
De heren De Korte, Verbrugh en Van
Dis hebben enige kanttekeningen geplaatst bij de saldering van de belastingopbrengsten en de extra kinderbijslaguitgaven. Zoals de Regering deze eerste fase heeft toegepast, zeker
micro-economisch, zou, aldus de heer
De Korte, saldering niet mogen plaatsvinden omdat hetgeen men uit het
bruto-inkomen netto overhoudt door
de individuen anders gewaardeerd
wordt dan een verhoging van kinderbijslagen. Ik wijs erop dat de overheveling als gevolg van de eerste fase micro-economisch identiek verloopt als
macro-economisch. Tegenover belastingverzwaring staat meer kinderbijslag. Voor sommigen leidt dit tot een
positief, voor anderen tot een negatief
inkomenseffect, steeds echter is dit
een gevolg van tegengestelde mutaties in de secondaire sfeer.
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Aangenomen is dat in de periode tot
1980 de ontwikkeling van het modale
inkomen berekeningstechnisch uitgaat
boven de ontwikkeling van de belastingvrije sommen en schijven waardoor de kinderaftrek tegen die tijd geheel in de 32%-schijf is komen te liggen. Een expliciete veronderstelling
ten aanzien van de inkomensontwikkeling en de inflatiecorrectie ligt hieraan
niet ten grondslag. De kinderaftrek bij
een draaipuntinkomen van f 40.000
blijft in 1981 geheel binnen de
32%-schijf op grond van het geëxpliciteerde uitgangspunt, dat dit draaipunt
toeneemt conform de ontwikkeling
van de belastingvrije voet in de inkonv
stenbelasting.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Verbrugh heeft grote bezwaren tegen het
voorliggende wetsontwerp zo heb ik
uit zijn woorden begrepen.
De heer Verbrugh (GPV): Nu heeft u
het ergste wat ik heb gezegd nog niet
geciteerd.
Staatssecretaris Nooteboom: Ik citeer
niet. Ik geef het gevoel weer dat ik had
toen u aan het w o o r d was. U keek niet
vrolijk en u w becijfering was niet zo
erg mild. Ik hoop dat het alleen op dat
punt niet zo mild was.
Ik heb begrepen, dat de geachte afgevaardigde voorstelt de huidige kinderbijslagen belastbaar te maken en
de kinderaftrek zodanig te verhogen
dat een positief saldo voor de schatkist
van 300 miljoen ontstaat. Een dergelijke operatie brengt naar mijn oordeel
evenwel aanzienlijke inkomenseffecten met zich voor de lagere inkomens
en met name voor de grote gezinnen.
Verhoging van de belaste bijslagen ten
einde deze effecten voor de lagere inkomensgroepen te reduceren zou uiteraard al snel het positieve saldo
doen verdwijnen.
De heer Verbrugh (GPV): Ik begrijp
niet helemaal goed dat u zegt dat het
positieve inkomenseffect ineens zou
verdwijnen. Welke compensaties denkt
u dat ik zou willen toevoegen?
Staatssecretaris Nooteboom: Hoewel
uw voorstel voor mij heel moeilijk te
begrijpen en te vertalen was, heb ik
dat wel gepoogd. Als ik het goed heb
u itgelegd is het effect van uw voorstel
dat vooral in de lagere inkomensgroepen en grote gezinnen sterke inkomenseffecten optreden.
Wil men deze effecten compenseren
dan zal men dat uit de op te brengen
middelen doen. Ik vrees op grond van
een berekeningetje dat wij hebben gemaakt, dat wij van de doelstelling van
f 300 miljoen plus, 0 plus of 0 min overhouden.
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Nooteboom
De heer Van der Spek vroeg zich af,
hoe het komt dat de integratie van de
kinderbijslag en de kinderaftrek niettegenstaande het verhoogde draaipunt
een positief resultaat voor de schatkist
oplevert. Een verklaring hiervoor is
voornamelijk te vinden in de omstandigheid dat het inkomen van gezinnen
met kinderen gemiddeld wat hoger ligt
dan hij denkt. Het marginale effect van
de kinderaftrek thans is daardoor iets
meer dan het effect van het marginaal
percentage van 32 bij een draaipunt
van f 40.000. De meeropbrengst aan
belasting als gevolg van het wegvallende restant kinderaftrek overtreft
daardoor de extra uit te keren kinderbijslag.
Ik heb volledig begrip voor de gedachten die ten grondslag liggen aan
het amendement op stuk nr. 17, ingediend door de heren Hermsen en De
Korte. Ik sta er zelf inhoudelijk achter.
Ik kan niet goed taxeren of het een
nieuwe vorm van wetgeving is. Wanneer het tot een nieuwe vorm van wetgeving komt, dan laat ik dat gaarne
aan de Kamer over. Met andere woorden: ik stel mij principieel achter het
amendement.
De heer Hermsen heeft terecht en
goed begrepen dat de kwestie van de
belasting en premieheffing over de tegemoetkoming studiekosten nog sterker gaat spelen als aan de bedoelde
TS-regeling uitbreiding wordt gegeven. Wij zijn nog volop bezig met de
uitwerking van een en ander. Op dit
moment mag en kan ik daarover nog
geen nadere informatie verstrekken. Ik
herhaal echter dat, zoals ik al in de
stukken heb gezet, bij de tweede fase
die oplossing er moet zijn.

□
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun antwoord op verschillende
door ons gemaakte opmerkingen. Ik
heb met genoegen beluisterd dat ook
de Minister van Sociale Zaken er behoefte aan had deze operatie te plaatsen in het brede kader van het ombuigingsbeleid en dat hij omdat het hier
de kinderregelingen betreft met ons
duidelijk heeft willen maken dat binnen het gebouw van de sociale voorzieningen een aanpak van de kinderregelingen, gelet op de verhoudingen die
zich daar afspelen, onontkoombaar is.
Hij heeft daarbij gewezen op het veilig stellen van het gebouw van de sociale zekerheid. Ik ben daarvoor zeer erkentelijk. In dat gebouw zijn de kinderregelingen niet alleen serre, maar een
wezenlijke kamer.
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Minister Albeda: De zogenaamde kinderkamer!
De heer Hermsen (CDA): Dat is altijd
nog beter dan een vermolmde serre.
De heer Van Dis (SGP): Als het maar
geen kraamkamer is.
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Vragenderwijs heeft de Minister gesproken over de behoefte aan
kinderbijslag in het kader van de inkomensontwikkeling. Ik zal daarop niet
diepgaand ingaan. Bij de behandeling
van het wetsontwerp met betrekking
tot de tweede fase zal wel van gedachten kunnen worden gewisseld over de
fundering van de kinderbijslag. De kinderbijslag houdt niet alleen verband
met de inkomenshoogte, maar is duidelijk ook een zaak van horizontale inkomensverdeling. Dat element zal in
een principiële gedachtenwisseling
moeten worden betrokken.
Collega De Korte heeft nogal technisch gesproken over de gezinsomvang en het kindertal.
Naar mijn mening heeft hij wat eenzijdig gezegd, dat de maatschappij op
het gezin met twee kinderen is afgestemd. Hij gaat dan voorbij aan andere
aspecten, die zeker zo belangrijk zijn. Ik
houd mij ervan overtuigd, dat ook de
heer De Korte die belangrijk acht. Ik
denk dan aan de verantwoordelijk van
jonge mensen tegenover elkaar,
tegenover het kind, dat er al is en het
kind, dat kan komen. Bij dit alles behoort ook de verantwoordelijkheid - in
dit opzicht heb ik met enig genoegen
geluisterd naar de woorden van de heren Van Dis en Verbrugh - tot de
Schepper van deze wereld, de Heer.
Hij legt ons op Zijn Boodschap aan het
nageslacht door te geven.
Mijnheer de Voorzitter! Ik had er behoefte aan, deze principiële opmerkingen te maken. De Minister wilde geen
tip van de sluier voor wat betreft het
ombuigingsbeleid oplichten. Hetzelfde gold voor de sociale verzekeringen.
Het kinderhandje van de heer Boersma
was op dat moment al gevuld. Ik zou
nog een bescheiden kinderhandje willen ophouden o m een snoepje te vragen. Ik mag toch aannemen, dat het totale sociale-verzekeringspakket kritisch
is bezien; het kunnen toch echt niet alleen de kinderregelingen zijn, de 'sociale voorzieningen' voor het gezin, die
in het kader van de ombuigingsoperatie kritisch worden bekeken. Er wordt
een groot offer gevraagd. Ik neem aan,
dat ook op andere terreinen van de sociale verzekeringen juist in relatie tot
de gezinssituatie gekeken is naar mogelijkheden voor een bijdrage aan het
ombuigingsbeleid.

Kinderaftrek/kinderbijslag

De heer Van der Doef (PvdA): Maak je
maar geen zorgen, iedereen wordt gepakt.
De heer Hermsen (CDA): Als de gezinnen eenzijdig worden gepakt, zou ik
mij daarover zorgen maken. Nu bij
voorrang de kinderregelingen worden
besproken, hebben de gezinnen er
recht op dat laatste te horen.
De heer Bakker (CPN): Hoe meer de
kinderen worden gepakt, hoe meerde
rest!
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft in
een vroeg stadium gezegd bezwaar te
hebben tegen aanvaarding van het
amendement, dat door de heer De
Korte en mij is ingediend o m de draaipunteffecten te verschuiven ten gunste van het tweede en derde kind en
vierde en volgende kinderen.
Ik kan mij voorstellen dat een politiek argument is, dat de betrokkenen
hiervan weliswaar enig voordeel ondervinden maar dat het voordeel niet
alleen wordt opgebracht door de gezinnen maar door alle inkomenstrekkers, zodat men via een andere wijze
van indexering geleidelijk een offer
gaat brengen. Wij menen dat dit niet
zo onverantwoord is, gezien het feit
dat wij deze verschuiving duidelijk ten
gunste hebben willen laten komen van
het grotere en het grote gezin en aan
een bepaalde groep in een inkomenssituatie, die ternauwernood ligt in de
lagere middengroepen.
Vervolgens heeft de Minister het gebrek aan additionele financieringsmiddelen naar voren gebracht. Bij het afwegen van deze zaak was ons d a t - mij
althans, als mede-ondertekenaar van
het a m e n d e m e n t " bepaald niet ontgaan. Wij menen, dat vrucht van deze
gedachtenwisseling kan zijn, dat de
bewindslieden nagaan of het juist is
dit tekort aan additionele middelen te
plaatsen tegenover het structurele effect. De regeringspartijen zijn bereid
het effect van de ombuigingsoperatie,
wat de kinderregelingen betreft, te realiseren. Ik meen dat dit de Regering
moet aanspreken.
In dit kader heeft de Staatssecretaris
enkele technische argumenten aangevoerd. Ik moet zeggen, dat deze ons
niet zo sterk aanspreken. Hij heeft gezegd, dat de loonindex in het verleden
na zorgvuldig overleg tot stand is gekomen. Ik merk op dat het toepassen
van de gemengde index wordt gevraagd in een buitengewoon moeilijke
situatie als een mogelijkheid om een
sterk nadelig effect duidelijk af te
zwakken voor een bepaalde groep. Bovendien is er sprake van een tijdelijk
karakter.
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Ik vermag dan ook op dit moment
niet in te zien, dat dit een onoverkomelijk bezwaar is, zelfs als een en ander
de oplossing voor het indexeringsprobleem die voor 1980 natuurlijk moet
worden nagestreefd wat zou bemoeilijken. Er zijn per slot van rekening
overgangsbepalingen mogelijk, die op
bepaalde onderdelen de oplossing
wetstechnisch kunnen realiseren, zonder dat de uitvoering al op 1 januari
1980 volledig zou moeten worden
geëffectueerd.
Ten aanzien van de gedachte, dat
een overcompensatie zou ontstaan inzake de toeslagen voor vierde en volgende kinderen, wil ik opmerken dat
deze groep in totaal gezien, ook als
men geen kinderen heeft, sterker komt
te staan in het totale beleid. Ik ben ervan overtuigd dat straks nog wel zal
blijken dat er nog heel wat andere offers van allen zullen worden gevraagd,
ook van de groepen die nu enige - bescheiden-overcompensatie zouden
krijgen.
Ik moet nog een enkele opmerking
richten aan het adres van de Staatssecretaris met betrekking tot de gehandicapten. Ik heb bij interruptie al
gezegd waarom ik mijn standpunt
handhaaf. Ik wil nog een verduidelijking geven.
Er is in zoverre geen verschil tussen
de gehandicapten en de niet-gehandicapten dat, globaal gezien, de goede
verstrekkingen die onder andere via de
AAW mogelijk zijn gemaakt voor de
gehandicapten het verschil tussen gehandicapt en niet-gehandicapt technisch wel oplossen, maar er ontstaat
nu een ander verschil, dat wij niet oplossen, als wij er niets aan doen. De
groep gehandicapten van 500, die vermeld is in de nota naar aanleiding van
het eindverslag, is niet in staat om te
studeren en om op de arbeidsmarkt te
verschijnen. De ouders kregen dubbele kinderbijslag. Voor deze kinderen
wordt straks, zodra zij zestien jaar zijn,
geen dubbele kinderbijslag meer gegeven; dat wordt ook twee jaar uitgesteld. Als zij zouden kunnen studeren,
zouden de ouders beneden een bepaalde inkomensgrens dezelfde compenserende uitkering krijgen, die
straks voor studerenden van zestien
jaar en ouder wordt gegeven. Daar ligt
een duidelijk aanwijsbaar verschil in
behandeling.
Gelet ook op de grote zorg die tal
van ouders aan deze thuiszittende invalide kinderen besteden, moet ik toch
een beroep doen op de Staatssecretaris o m dat aspect nog eens nader te
bestuderen. Wij behoeven daarover
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vandaag geen definitieve beslissing te
nemen. Deze zaak kan definitief worden geregeld in het wetsontwerp
tweede fase en in de afkondiging van
de compensatieregeling.
Ik neem aan dat de Staatssecretaris
bij de behandeling hiervan met zijn bestudering van dit onderwerp wat verder zal zijn en ik hoop dat hij dan een
positief antwoord in verband met dit
betrekkelijk kleine, maar toch belangrijke detail zal kunnen geven.
Met de heer De Korte hebben wij
een discussie met de Regering over de
300 min. in de schatkist. Wij meenden
dat klaar en helder diende te worden
vastgelegd, dat dit bedrag een bepaalde bestemming diende te hebben, althans niet vrijelijk zou kunnen worden
besteed zoals andere belastingmiddelen. Wij meenden dat in een motie te
moeten neerleggen. Ik w i l de argumenten van de bewindslieden ernstig
op mij laten inwerken. Ik realiseer mij
daarbij dat de Minister bijna heeft toegezegd, datgene wat w i j bedoelden te
bereiken, namelijk een besteding van
deze gelden in de richting van een stuk
lastenverlichting. Ik moet mij nog eens
nader bezinnen op wat hierbij exact
aan de orde is. Ik zal in een later stadium van dit debat nog wel doen blijken,
of er aanleiding is voor ons o m deze
motie in te trekken na de toezegging
van de Minister.
Minister Albeda: Wat u wilt, willen wij
uiteraard ook, maar de vraag is, of dat
moet uitmonden in een zekere earmarking van dit bedrag.
De heer Hermsen (CDA): Dat begrijp
ik, maar ik moet dat nog eens even op
mij laten inwerken en met mijn politieke vrienden daarover enig overleg plegen.
Het zou mij bijna niet meer passen
op het draagkrachtbeginsel in te gaan
na het betoog van de Staatssecretaris,
waarnaar ik met bijzonder genoegen
heb geluisterd. Ik wil nog wel enkele
opmerkingen maken over zijn kritiek
op het amendement door ons ingediend met betrekking tot wat wij wel
eens hebben genoemd in de afgelopen dagen: het min of meer verankeren van het draagkrachtbeginsel met
betrekking tot de kinderaftrek in de
Wet op de inkomstenbelasting. Het is
inderdaad niet erg gebruikelijk o m de
gedachte vast te leggen, dat de formele kinderaftrek herleeft onder eventuele omstandigheden die zich zouden
kunnen voordoen. Een volkomen precedentzou echter zo'n amendement
ook weer niet zijn. Ik denk daarbij aan
artikel 5 van de WIR. De Staatssecretaris zal zich dit ook herinneren.
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Het draagkrachtelement in ons stelsel van de loon- en inkomstenbelasting is zo belangrijk naar onze overtuiging en de al of niet nadrukkelijk te
construeren misverstanden zijn zo gemakkelijk te verwachten, dat w i j in dit
geval meenden en nog steeds menen,
dat wij van het neerleggen van de
draagkrachtgedachte in deze wet de
voordelen bepaald groter achten dan
de nadelen. Wij willen dan ook het
desbetreffende amendement handhaven.
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Heb ik goed begrepen dat
de heer Hermsen met de compensatieregeling voor de tweede fase geheel
tevreden is?
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De compensatieregeling
maakt in ieder geval duidelijk, mede
gelet op het voordelige effect dat in de
eerste fase voor de laagste inkomensgroepen beneden het draaipunt ontstaat, dat die laagste inkomensgroep
nagenoeg geheel wordt gecompenseerd. Wat die laagste groepen betreft,
ontstaat er naar onze mening dus een
niet totaal onbevredigende situatie.
Voor zover die compensatieregeling
vrij spoedig afloopt, namelijk bij
33.000 op 0, onderlijnt de grens daarvan feitelijk nog het amendement dat
door de heer De Korte en mij is ingediend o m in het verlengde daarvan
ook nog een wat sterker uitgangspunt
te bewerkstelligen voor de grotere gezinnen en de gezinnen met het tweede
en derde kind.
De heer Dolman (PvdA): U gaat dus
voor de tweede fase, als het desbetreffende wetsontwerp wordt ingediend,
geen verdere compensaties vragen
met budgettaire consequenties?
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij hebben in eerste termijn de Staatssecretaris van Sociale
Zaken met name gewezen op het nog
te verwachten SER-advies met de negatieve teneur zoals die in ontwerp deze week in de dagbladen is gepubliceerd. Dat ontwerp is gemaakt op een
tijdstip waarop de makers nog niet de
compensatieregeling konden kennen
waarop de Staatssecretaris terecht
heeft gewezen. Ik neem aan dat die regeling wel van invloed zal zijn op de
definitieve tekst van het advies.
In navolging van hetgeen w i j ook
hebben gedaan in het eindverslag,
hebben wij een aantal aanvullende
suggesties gedaan o m nog eens af te
wegen of hier nog mogelijkheden liggen in relatie tot het plan voor de
tweede fase zoals het thans voor ons
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ligt. Ik heb deze week gezegd dat de
Staatssecretaris er goed aan zou doen
o m het definitieve SER-advies, als dat
hem bereikt, nog eens te leggen naast
die aanvullende suggesties en met name de suggestie van de 0-, 1-, 2- en
3-jarigen. Een definitieve beslissing
daarover behoeven wij pas te nemen
bij de tweede fase.
Onze toezegging houdt in een herhaling van de toezegging die w i j in juni
1976 hebben gedaan, namelijk dat wij
bereid zijn, binnen de kinderregelingen in totaal 1 mld. op tafel te leggen,
dat de wijze waarop dat thans door de
bewindslieden is voorgesteld ons
belangrijk minder onbevredigend
voorkomt dan in de aanvankelijke
voorstellen het geval was en dat het
nu voor ons eerder gaat o m de inhoud
en o m wijzigingen in die inhoud aan te
brengen dan o m principiële veranderingen in de richting waarheen men nu
koerst aan te brengen. Over die inhoud
valt met ons en de bewindslieden nog
te praten als het wetsontwerp tweede
fase op tafel komt.
De heer Dolman (PvdA): Dus wat de
omvang betreft, 1 mld. in totaal, zegt u
het de Minister na dat er een koppeling
is, een samenhang, maar ook een koppeling, tussen de eerste en tweede fase, maar wat de methodiek betreft,
zegt u dat nog niet na?
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Die koppeling ligt er inderdaad, ook wat de methodiek betreft,
namelijk handhaving van het inkomensonafhankelijkheidsbeginsel. Men
heeft nu gekozen v o o r d e 16- en 17-jarigen. Men zou ook een percentage
van de huidige toeslagen voor de nultot driejarigen kunnen geven. Er zijn
nog andere mogelijkheden. Wat de
methodiek betreft, blijft men toch binnen de regeling.
De heer Dolman (PvdA): U vindt het
dus een voordeel dat de tweede fase
inkomensonafhankelijk is...
De heer Hermsen (CDA): Bepaaldelijk
ja.
De heer Dolman (PvdA): ...Terwijl uw
fractiegenoot Boersma per interruptie
heeft gezegd dat het juist zo'n voordeel was dat het inkomensafhankelijk
werd.
De heer Van Dis (SGP): Dat was het nu
juist niet.
De heer Dolman (PvdA): Ik weet niet of
hij daar gelijk in heeft. Ik constateer dat
de heer Hermsen en de heer Boersma
het onderling niet geheel eens zijn.
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De heer Hermsen (CDA): Men kan onderling bepaalde accentverschillen
hebben en toch...
De heer Dolman (PvdA): Dat is dan wel
het verschil tussen wit en zwart.
De heer Hermsen (CDA): Toch kan
men dan na afweging van alle factoren
één beleidslijn trekken. Dat zal de heer
Dolman uit de ervaring in zijn fractie
herhaaldelijk zijn gebleken.
De heer Verbrugh (GPV): Men zou zich
ook kunnen voorstellen dat de interruptie van de heer Boersma inhield dat
het een fout was in de voorstellen van
de Regering.
De heer De Korte (VVD): Ik dacht bovendien dat het een vraag was met
een vraagteken en niet met een uitroepteken.
De algemene beraadslaging wordt geschorst.
De Voorzitter: Tot mijn spijt kan ik nog
niet aan de Kamer meedelen wat de
Minister-President heeft geantwoord
op het verzoek van de heer Den Uyl.
De Minister-President heeft mij gezegd
dat hij ogenblikkelijk overleg zou plegen met zijn collega van Buitenlandse
Zaken. Blijkbaar is het hem niet gelukt,
dit voor half vijf af te ronden.
De heer Den Uyl (PvdA): Dit spijt mij
bijzonder, want dit oponthoud brengt
de Kamer in een bijzonder vervelende
positie. Wij hebben zoeven afgesproken dat, indien er onverhoopt en onverwacht een negatief antwoord van
de Minister-President zou komen, ik
daarover de Kamer een uitspraak zou
vragen.
De heer Rietkerk (VVD): Dat hebben
wij niet afgesproken. Dat hebt u aangekondigd.
De heer Den Uyl (PvdA): Ik herhaal dit
nu. Het kan leiden tot een stemming
vanavond.

De heer Den Uyl (PvdA): Dat kan ik niet
helpen. Het lijkt mij zeer voor de hand
liggend dat zo'n simpele vraag al lang
beantwoord had kunnen zijn. Op advies van de heer Aantjes heb ik gezegd, dat ik pas een uitspraak van de
Kamer zou vragen op het moment dat
onverhoopt een negatief antwoord
zou worden gegeven. De heer Rietkerk
moet wel bedenken dat wij ons allen
voorbereiden op het debat van dinsdag. Wij willen nu uitsluitsel hebben,
of degenen die zich op dat debat voorbereiden in de gelegenheid zullen zijn,
van die stukken kennis te nemen.
De Voorzitter: Ik wil nog de volgende
overweging in uw midden brengen.
Het lijkt mij niet geheel uitgesloten dat
wij daarover eventueel a.s. dinsdag
o m twee uur 's middags beslissen. Als
de stukken eventueel ter vertrouwelijke kennisneming zouden worden overgelegd, zou men er alsdan kennis van
kunnen nemen. Dan kan de gedachtenwisseling nog wel even worden opgeschort.
De heer Den Uyl (PvdA): Ik wil daar
wel over nadenken. Het gaat om een
informatie voor leden van deze Kamer,
die zich dezer dagen voorbereiden op
een debat. Dinsdagochtend zijn er altijd fractievergaderingen. Het vertrouwelijk ter inzage leggen voor Kamerleden heeft alleen zin als dit tijdig gebeurt, ook tijdig voor de fractievergadering.
De Voorzitter: Wij zitten volgende
week vrij ruim in onze tijd.
De heer Den Uyl (PvdA): Ik wil toch
niet graag voor mijn rekening nemen,
het daarheen te leiden dat daarvoor
het debat weer de hele dag wordt opgeschoven.
De Voorzitter: Ik wil toch nog eens onder de aandacht van de heer Den Uyl
brengen dat het zeer ongebruikelijk is
o m op donderdagavond te stemmen.
Als het per se nodig is, kan het wel,
maar het lijkt mij goed mogelijk dat het
ook nog aanstaande dinsdag om twee
uur kan.

De Voorzitter: Ik wijs de Kamer erop
dat ik niet helemaal uitsluit dat ook
vanavond nog geen mededeling van
de zijde van de Minister-President
wordt ontvangen. Men moet niet denDe heer Den Uyl (PvdA): Dat erken ik
ken dat ik een vertraging met deze mede volledig. Ik vind het echter nog uitzondeling zou willen uitlokken. Ik zeg dit
derlijker dat het simpele verzoek o m
slechts, opdat een ieder zijn berekenineen document ter vertrouwelijke kengen kan maken.
nisneming aan de Kamer over te leggen, dat vanmiddag om twee uur is
De heer Rietkerk (VVD): De heer Den
gedaan, nu nog niet beantwoord is.
Uyl vraagt, of u wilt vragen aan de Minister-President om de stukken verDe heer Rietkerk (VVD): Wij hebben
trouwelijk ter inzage te leggen. Dat
vanmiddag om half vier gestemd over
verzoek hebt u gedaan en u hebt er
het voorstel, te verzoeken het docunog geen antwoord op ontvangen.
ment te publiceren. Daartegen heeft
Moeten wij hier nu tot vanavond
de Kamer 'neen' gezegd. Daarna heeft
twaalf uur blijven, omdat de heer Den
de heer Den Uyl pas het idee geopperd
Uyl daar eventueel een stemming over
o m de stukken ter vertrouwelijke kenwil hebben?
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Voorzitter
nisneming aan de Kamer over te leggen. Het is nu precies half vijf, dus ik
vind het overdreven o m te zeggen dat
het ongebruikelijk is dat er nu nog
geen antwoord op is.
De heer Den Uyl (PvdA): Dat is juist; er
was wat aan voorafgegaan.
De Voorzitter: Ik sluit nu deze discussie.
De vergadering wordt van 16.43 uur
tot 19.00 uur geschorst.
De Voorzitter: Naar aanleiding van het
verzoek van de heer Den Uyl, dat ik
heb overgebracht aan de Minister-President, heeft hij mij zoeven de volgende brief (14261, nr. 29) gezonden:
Zeer geachte heer Vondeling,
Tegen het door u overgebrachte verzoek van de heer Den Uyl o m mijn in
de brief van 20 juni j . l . bedoelde correspondentie met de Britse Eerste Minister en de Duitse Bondskanselier ter
vertrouwelijke kennisneming van de
kamerleden bij de griffie te leggen,
gelden naar mijn oordeel principieel
dezelfde bezwaren als tegen het verzoek van de heer Ter Beek tot openbaarmaking daarvan. Immers, ook
door het verlenen van vertrouwelijke
inzage van deze brieven aan anderen
dah jtegenen tot wie zij gericht zijn,
kan het toekomstig gebruik van deze
mogelijkheid tot communicatie tussen
regeringsleiders in aanzienlijke mate
aan betekenis inboeten. Het gevaar is
immers groot dat zij, in de wetenschap
dat hun brieven ook ter kennis kunnen
komen van anderen dan de geadresseerde, zich in hun onderlinge briefwisseling beperkingen zullen gaan opleggen, waardoor het onderhouden
van contacten tussen regeringen
wordt bemoeilijkt.
Met vriendelijke groet.
Mr. A. A. M. van Agt
Ik geef het woord aan de heer Den Uyl,
die het heeft gevraagd.

D
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik vind het antwoord van de
Minister-President, aan u gericht, erg
jammer. De zaak is, dunkt m i j , op zichzedf vrij simpel. Er wordt door de Regering in een brief aan de Kamer over de
UCN-zaak verwezen naar een briefwisseling, gevoerd tussen de MinisterPresident en de Eerste Minister van
Engeland en de Bondskanselier van de
Bondsrepubliek. Nu heeft de heer Ter
Beek namens mijn fractie gevraagd,
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gelet op het grote belang van de zaak,
of het mogelijk is dat deze brieven gepubliceerd worden. Het is duidelijk wat
het belang daarvan is.
Bij het oordeel dat de Kamer moet
geven over deze kwestie, die dinsdag
op de agenda van de Kamer staat, is
het uiteraard van groot belang te weten op welke wijze en met welke voorstellen door de Nederlandse MinisterPresident zijn collegae van Engeland
en de Bondsrepubliek zijn benaderd en
op welke wijze zij hebben gereageerd.
Ik moge alleen vermelden, dat de Minister-President namens de Regering
in de brief aan de Kamer mededeelt,
dat naar het oordeel van de Regering
de andere regeringsleiders hebben
doen weten tot het uiterste te zijn gegaan. De Kamer moet dit afwegen, is
dit zo? Voor die keuze staan wij.
Mij dunkt, dat de Kamer dit nauwelijks kan doen zonder kennis te dragen
van redegeving, inhoud en argumenten, ja van de woordkeuze, zou ik w i l len zeggen, gebruikt in die discussie.
En nu het bezwaar dat de MinisterPresident aanvoert tegen het aan hem
gerichte verzoek, via uw tussenkomst,
mijnheer de Voorzitter. Hij zegt, dat de
communicatie tussen regeringsleiders
op die wijze bemoeilijkt dreigt te worden. Ik vind dit niet sterk. Het is niet
ongewoon dat eerste ministers schriftelijk elkaar benaderen over allerlei zaken. Dit is, naar mijn herinnering
strekt, in de afgelopen jaren herhaaldelijk gebeurd voorafgaande aan Eu-
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ropese Topconferenties. Het is altijd
gebruikelijk geweest, dat nadien die
brieven werden gepubliceerd. Ik zie
ook niet, dat dit enige rem is geweest
op het gebruik van de drukinkt en de
schrijfpen om communicatie te zoeken. Ik zou haast willen zeggen: integendeel.
Nu heeft de Kamer vanmiddag besloten - en ik kom er niet op terug dat zij als zodanig geen verzoek zou
doen voor openbaarmaking van die
brieven. Ik heb toen gevraagd, die
brieven dan ter vertrouwelijke kennisneming aan de Kamer over te leggen.
Dit is een m i n i m u m dat in moeilijke en
vaak delicate zaken veelvuldig is betracht door regeringen, ook door de
vorige kabinetten. Met enige voldoening wil ik voor dit huis vaststellen, dat
bij mijn weten daarvan nooit misbruik
is gemaakt in uiterst gevoelige aangelegenheden.
Tegen deze achtergrond vind ik het
uitzonderlijk teleurstellend, dat de M i nister-President zich niet bereid toont,
deze correspondentie, uiteraard na
verkregen toestemming van de briefpartners, ter vertrouwelijke kennisneming aan de Kamer over te leggen. Ik
herhaal, dat, nu het negatieve bescheid is gekomen van de MinisterPresident, het ter wille van een zuivere
oordeelsvorming in het debat van aanstaande dinsdag toch gewenst is, dat
de Kamer, ter voldoening aan haar
rechten en verantwoordelijkheden
- de Kamer is ten slotte geroepen het
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Den Uyl
controle-orgaan van de Regering te
zijn; dit is haar grondwettelijke taak een nadere uitspraak doet. Ik besef
best, dat het enigszins uitzonderlijk is
om pp een donderdagavond o m zeven
uur een dergelijke uitspraak te vragen.
Het gaat ook mij in zekere zin aan het
hart, dat deze simpele zaak niet simpel
geregeld kon worden. Om de zaak tot
het 'bare m i n i m u m ' , het volstrekte mim i n i m u m te beperken, wil ik de Kamer
het volgende voorstellen.
De Minister-President zegt, dat hij
vreest, dat zijn gesprekspartners, de
Duitse bondskanselieren de Engelse
eerste minister, er niet op gerekend
hebben dat hun brieven openbaar
zouden worden. Ik stel nu dan ook aan
de Kamer voor, dat zij, om zo praktisch
mogelijk te zijn, volstaat met uit te
spreken, dat de Voorzitter namens
haar de Minister-President vraagt, in
elk geval zijn brief van 14 april, die zo
belangrijk is voor de beoordeling van
het regeringsbeleid, ter vertrouwelijke
kennisneming aan de Kamer over te
leggen.
De Voorzitter: De heer Den Uyl heeft
aan de Kamer het voorstel gedaan o m
namens haar aan de Minister-President te vragen o m de brief die deze op
14 april 1978 heeft geschreven - de
brief waarvan hij repte in zijn brief aan
ons van 21 juni - ter vertrouwelijke
kennisneming aan de Kamer toe te
zenden.
Naar mij blijkt, wordt dit voorstel voldoende ondersteund.

D
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Vandaag zijn wij nu voor de
derde keer in discussie over deze zaak.
Ik dacht, dat de Minister-President op
goede gronden heeft aangegeven
waarom het niet van belang is en zelfs
schadelijk kan zijn o m correspondentie
tussen regeringsleiders over een zaak
als deze te publiceren. Wij hebben al
laten weten, die argumenten te kunnen billijken.
Ik ga voorbij aan de opmerking van
de heer Den Uyl dat dit feitelijk een
gebruikelijke zaak zou zijn. Ik heb niet
de indruk dat wij als Kamer kennis
hebben gekregen van alle correspondentie over de URENCO-zaak sinds in
1976 het contract met Brazilië is gesloten. Ik laat dit nu echter even daar.
Het gaat er mij nu o m , dat de heer
Den Uyl ons ten slotte opnieuw vraagt
ermee in te stemmen, dat aan de Minister-President zal worden gevraagd,
een deel van die correspondentie over
te leggen. Als ik lees in de brief van de
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Minister-President aan ons, dat hij uitvoerig overleg over deze zaken heeft
gepleegd in Kopenhagen en dat hij in
aansluiting daarop zich schriftelijk
heeft gewend tot de prime-minister en
de bondskanselier, dan is het duidelijk
dat zo'n brief in het geheel van het internationale overleg passend is in de
relatie tussen regeringsleiders. Nu bovendien de Regering in die brief mededeelt vanuit welke optiek en met welke
bedoeling dat overleg heeft plaatsgehad, dan ben ik op dezelfde gronden
als die welke de Minister-President
aanvoert van mening dat het ongewenst is, een deel van deze publikatie
op deze wijze ter kennis van de Kamer
te brengen.
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Rietkerk zegt: 'Op
goede gronden'. Kan hij aangeven
welke grond de Minister-President
heeft aangegeven, waar hij zelfs heeft
geweigerd, de vraag voor te leggen
aan de Duitse bondskanselier en aan
de Engelse prime-minster?
De heer Rietkerk (VVD): Het is de argumentatie van de Minister-President,
dat het toekomstig gebruik van die
mogelijkheid tot communicatie tussen
regeringsleiders in aanzienlijke mate
aan betekenis kan inboeten, wanneer
die correspondentie op deze wijze publiek wordt gemaakt of ter kennis van
anderen wordt gebracht. Dat moet dan
tevoren met betrokkenen afgesproken
zijn; dat kan. Als men echter een correspondentie voert die in de vertrouwelijke sfeer ligt en niet de bedoeling
heeft, het aan anderen kenbaar te maken, dan kan daar zelfs het landsbelang in belangrijke mate mee gemoeid
zijn. Dat is het argument.
De heer Brinkhorst (D'66): Is het landsbelang er ook niet mee gebaat, wanneer maximale openbaarheid wordt
betracht, althans gevraagd wordt aan
de schrijvers dat de maximale openbaarheid plaatsvindt?
De heer Aantjes (CDA): En dat zegt de
oud-staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken.
De heer Rietkerk (VVD): Wil de heer
Brinkhorst vertellen, dat hij ons maximaal alle correspondentie die hij in
zijn functie heeft gevoerd aan de Kamer heeft overgelegd?
De heer Ter Beek (PvdA): Op verzoek!
De heer Rietkerk (VVD): Ook wanneer
het om essentiële zaken gaat en wanneer hij met iemand correspondeert
die ervan uitgaat dat het een vertrouwelijke correspondentie is? Zou hij dat
dan ook doen?
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De heer Brinkhorst (D'66): Er zijn ook
nog telefoonlijnen.
De heer Aantjes (CDA): Het zou wel
eens interessant zijn, van de oudstaatssecretaris van Buitenlandse Zaken te horen wat hij op de argumentatie heeft aan te merken.
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Er wordt een redelijk verzoek gedaan, de uitgangspunten die
de Nederlandse Regering heeft gehanteerd om aanvullende verlangens op
tafel te leggen bij de Duitse bondskanselier en de Engelse prime-minister te
laten weten. Op die vraag is op voorhand door de Minister-President negatief gereageerd.
De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Dat was mijn vraag niet. Die
had betrekking op de argumentatie van
de Minister-President. Ik zal het even in
herinnering roepen: ... dat door het verlenen van vertrouwelijke inzage aan anderen dan degenen tot wie zij gericht
zijn, het toekomstig gebruik van deze
mogelijkheid tot communicatie tussen
regeringsleiders in aanzienlijke mate
aan betekenis kan inboeten. Mijn vraag
was, hoe een oud-staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken, nu lid van het parlement, zo'n argumentatie waardeert,
dus of hij die zinnig danwei 'vulles'
vindt?
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De eerste vraag van de
heer Aantjes staat daar volstrekt buiten. De centrale vraag waarom het
gaat is, dat de Minister-President zelfs
weigert, aan de prime-minister en de
bondskanselier een dergelijke vraag te
stellen en dat er dus kennelijk op dat
punt twijfels bestaan. Daarom gaat het
in dit debat.

D
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Een poging tot standpuntbepaling lijkt mij wel op haar plaats
voor de verschillende groepen in de
Kamer, hoewel de zaak niet helemaal
te doorzien is. Het verzoek van de heer
Ter Beek was naar mijn mening het
meest redelijke, want dat ging over het
punt van de publieke controle. Daarom
moet het ons uiteindelijk allemaal
gaan.
Om de waarheid te zeggen, weet ik
niet precies wat de Kamer aan moet
met een brief die zij ter vertrouwelijke
kennisneming krijgt. Ik vind dit altijd
een eng element in de discussie.
Ik kan echter absoluut niet begrijpen
dat de Minister-President bij herhaling
verklaart dat de zakelijke inhoud van
de briefwisseling in het stuk aan de
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Bakker
Kamer volledig bekend is gemaakt en
dan zo pertinent weigert, deze briefwisseling aan de Kamer te laten lezen.
Men vraagt zich dan af wat er precies
voor niet zakelijks in deze brieven
staat.
De laatste overweging doet ons het
standpunt van de heer Den Uyl steunen.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Ik luister met
stijgende verbazing. Men mag hierom
best lachen, want mijn verbazing is
misschien erg snel ontstaan.
Het gaat o m de verhouding tussen
kabinet en Kamer. Het gaat natuurlijk
niet in de eerste plaats om de inhoudelijke voorstellen die in de brief zijn gedaan. Het gaat om de context waarin
deze voorstellen zijn gedaan en de w i j ze waarop zij zijn beschreven. De hardnekkige wijze waarop wordt geweigerd, deze brief, zelfs vertrouwelijk,
kenbaar te maken, maakt ons steeds
argwanender.

D
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Rietkerk heeft een
poging tot zakelijke argumentatie gedaan. Hij heeft hierin gezegd dat uit de
brief van de Regering aan de Kamer
blijkt dat er een aantal besprekingen is
geweest. Er wordt verwezen naar
overleg en marge van de vergadering
van de Europese Raad in Kopenhagen
en naar allerlei besprekingen van de
Minister van Buitenlandse Zaken. Hierin komt een regel voor over de brief
van de Minister-President van 14 april
jl. Wat de zakelijke inhoud hiervan is,
wordt in de brief van het kabinet niet
duidelijk. Ik herinner mij echter dat de
Minister-President, de heer Van Agt,
op 14 april op zijn wekelijkse persconferentie zei dat de brief was verzonden
en dat hij een fraaie vondst bevatte.
Uiteraard - ik zal dit standpunt met de
heer Rietkerk delen - heeft ieder van
ons een geweldige belangstelling voor
fraaie vondsten o m die eens echt te
mogen aanschouwen.
Ik herinner hieraan, omdat de brief
van de heer Van Agt aan zijn collegae
terdege van grote politieke betekenis
is. Het heeft niets te maken met persoonlijke correspondentie; het is een
staatsstuk. Het is het nieuwe onderhandelingsaanbod van de Nederlandse Regering. Nu moet iemand mij eens
duidelijk maken, hoe het is te verantwoorden dat de Kamer gaat beraadslagen over een ook door het kabinet zelf
als niet duidelijke inlossing gekwalifi-
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ceerde reactie van partners van Nederland op een onderhandelingsaanbod,
zonder dit aanbod te kennen in zijn
woordelijke tekst en in zijn context.
Ik vind - en ik spreek dat rustig uit dat de Kamer te kort schiet als zij dit
niet ernstig neemt, en niet vraagt de
gelegenheid te hebben, het nieuwe
Nederlandse aanbod op woordkeus,
strekking en inhoud - de 'fraaie
vondst'van de heer Van Agt van 15
april - in haar beschouwing te betrekken en te beoordelen.
De heer Rietkerk (VVD): Maar zou u
dan ook het verslag niet moeten
vragen van alle besprekingen in Kopenhagen waar dit onderhandelingsaanbod in eerste instantie ...
D e h eer Den Uyl (PvdA): Dat zou natuurlijk uitstekend zijn. Wij nemen aan
datwijdaarook....
De heer Rietkerk (VVD): Moet u dan
niet alle methoden en alle fasen van
dat overleg hier ter beoordeling vragen?
De heer Den Uyl (PvdA): Zeker, mijnheer Rietkerk! Wij verwachten dat ook
bij het debat van de volgende week
van de zijde van de Regering. Er is echter sprake van een staatsstuk. Dat is de
brief van de Minister-President, de
'fraaie vondst' waarin dat onderhandelingsaanbod is geformuleerd. Het m i nimale dat ik vraag, is dat de Kamer
daarvan kennis kan nemen en dat zij
opkomt voor haar recht, dat te kennen.
De heer Rietkerk (VVD): Dat stuit op de
bezwaren die de Minister-President
heeft vertolkt. Waarom zouden w i j de
volgende week niet rustig spreken
over hetgeen u verder te vragen hebt?
U kunt de Regering hierover vragen wat
u te vragen hebt.
De heer Den Uyl (PvdA): Deze opmerking hebt u zoeven al gemaakt. Ik was
ook van plan, haar te beantwoorden. Ik
betwist - en ik heb dat zakelijk geargumenteerd - dat het overleggen van
briefwisseling tussen regeringsleiders
met hun instemming - en nu gaat het
o m de instemming van de Duitse
bondskanselier en van de Engelse eerste minister - bezwaarlijk zou zijn voor
het toekomstig schrijven van brieven.
Het staat hun vrij, te zeggen dat zij een
bepaalde brief persoonlijk hebben bedoeld. Dan houdt het op. Een voorbeeld hiervan is vanmiddag terloops
door de heer Ter Beek genoemd. Wij
zijn een jaar geleden op een moeilijke
kwestie gestuit. Daarop had een briefwisseling betrekking tussen de Duitse
bondskanselier en de voormalige minister van Defensie, de heer De Koster.
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Het ging o m procedures en gemaakte
afspraken met betrekking tot de aanschaf van vliegtuigen voor de Koninklijke luchtmacht. Bij die gelegenheid is
gevraagd o m de publikatie van die
brieven. De Ministervan Defensie
heeft daarop gezegd dat het oordeel
daarover uiteraard aan de briefschrijver — in dit geval de Duitse bondskans e l i e r - w a s , die erin heeft bewilligd,
evenals de voormalige minister van
Defensie.
Ik herinnner mij geen geval waarin
de Kamer heeft gevraag briefwisseling van Ministers in functie - niet om
persoonlijke correspondentie - en
waarin dat verzoek door enig kabinet
is geweigerd. Wilt u daarvan een voorbeeld geven, mijnheer Rietkerk? De
heer Brinkhorst heeft zoeven terecht
gezegd: laat u zeggen waar dit is geweigerd.
Het is volstrekt duidelijk dat elk kabinet, als een politiek belang rijst, zich
zal hebben af te vragen welke politieke
overwegingen van een zodanige betekenis kunnen zijn o m op een verzoek,
ook al is het niet van de gehele Kamer,
al was het maar van een kleine fractie,
'neen' te zeggen. Ik vind dat het kabinet dat niet kan doen. Ik vind dat de
Kamer verplicht is, erom te vragen in
de gelegenheid te worden gesteld kennis te nemen van de inhoud van de
brief. Laten wij de Duitse bondskanselier en de Engelse eerste minister maar
even lopen. Ik vind dat het kabinet wel
de tekst van de brief van de MinisterPresident ter kennisneming van de Kamer moet overleggen, behelzende de
'fraaie vondst' die ons nog niet geheel
duidelijk is.
De heer Aantjes (CDA): De vraag die
de heer Den Uyl nu aan de MinisterPresident wil stellen is in de brief, die
zojuist is binnengekomen, al beantwoord.
Dehe Den Uyl (PvdA): Die vraag is
beantwoord toen het in eerste aanleg
ging om openbaarmaking.
De heer Aantjes (CDA): Nee, ik heb het
over de tweede brief.
De heer Den Uyl (PvdA): Men kan zeggen dat die in de tweede brief misschien impliciet is beantwoord, maar
niet expliciet. Maar dat belet ons uiteraard niet die vraag, ook namens de
heer Aantjes, te stellen.
De heer Aantjes (CDA): De heer Den
Uyl mag best een vraag die al beantw o o r d is nog eens stellen. Ik constateer
alleen dat in de brief van de MinisterPresident staat dat hij op de door hem
aangevoerde gronden bezwaar ertegen heeft, ook ter vertrouwelijke ken-

2982

Den Uyl
nisneming de correspondentie over te
leggen. Dat betreft dus natuurlijk beide
brieven, zowel naar de ene als naar de
andere kant.
Ik wilde de heer Den Uyl eigenlijk
iets zeggen over zijn vraag een voorbeeld te noemen waarin is gevraagd
de correspondentie tussen regeringsleiders te publiceren en het niet is gebeurd. Ik moet erkennen dat ik zo'n
voorbeeld niet zou weten te noemen,
omdat ik mij geen voorbeeld weet te
herinneren waarin dat gevraagd is.
Voor zover mijn herinnering reikt zijn
wij er altijd van uit gegaan dat gegevens die de Regering verschafte betrouwbaar waren en ons geen aanleiding gaven die nadere correspondentie te vragen.
De heer Den Uyl (PvdA); Deze opmerking van de heer Aantjes eist een
weerwoord. Hij zegt: dat is niet eerder
gevraagd, want wij gingen er altijd van
uit dat de gegevens die de Regering
overlegde betrouwbaar waren. Uit
mijn recente herinnering kan ik zeggen
dat ik, in een vorige functie, op verzoek
van de Kamer vele malen stukken heb
overgelegd en dat ik dat nooit ook maar
één moment heb gevoeld als zelfs
maar het flauwste bewijs of aanduiding van wantrouwen van de zijde van
de Kamer, ook niet als dat kwam van bij
voorbeeld de heer Wiegel, integendeel. De heer Aantjes mag hier niet het
element inbrengen - hij doet dat impliciet - als zou het hier gaan o m de betrouwbaarheid. Het gaat niet o m de
betrouwbaarheid, het gaat o m de volledigheid. De Kamer heeft recht op
volledige informatie en die is hier in
het geding.
De heer Aantjes (CDA): Het ging er mij
ook niet om accent te leggen op de
argwaan die met name mevrouw Beckers heeft uitgesproken. Het ging met
name om accent te geven aan het vertrouwen dat bij ons leeft.
De heer Den Uyl (PvdA): Ik begrijp niet
waarom hier van vertrouwen sprake
is. Dat moet de heer Aantjes er buiten
laten. Het gaat niet o m vertrouwen.

komsten van de Europese Raad en
rondom de opdracht verstrekt aan de
heer Tindemans voor het uitbrengen
van een rapport over de toekomst van
de Europese Gemeenschap. Ik wil
geen al te zware wissel trekken op mijn
geheugen. Al die correspondentie is
na afloop van de gehouden Europese
Raden, veelal achteraf, gepubliceerd.
Ik herinner mij niet een geval waarin
publikatie van die correspondentie
achterwege is gebleven.
Ik wil nog eens zeggen dat in de gehele parlementaire procedure, in dit
land en elders, vaststaat dat uiteraard
regeringsleiders en ministers de mogelijkheid hebben met elkaar te verkeren, persoonlijk en telefonisch. Dat kan
allemaal. Als zij echter brieven schrijven als minister-president of als minister dan zijn dat staatsdocumenten
waartoe het parlement te allen tijde
toegang dient te hebben. Ik waarschuw voor ook slechts het begin van
een procedure waarbij stukken gewisseld door bewindslieden in functie
zouden worden uitgesloten van openbaarheid voor het parlement •
De heer Rietkerk (VVD): Als u dat beginsel belijdt heeft u dan op eigen
initiatief alle correspondentie die u met
collega-regeringsleiders hebt gehad
ons ook toegezonden?
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer
Rietkerk, bij mijn weten is die gepubliceerd.
De heer Rietkerk (VVD): Is alles gepubliceerd?
De heer Den Uyl (PvdA): Ik moet u de
waarheid zeggen. Toen ik nog demissionair Minister-President was, heb ik
ontzaglijk hartelijke brieven gekregen
van een aantal collega-regeringsleiders, die tot op heden nog niet zijn gepubliceerd. Ik zal vragen of ze ten behoeve van u ter publikatie vrij kunnen
worden gegeven.
Het voorstel-Den Uyl c.s. wordt met 59
tegen 51 stemmen verworpen.

De heer Den Uyl (PvdA): Ik heb de heer
Aantjes voorgehouden dat de afgelopen jaren verscheidene malen correspondentie tussen regeringsleiders
heeft plaatsgevonden, met name voorafgaande aan de te houden bijeen-

Tegen hebben gestemd de leden Van
der Sanden, Schakel, Seijben, Tolman,
Veerman, Van de Ven, Verbrugh, De
Voogd, Vrijlandt-Krijnen, Weijers, Wisselink, Aantjes, Abma, B. Bakker, Beinema, Beumer, Blaauw, H. A. de Boer,
J. J. P. de Boer, Boersma, Bolkestein,
Borgman, Braams, Braks, Bremen,
Van den Broek, G. M. P. Cornelissen, P.
A. M. Cornelissen, G. C. van Dam,
Dees, Deetman, Van Dijk, Dijkman,
Van Dis, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, Gerritse, Hennekam, Hermsen, Van Houwelingen, Kappeyne van de Coppello, Keja, Kleisterlee, Korte-van Hemel, De
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De heer Aantjes (CDA): De heer Den
Uyl maakt nu, uiteraard te goeder
trouw, toch een overstapje. Ik heb niet
gesproken over stukken. Ik heb gesproken over correspondentie tussen
regeringsleiders.

Korte, Lansink, Lauxtermann, Van
Leijenhorst, Van der Linden, Lubbers,
Mommersteeg, Van Muiden, Nijpels,
Notenboom, Portheineen Rietkerk.
Voor hebben gestemd de leden Salomons, Schaapman, Schaefer, Van der
Spek, Spieker, Stemerdink, Van der
Stoel, Stoffelen, Van Thijn, Den Uyl,
Voogd, Voortman, De Vries, Wöltgens,
Worrell, Zeevalking, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, Van den
Bergh, Brinkhorst, M. P. A. van Dam,
Dankert, Van der Doef, Dolman, Duisenberg, Engwirda, Epema-Brugman,
Haas-Berger, De Hamer, Van der Hek,
Jansen, Van Kemenade, Klein, Knol,
Kolthoff, Kombrink, Kosto, LambersHacquebard, Langedijk-de Jong,
Meijer, Mertens, Müller-van Ast, Nijhof, Nypels, Van Ooijen, Patijn, Poppe,
Pronk, Roethof en de Voorzitter.
De vergadering wordt van 19.44 uur
tot 19.50 uur geschorst.
Het lid Kleisterlee vervangt het lid
Vondeling op de voorzittersstoel.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van het wetsontwerp
Vervanging van kinderaftrek van de
loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet
voor het vierde kalenderkwartaal van
het jaar 1978 en voor het kalenderjaar
1979(14184).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.
Hierbij zijn tevens aan de orde:
de motie-Hermsen c.s. om de stijging van de als gevolg van de afschaffing van de kinderaftrek optredende
belastingdruk aan te wenden voor lastenverlaging elders (14 184, nr. 18);
de motie-Dolman c.s. om afschaffing van dubbele kinderbijslag voor
16-en 17-jarigen in heroverweging te
nemen (14184, nr. 19).

D
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! In de eerste termijn heb ik
gezegd, dat deze operatie een voorfase is van het gehele ombuigingsgebeuren, dat eigenlijk een werkgelegenheidsprogramma is. Werkgelegenheid
is een elementaire voorziening voor
ons ideële doel van individuele ontplooiing. En ik dacht dat dit ook voor
andere politieke groeperingen geldt,
maar ik herhaal: voor ons is werkgele-
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genheid een elementaire voorziening
voor ons ideële doel. Als in de afweging
daarvoor een zeker collectief offer
moet worden gebracht, dan dienen w i j
daarachter te staan.
De Regering heeft wat de kinderbijslagvoorzieningen betreft gekozen voor
een structurele bijdrage aan de totale
werkgelegenheidsoperatie van, zoals
nu is gebleken, 1 m l d . in 1981 na c o m pensatie voor specifiek nadelige effecten. Deze keuze van omvang van de
bijdrage ondersteunen w i j . Ik heb met
voldoening kennis genomen van de
opmerking van de Minister, dat hij het
ermee eens is dat behalve deze bijdrage in de kinderbijslagvoorzieningen, ook al omdat zij niet behoren tot de
snelst groeiende voorzieningen duurzame volumeombuigingen elders, waar de groei juist het sterkst is
geweest, nodig zijn.
De Minister heeft verder gezegd: Er
is sprake van een samenhang en een
koppeling tussen eerste en tweede fase. Wij hebben deze samenhang, deze
koppeling, ook als uitgangspunt voor
onze opstelling in dit debat gekozen.
De Minister heeft de hoop uitgesproken dat de Tweede Kamer in meerderheid haar medewerking aan die vooral
in politieke zin samenhangende eerste
twee fasen zal geven. Wij willen dat en
kunnen dat, mits aan voorwaarden
wordt voldaan, waarover straks meer.
Van de kant van meerdere fracties is
het salderen van vraagtekens voorzien; geen appels en peren mixen,
hoewel de Staatssecretaris van Financiën een liefhebber van vruchtensalade gebleken is. Dat verraste mij, omdat
hij mij tot nu toe in zijn redeneringen
als overwegend puur was overgekomen. In ieder geval, ik houd niet van
deze vruchtenpuree. Gelukkig echter
heeft zijn collega van Sociale Zaken
mij gerustgesteld. Hij zei immers: Er
staan geen andere aftrekposten op de
tocht. Niet die ene maatregel van de
kinderbijslag/kinderaftrekintegratie
leidt tot een subsidie- en afwentelingsmaatschappij, zeg ik overigens in antw o o r d op hem, maar wel een hele vervolgreeks van dit soort operaties. De
koppen op de kinderbijslag en de kinderbijslag als zodanig wekken bij mij
geen collectivistisch syndroom, zoals
de heer Nooteboom heeft gesuggereerd. Deze voorzieningen behoren desalniettemin tot de sociale sector. Verwisselbaarheid met inkomensbestanddelen uit de particuliere sfeer blijft bij
mij daarom vraaagtekens, ja weerstand oproepen.
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Ook vraag ik mij nog steeds af, of er
geen afwentelingseffecten in het incidenteel volgen op de draaipuntkeuze
bij f 40.000. Ik denk dan vooral aan de
mensen met een inkomen tussen de
f 40.000 en f 50.000 met grotere gezinnen, die gewoon net zo klem zitten als
de mensen met een inkomen onder de
f 40.000 in die positie.
Het eufemistisch antwoord van de
Staatssecretaris kwam er zo'n beetje
op neer, dat het VINTAF II model het
afwentelingseffect niet oppikt. Daarom doet dat effect zich in de praktijk
nog wel gevoelen! Dat moeten wij niet
uit het oog verliezen bij het kiezen van
de draaipunten.
De Minister heeft uitdrukkelijk
gesteld dat de genomen maatregelen
in de sfeer van de kinderbijslag zo weinig mogelijk een afwentelingseffect op
de loonvorming dienen te hebben,
want dat leidt immers tot lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Dat
frustreert weer de uiteindelijke doelstelling en van de ombuigingsoperatie.
De Staatssecretaris van Financiën
verdient mijns inziens in een 'gulden'
lijstje te worden gezet voor zijn talentvolle en knappe betoog over het
systeem van heffing naar draagkracht
in ons belastingstelsel. Hij heeft mij
gesterkt in de overtuiging dat wij, met
CDA, SGP en GPV met onze principiële
bezwaren op dit punt goed zitten.
Gaan wij tornen aan het stelsel van de
belastingvrije s o m m e n , tot instandhouding van de eigen existentie - ik
voeg erbij: tot het dragen van eigen
verantwoordelijkheid - dan tornen wij
aan het fundament van ons belastingsysteem. Het doet mij goed, dat ik van
de Staatssecretaris heb vernomen, dat
hij het in principe met het amendement van collega Hermsen en mij eens
kan zijn.
De Staatssecretaris vroeg zich alleen
af of hiermee niet een novum in de
wetgeving zou worden gecreëerd. Het
lijkt mij van niet. Hier valt immers een
vergelijking te maken met de mede
door hem ondertekende Wet op de investeringsrekening. In artikel 5 lid 6
staat, dat bij de wet voorts regels worden gesteld omtrent het verlenen van
investeringstoeslagen in verband met
de betekenis van investeringen voor
onder andere innovatie, een goed leefmilieu, een zuinig gebruik van energie
enz. Ik neem dus aan dat de Staatssecretaris, en met hem het kabinet,
ook hier geen overwegend bezwaar zal
aantekenen.

Kinderaftrek/kinderbijslag

De techniek van het 'draaipunt' leidt
ertoe, dat de gezinnen die eronder zitten een hoger gezinsinkomen ontvangen en de gezinnen erboven minder.
Hoe hoger echter het draaipunt, hoe
méér meer is. Aan het adres van de
heer Dolman wil ik nog eens uitdrukkelijk zeggen, dat dit vooral voor de laagste inkomenscategorieën geldt.
Het oorspronkelijke voorstel van het
kabinet-Den Uyl kwam er ten opzichte
van het voorstel van dit kabinet op
neer, dat de mensen beneden het
draaipunt in 1979 f 40 min. individueel
inkomen minder zouden krijgen en
over drie jaar f 75 min. minder. Daaro m begrijp ik best dat de heer Bakker
die, naar ik heb geconstateerd, deze
goede dingen voor de individuele
mensen altijd zeer scherp ziet, geen
bezwaar heeft tegen een verhoging
van de draaipunten naar bij voorbeeld
f 45.000.
De heer Bakker (CPN): Neen, maar wij
hebben nu wel gehoord dat de wijziging van de indexering met een paar
jaar met zich brengt, dat de lagere inkomens minder zouden stijgen dan anders het geval was. Dat weegt natuurlijk nog wel mee.
De heer De Korte (VVD): Ik heb de cijfers tot uitdrukking gebracht op basis
van 1978. Voor 1978, de tijd die nu het
dichtst bij is, levert het positieve resultaten op.
De heer Bakker (CPN): Dat is juist. De
Staatssecretaris van Sociale Zaken
heeft uiteengezet, dat door de gewijzigde indexering dit effect in latere jaren verandert.
De heer De Korte (VVD): Ik heb ook
van de Minister begrepen, dat het gaat
om hele moeilijke berekeningen, met
allerlei vooronderstellingen. De uitkomst duidt erop dat het o m guldens
gaat.
De heer Dolman (PvdA): Laten wij elkaar nu zeggen waar het op staat. De
operatie is budgettair neutraal in 1981.
De heer De Korte wil bewust, wat zijn
goede recht is, voor middeninkomens
en grote gezinnen ...
De heer De Korte (VVD): En grote gezinnen!
De heer Dolman (PvdA): ... iets extra's
doen. Dus moet het ergens af, wil het
budgettair neutraal blijven; dus gaat
er, misschien niet zo verschrikkelijk
veel, maar toch iets af van de lagere inkomens. Vergeleken met de huidige situatie is dat nog positief, maar het is on-

2984

De Korte
gunstiger dan het voorstel van de Regering. Laat de heer De Korte nu toegeven
dat dit de feiten zijn.
De heer De Korte (VVD): Heeft de heer
Dolman dan de tijdelijke bezwaren van
de bewindslieden niet gehoord? Zij zeiden dat 's Rijks schatkist het volgend
jaar een kleinere opbrengst zou hebben. Waar gaat dat verschil naartoe?
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het standpunt van de heer
De Korte is dat er 1 mld. binnen moet
komen, waarvan 300 min. in de eerste
fase. Hij rekent zich in het begin rijk; er
kan nog wel iets meer tekort bij, de inflatie moet nog meer aangejaagd worden, maar ten slotte geeft hij toe dat er
in de eerste fase in 1981 300 min. binnen moet komen, evenveel als de Regering voorstelt. De verdeling is anders en in zijn voorstel zeer bewust ongunstiger voor de lage inkomens.
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De verdeling is namelijk anders omdat zij gunstiger is voor de
mensen in 1979. Het blijkt ook wel uit
het feit dat er in 1979 een moeilijker
dekkingspunt is, waar de bewindsleiden het erg moeilijk mee hebben.
De heer Bakker (CPN): Die indexering
werkt niet voor een jaar, maar voor
een aantal jaren.
De heer De Korte (VVD): Tot 1981!
De heer Bakker (CPN): Precies!
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De heer Bakker weet ook
dat die gemengde indexering langzamerhand oploopt. Het is jammer dat ik
hier geen bord tot mijn beschikking
heb, want dan zou ik de heer Bakker
heel gemakkelijk kunnen voortekenen
hoe dit in feite in zijn werk gaat. Daaruit zou blijken hoe die mindere opbrengst voor de schatkist tijdelijk toevloeit aan die gezinsinkomens.
De heer Bakker (CPN): Dat is wel duidelijk en ook de heren bewindslieden
hebben dat duidelijk gemaakt. Het
gaat erom dat u thans een nieuw indexeringssysteem introduceert dat nadeliger is, in het bijzonder voor de lagere inkomens, dan het indexeringssysteem van de Regering.
De heer De Korte (VVD): Na 1981 zou u
wellicht gelijk kunnen hebben.
De heer Bakker (CPN): Als u nu een
nieuw indexeringssysteem introduceert, is er natuurlijk geen sprake van
dat u in 1981 dat systeem weer verlaat
en vervangt door een ander.
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De heer De Korte (VVD): Wij kunnen
natuurlijk nog niet praten over na
1981.
De heer Bakker (CPN): Wij doen niet
anders!
De heer De Korte (VVD): Het gaat o m
n a 1 9 8 1 e n i k h e b het idee dat wij die
periode nog niet kunnen overzien, tenzij u er toch al over wilt spreken.
De heer Bakker (CPN): Wij kunnen hier
in de regel lekker overzien. Wij weten
dat wanneer wij bepaalde nieuwe systemen invoeren, zeker als het om indexering gaat, wij daar jaren aan vast
zitten. Het komt er gewoon op neer dat
w i j dat indexeringssysteem houden.
Als wij dan veronderstellen dat er een
bepaalde inkomensgroei op de lange
termijn zal zijn - een versnelde groei
van lonen in verhouding tot de prijzen
- dan moet u toch toegeven dat uw
systeem nadelig werkt!
De heer De Korte (VVD): Wij zitten nog
niet in de derde fase en zeker niet na
1981. Wellicht kunnen w i j dan deze
discussie voortzetten?
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil mijn geachte collega's aan de overzijde erop attenderen
dat indien zij hier de tegenstelling leggen met de lagere inkomensgroepen
er onder die groepen zioh ook een
belangrijk percentage grotere gezinnen bevindt dat van deze amendering
voordeel heeft.
De heer Dolman (PvdA): Alleen boven
de zes kinderen.
De heer Hermsen (CDA): Ik dacht
reeds vanaf het vierde kind!
De heer Dolman (PvdA): Per saldo
niet!
De heer De Korte (VVD): Volgens de
berekeningen zal dat inderdaad vanaf
het vierde kind zijn. Wij moeten duidelijk stellen dat dit alles juist bedoeld is
o m de mogelijkheid van de acceptatie
van de tweede fase te bevorderen.
Daar gaat het o m .
Mijnheer de Voorzitter! Wat de besparing betreft, is van verschillende zijden gewezen op het aspect dat het onjuist is om het bedrag van 300 min. als
saldo ongespecificeerd in 's Rijks
schatkist te deponeren. In zekere zin
ben ik gerustgesteld door de opmerking van de Minister dat hij wel voelt
voor een specifieke earmarking, maar
zich op dit moment nog niet geheel wil
vastleggen. Doel van ons amendement nr. 14 is dat deze earmarking voor
de mensen duidelijk wordt. Ik hoop dat
de Minister in zijn antwoord er nog iets
specifieker op wil ingaan.
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Mijnheer de Voorzitter! Wat ons
amendement op nr. 15 betreft, merk ik
op dat doel van de gehele operatie van
eerste en tweede fase is, in 1981 een
structurele onbuiging tot stand te
brengen van 1 mld.
Het kabinet heeft in dit debat samenhang en koppeling van eerste en tweede fase bij monde van de Minister nog
eens expliciet gemaakt. Voor ons is de
eerste fase een opstap naar de tweede
fase, ook al gaat het in de eerste fase
o m alle gezinnen en in de tweede o m
de gezinnen met 16- en 17-jarige kinderen. Iedereen moet echter eens sommigen al zeer snel - door dit inkomensdal. Om vooral de tweede fase
waar te maken komt onze amendering
in de richting van de middeninkomens
en de grotere gezinnen als rechtvaardig voor. Zij verkeren in een moeilijke
situatie, de middeninkomens, omdat zij
er boven de f 40.000 al in de eerste fase op achteruit gaan, de grotere gezinnen omdat zij vaker door het inkomensdal van de tweede fase moeten.
Daarom blijft de stapsgewijze verhoging van draaipunten - eerste kind
f 40.000, tweede kind f 45.000 en derde
kind f 50.000 - voor ons toch wel een
belangrijke voorwaarde voor het in totaliteit medewerken aan de eerste fase.
Ook gelet op hetgeen de heer Hermsen heeft gezegd, kan het kabinet
met de aanvaarding van dit amendement de structurele ombuiging van 1
mld. ook werkelijk veilig binnen loodsen. Is dat geen tijdelijk gat in de begroting voor 1979 waard? Ik vind dat
dit wel zo is, maar ik besef dat dit een
zwaar probleem zal vormen voor het
kabinet.
Ik begrijp ook, hoe zwaar dit meetelt
voor het dekkingsplan voor 1979, waar
het kabinet voorstaat. Maar, bijkans
nog zwaarder moet onzes inziens het
einddoel in 1981 wegen. De Staatssecretaris ontraadt het amendement
met klem. Ik wil het daarentegen met
klem aanhouden, juist om deze voorfase van de ombuigingsoperatie - het
gaat immers o m 10% ervan - veilig
binnen te loodsen.
De Minister sprak van een klein offer
van alle inkomens aan de middengroepen en de grotere gezinnen als zijn bezwaar, met name door de gemengde
indexering en de hogere draaipuntkeuze. Het eerste bezwaar vind ik toch
nauwelijks terug in de cijfers, omdat
het inkomensprentje in het jaar 1978,
waarover wij de beste gegevens hebben, neutraal of positief is beneden de
draaipunten. Over het tweede bezwaar, ter zake van het financiële gat,
heb ik zoeven al gesproken. Ik atten-
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deer erop, dat deze kwestie natuurlijk
zo gegroeid is, doordat vanaf het begin de onzes inziens toch niet juiste
opstelling gekozen is o m de 300 min.
meteen aan de positieve ombuigingskantte boeken.
Over de indexering heeft de Minister
gezegd dat hij niet staat te juichen. Hij
deed dit in antwoord op een interruptie van de heer Dolman. In het eerder
door mij geciteerde artikel konden wij
lezen, dat als er al sprake is van een
recht - het gaat dus o m het recht van
indexering - dat een problematisch
recht is. Op het bezwaar van de Staatssecretaris van Sociale Zaken, dat indertijd na grondige discussie de voorkeur is gegeven aan loonindexering in
verband met de welvaartstheorie, zeg
ik dat dat toch niet verhinderd heeft
dat de bijslag voor het eerste kind
daarna is bevroren. Aan het bezwaar,
dat eerst aan de SER moet worden gevraagd, zich erover te buigen, til ik ook
niet zo zwaar. Het gaat immers o m een
tijdelijke maatregel, voor drie jaar. De
SER kan zich er dus in een rustig tempo over buigen. Dat de gemengde indexering de derde fase bemoeilijkt, wil
er bij mij eigenlijk ook niet goed in.
Indexering is indexering, of zij nu
aan de lonen, aan de prijzen of gemengd gekoppeld geschiedt. Dat er
sprake is van overcompensatie voor
gezinnen met vier en meer kinderen, is
voor ons geen bezwaar; het was onze
bedoeling. Dat dit weer zal leiden tot
bemoeilijking van invoering van de
door ons gekoesterde differentiatie
naar leeftijd, vraag ik mij zeer af. Wij
zullen toch toe moeten naar een harmonisch mengsysteem van rangorde
en differentiatie naar leeftijd, zoals bij
voorbeeld in Frankrijk en België al bestaat. Voor ons is dit amendement onverbrekelijk verbonden met medewerking aan de eerste fase en daarmee is
het van grote invloed op het tot stand
komen van de tweede fase en de totale
ombuigingsoperatie.
De heer Boersma (CDA): Dat is een interessante beschouwing. U hebt op
uw manier geprobeerd, de bezwaren
te ontzenuwen. Ik treed daar verder
niet in. Ik heb u nu twee maal horen
zeggen dat de Regering uw amendement maar moet nemen. Het levert wel
een nadeel op, maar dan is er in ieder
geval een kans dat het wetsontwerp
wordt aangenomen. Kan de VVD al antw o o r d geven op de volgende vraag: is
dit een algemene stelregel voor alle elementen van de ombuigingsoperatie?
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De heer De Korte (VVD): Neen, deze
opstelling is er, doordat wij van de eerste fase steeds hebben gezegd dat het
geen eigenlijke ombuigingsfase is. Dat
hebben w i j wél van de tweede fase gezegd. Wij hebben het kabinet vervolgens gevolgd in de redenering dat deze zaken politiek aan elkaar moeten
worden gekoppeld. Daardoor is het zo
gelopen, maar ik wil dit zeker niet
als algemene stelregel brengen. Door
deze samenloop van omstandigheden
is het in dit geval gebeurd.
De heer Boersma (CDA): Dat is dan uw
samenloop van omstandigheden. Ik
zou mij echter kunnen voorstellen dat
die stelregel ook opgeld zou doen voor
bij voorbeeld die volgende 9 mld. gulden. Zelfs dat bedrag kennen w i j vandaag nog niet. Ik heb nota genomen
van uw toelichting.
De heer De Korte (VVD): Voor zover ik
het kan overzien, is dit een uitzondering. Dit lijkt mij ook het enige geval
waarbij er sprake is van een belastingverzwaring die weer wordt gebruikt
voor de doelstellingen van het werkgelegenheidspakket. Voor zover ik er inzicht in heb, heb ik reden o m aan te nemen dat dit echt het enige geval blijft.
De heer Bakker (CPN): Heb ik het goed
begrepen dat, wanneer de Regering
met klem blijft ontraden en het amendement niet zou worden aangenomen,
omdat een aantal mensen voor deze
zware druk terugwijkt, u uw medewerking niet aan de tweede fase zult geven? Dat heb ik toch duidelijk begrepen.
De heer De Korte (VVD): Neen, dat heb
ik niet gezegd. Het kabinet heeft een
zeker risico genomen door nu reeds
met dit wetsontwerp hier te komen.
Het was een toezegging van de Minister-President die het kabinet heeft w i l len honoreren. Ten gevolge daarvan is
deze operatie zo vroegtijdig aan de orde gekomen. Ten aanzien van de vraag
betreffende onze medewerking aan de
tweede fase kan ik het volgende antwoorden. Het gaat er ons o m , het miljard van de ombuigingsoperatie veilig
te stellen in de Kamer. Op onze manier
zie ik dat tot stand komen.
De heer Bakker (CPN): U zei toen: w i l
dat lukken, dan moet wel medewerking aan dit amendement worden gegeven.
De heer De Korte (VVD): Het gaat
steeds o m de risicofactor. Bij alles in
het leven hebben wij te maken met risico's.
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De heer Bakker (CPN): Ook bij uw optreden hier. Dat is duidelijk.
De heer De Korte (VVD): Inderdaad,
wij doen ons best o m die risico's zo
gering mogelijk te doen zijn. Het kabinet moet natuurlijk zelf de eigen risico's beoordelen. Ik kan niet precies in
de voetstappen van het kabinet treden.
De heer Bakker (CPN): U schrijft ze natuurlijk wel voetstappen voor. Als u
zegt dat het min of meer overnemen of
acceptabel verklaren van dit amendement beslissend is voor wat er met de
tweede fase gebeurt...
De heer De Korte (VVD): Nou nee, ik
heb na hetgeen de heer Hermsen heeft
gezegd in tweede termijn het gevoel
dat daarmee de tweede fase van het
ombuigingsprogram risicoloos kan
worden binnengehaald. Dat is toch de
doelstelling van dit kabinet. Het gaat
o m een m i n i m u m aan risico. De heer
Dolman heeft nog gevraagd hoe het
kabinet de tweede fase ziet als het allemaal niet goed gaat.
De heer Boersma (CDA): Is het nu duidelijk?
De heer Bakker (CPN): Ze beginnen
lekker door elkaar te lopen, al die fasen; dat is wel duidelijk!
De Voorzitter: Ik verzoek de heer De
Korte zijn betoog te vervolgen.
De heer De Korte (VVD): Als het de
heer Bakker nu maar duidelijk is!
De tweede fase is de echte ombuigingsfase. Daaraan kleefde het grote
bezwaar van de schadelijke werking
ervan op de onderwijskansen voor 16en 17-jarigen. Het compensatieplan
dat nu op tafel ligt, lijkt ons in de totale
afweging een redelijk voorstel. Als ik
het goed becijfer, komt daarmee naast
het ombuigingsbedrag van 820 min.
een negatieve postte staan van netto
101 min. Daarmee wordt toch, als men
een en ander in zijn totaliteit beziet, het
streefcijfer van 1 mld., ook in de door
ons geamendeerde v o r m , gehaald.
Niettemin zal de maatregel onverbiddelijk pijn doen. Collega Hermsen wees
daar al op. Wat zal trouwens de SER in
dit verband adviseren?
Ik w i l , evenals collega Hermsen dit
deed, namens mijn fractie mijn instemming betuigen met de globale inhoud en met - dit lijkt mij het belangrijkste"....
De heer Boersma (CDA): Ook met de
f 34.000?
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De heer De Korte (VVD): Met de door
de Regering gekozen hoogte van het
ombuigingsbedrag, met vooral de
hoogte dus. Ik neem aan dat daarbinnen een zekere verschuiving door het
kabinet wel zal worden toegestaan die
dan mogelijk is als w i j aan de tweede
fase in de vorm van een wetsontwerp
toekomen.
De heer Bakker (CPN): Een wisselende
hoogte eigenlijk!
De heer De Korte (VVD): Neen, want ik
spreek zeer uitdrukkelijk over de gekozen hoogte van het bedrag. Laat daarover wat ons betreft geen misverstand
bestaan. Ik heb uit de woorden van de
heer Hermsen begrepen dat hij diezelfde mening is toegedaan. Ik meen ook
dat op die manier recht gedaan kan
worden aan de advisering door de
SER, die wij ten slotte nog inwachten.
Ik noem, evenals hij, in dit verband
nog steeds de eerder gedane suggesties van 50% bijslag voor 0-, 1 - en 2-jarigen en 150% bijslag voor 16- en
17-jarigen. Ik geloof echter - en ik zeg
dit nogmaals - dat het verstandig is
o m , wat die specifieke invulling betreft, te kijken naar het wettelijke pakket dat dan op tafel komt te liggen. Tot
de opschuiving van de schoolgeldregeling van 16 naar 18 jaar zien wij in
dit kader de noodzaak niet meer. Ik heb
misschien in eerste termijn niet genoeg onderstreept, dat w i j daar het
principiële probleem mee hebben van
een volledige kostenvergoeding voor
onderwijs, dat niet verplicht is.
Ten slotte de derde fase. Ik heb het
gewaardeerd, dat de Staatssecretaris
de knelpunten daarvan nog eens duidelijk heeft geschetst, namelijk met betrekking tot de indexering, de zelfstandigen, de gemoedsbezwaarden. Eén
wettelijke regeling voor het gehele
volk met gelijke rechten voor iedereen
is in opzet de meest rechtvaardige oplossing. Het moet ook kunnen en door
de betrokkenen zélf gewenst worden.
Mét de heer Jansen van de PPR ben ik
het eens, dat wij uiteindelijk, ook na de
derde fase, zullen moeten toegroeien
naar een rationeler, zuiverder stelsel.
Daarbij zullen wij op het punt van uitgangspunten en invulling zeker blijven
verschillen. Dit geeft niet. Omdat dit
onderscheid de uiteindelijke substantie is van de pluriforme democratie,
waarvoor wij hier staan.

D
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Met drie calvinisten tegenover mij zal ik mijn betoog, zoals het
een goede preek betaamt (ik heb dit
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van de vorige Minister van Sociale Zaken geleerd) verdelen in drieën. Ik zal
daarbij niet ingaan op de vraag, hoeveel engelen op de draagkracht van
één naald kunnen; dat vind ik niet zo
belangrijk.
De heer Nijhof (DS'70): Dat is roomse
theologie!
De heer Dolman (PvdA): Dat is middeleeuwse theologie, om het nog preciezerte zeggen.
Minister Albeda: Toen waren er nog
geen calvinisten.
De heer Dolman (PvdA): Nu is de M i nister toch een beetje langzaam op de
late avond. Ik had mijn eerste grap gemaakt en ik was nu bezig aan de tweede.
Staatssecretaris Nooteboom: Wij geven u de tijd!
De heer Dolman (PvdA): Het gaat dus
inderdaad over middeleeuwse theologie, die nog verder teruggaat dan de
draagkrachttheorie die niettemin ook
al in 1939 is overleden, tenminste volgens de heer Hofstra. Sommige mensen lopen echter veertig jaar langzamer. Daarmee zullen wij moeten leven.
Staatssecretaris Nooteboom: Zij die
geloven, haasten niet!
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil mijn betoog in drieën
delen en daarin aandacht besteden
aan de eerste fase, de tweede fase en
de samenhang daartussen. Ik begin
met de eerste fase. Wij hebben het
wetsontwerp zoals het er ligt gaarne
gesteund. Ik behoef dit niet te herhalen. De discussie spitst zich echter
nogal toe op het amendement op stuk
nr. 15, aanvaarding waarvan door de
Regering met klem ontraden is. Het is
voor de VVD de prijs - zo mag ik het
wel noemen - voor de verlening van
medewerking aan dit wetsontwerp.
Er zijn twee grote bezwaren. Ik herhaal het en bovendien heeft de Regering het gezegd. Allereerst slaat het
een gat in de begroting voor 1979 van
100 miljoen en in die voor 1980 van 50
miljoen; pas in 1981 loopt dit weer
glad.
Gisteren hebben wij van de heer
Aantjes in deze Kamer gehoord, dat,
nu het met de bezuinigingsnota zo ongelukkig loopt, de fractie van het CDA
zich moet voorbehouden de begroting
voor 1979 vrijmoediger te benaderen
dan anders het geval geweest zou zijn.
Dat gaat dan snel. Reeds nu, één dag
later, wordt de begroting voor 1979
met 100 miljoen vrijmoedigheid benaderd. Dat belooft wat voor het najaar!
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Eigenlijk zou ik wel eens willen vragen aan de heren De Korte en Hermsen, hoe zij denken dat gat te vullen
of niet te vullen. Moet het f inancieringstekort nog groter worden in 1979 of
moeten er voor dat bedrag belastingen worden geheven? Men kan wel
pochen en snoeven op goede inkomenseffecten die in 1979 optreden, en
wie in 1981 leeft wie dan zorgt! Het
moet echter betaald worden! Men kan
wel iets geven in de kinderbijslag en
zeggen: Kijk eens, wat komt dat mooi
uit voor de grote gezinnen. Als die gezinnen dat echter moeten terugbetalen
via één punt verhoging van de BTW ik noem maar wat - worden zij er natuurlijk toch slechter op. Dit is pas een
eerlijke voorstelling van zaken! Men
moet geen riemen snijden van toekomstig leer.
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Een verhoging van de BTW
met één punt in vergelijking met die
100 miljoen, is een vergelijking die niet
zonder meer op gaat. Bovendien wil ik
de heer Dolman erop attenderen, dat
w i j nog altijd in discussie zijn met de
Regering, een discussie die nog niet is
geëindigd. Ook wij kennen de problemen waarvoor wij op dit ogenblik
staan. Wij kennen ook nog maar één
klein gedeelte van het plaatje, dat een
voorfase is van het totale pakket
maatregelen. In die voorfase is er bepaald een discussie mogelijk, ook over
een additionele financiering, die nodig
is om iets aan de scherpe rand bij te
kunnen slijpen waarvoor de grote gezinnen staan en de mensen die bepaald niet met een riant inkomen naar
huis gaan. Dit geldt dus ook voor de
grote gezinnen in de laagste inkomensgroepen.
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het is prachtig! De heer
Hermsen maakt het plaatje echter niet
'rond'. Hij zegt namelijk niet hoe die
100 miljoen betaald moet worden. Dat
vind ik oneerlijk en een huichelachtige
voorstelling van zaken. De heer Hermsen heeft alle recht iets meer aan
grote gezinnen te geven of iets meer
aan kleine gezinnen, iets meer aan hoge inkomens of iets meer aan lage inkomens. Hij heeft het maar voor het
uitkiezen. Hij moet echter niet 100 miljoen uit de blauwe lucht plukken en het
dan aan de oppositie of de Regering
overlaten, een oplossing te vinden
voor de wijze waarop dat weer betaald
moet worden. Dat is goedkoop!
De heer Hermsen (CDA): Ik doe niets
anders, dan f 100 miljoen bij de inkomensgroep van de grote gezinnen laten, die men op het ogenblik daar wil
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weghalen. Ik wil een klein gedeelte bij
die groep laten. Ik doe dan toch niets
onrechtvaardigs?
De heer Dolman (PvdA): De heer Hermsen moet luisteren. Ik zal het voor de
derde of vierde keer vertellen. Wat de
heer Hermsen w i l , is allemaal pracht i g ; dat strijd ik hem niet af. De cirkel
sluit zich echter niet. Hij haalt ergens het doet er niet toe waar - f 200miljoen w e g , hij geeft ergens f 300 miljoen en hij zegt dan: kijk eens, u wordt
e r f 100 miljoen beter van. Zo is het
echter niet, want die f 100 miljoen kan
alleen maar door inflatie of door belastingheffing elders worden gemaakt.
Hij weigert te vertellen waar de f 100
miljoen gevonden moet worden. Dat is
goedkoop en huichelachtig.
De heer De Korte (VVD): Het begint ermee, dat men ergens f 300 miljoen
weghaalt. Dat is het begin van het verhaal. In het verhaal van het vorige kabinet was dat bedrag zelfs nog groter.
Ik heb dat zojuist ook in tweede termijn
gezegd. Wij moeten dat goed duidelijk
maken. Dat is ook het verschil met ons
voorgestelde amendement. In de voorstellen van de heer Dolman blijft er
meer in 's Rijks schatkist hangen, maar
bij ons komt het bij de individuele mensen terecht. Is dat nu onrechtvaardig?
De heer Dolman (PvdA): Voor de vierde keer: het gaat niet om onrechtvaardigheid, maar het gaat o m economische logica. Vergeleken met een plaatje dat rond loopt - rechtvaardig of niet
rechtvaardig - geeft de heer De Korte
in 1979 f 100 miljoen meer uit en in
1980 f 50 miljoen meer. Hij geeft niet
aan hoe hij dat wil financieren; via inflatie, het laten draaien van de bankbiljettenpers, vergroting van het f inancieringstekort, lenen, belastingmaatregelen, uitgavenvermindering of wat dan
ook. Ik behoef daarop geen antwoord
te geven, want dat moet de heer De
Korte doen. Ik zal dan mijn oordeel
daarover wel geven. Ik constateer nu
voor de vijfde keer, dat hij het antwoord schuldig blijft. Ik noem dat voor
de vijfde keer goedkoop en huichelachtig.
De heer De Korte (VVD): Dat woord is
wel heel sterk, als wij ervan uitgaan
dat het 'plaatje' van de heer Dolman
op zich zelf in onze f i l o s o f i e - wij praten over een politiek verschil van mening - onrechtvaardig is. Wij trekken
die onrechtvaardigheid wat recht. Als
men iets wat onrechtvaardig is, wat
minder onrechtvaardig maakt, dan
zegt de heer Dolman dat het onrechtvaardig is; haal je de koekoek!
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De heer Dolman (PvdA): Voor de zesde
keer: het gaat er niet om dat het onrechtvaardig is. Daarover zal ik straks
iets zeggen. Het ging voorlopig alleen
nog maar om de logica. Ik heb daarover voor de zesde keer iets gezegd en
de heer De Korte begrijpt het nog
steeds niet.
De Voorzitter: Ik krijg de indruk dat de
heren elkaar niet kunnen overtuigen.
Het lijkt mij het verstandigst, dat de
heer Dolman zijn betoog voortzet.
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ter zijde merk ik ten aanzien van dit amendement nog op, dat
de heer De Korte in eerste termijn
heeft gezegd - hij heeft dat in tweede
termijn niet herhaald, maar het lijkt mij
wel belangrijk genoeg - dat hij de gemengde index van dit amendement
beschouwt als een voorschot op het
ideaal van de prijsindex. Dat is een ideaal dat ons allerminst aanlokt en het is
een extra argument o m tegen het
amendement te stemmen.
Er is natuurlijk niet alleen een logisch, economisch argument tegen
dat amendement, maar er is ook het
sociale en rechtvaardigheidsargument. Het is een amendement dat minder rechtvaardig is dan het regeringsvoorstel, omdat zowel in 1981, als in
1980 en 1979 de middengroepen worden bevoordeeld.
In de tweede fase wordt de inkomensgroep met de lage inkomens benadeeld. Dat kan heel wat sterker en
minder genuanceerd worden gezegd.
Het gaat niet alleen om de inkomensgroep met de lage inkomens, maar o m
alle ouders met kinderen van 16 en 17
jaar en relatief zeer in het bijzonder de
lage inkomens.
De Staatssecretaris heeft in dit verband een merkwaardig argument gebezigd. Hij heeft gezegd dat men niet
mag zeggen dat een beperkte groep,
namelijk de huidige groep kinderen van 16 en 17 jaar of de groep
kinderen die voor 1981 deze leeftijden
bereiken, wordt getroffen. Neen, alle
gezinnen worden door deze maatregel
getroffen, want op den duur worden
alle kinderen 16 en 17 jaar. Als dit argument wordt gehanteerd, moet de tegenvraag worden gesteld waarom, als
toch alle gezinnen moeten worden getroffen en deze maatregel toch zo gelijkmatig uitwerkt, het dan op deze wijze moet gebeuren. Waarom haalt men
niet overal 1 % of 2% af of waarom
voert men niet een prijsindex over de
gehele linie in? Ik heb er kennis van
genomen, welke argumenten in de
schriftelijke stukken hiertegen worden
ingebracht. De gelijkmatigheid kan
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echter niet op dit moment als argument worden gehanteerd. Als deze zo
goed is, kan het ook op de door mij genoemde wijzen.
Ik blijf volhouden dat het buitengew o o n theoretisch is, te zeggen dat een
baby van 1 jaar over 15 jaar 16 jaar
wordt en dat dan ook hij of zij ervan te
lijden krijgt. Zo werkt het natuurlijk
niet. Kinderen van 14 en 15 jaar staan
op korte termijn voor deze last. Op korte termijn zien hun ouders en gezinnen
zich een groot bedrag ontgaan. In deze
zin is het wel degelijk een zeer eenzijdige en zeer snel en hard aanpakkende
maatregel.
Wat stelt de compensatie die met
enige spanning, verwachting, bombarie en pocherij is aangekondigd nu helemaal voor? Het gaat o m f 101 miljoen. Er wordt 75% teruggegeven aan
mensen met het minimuminkomen,
dus niet eens 100%. Dit gaat dan uit
van het kabinet dat zegt dat de mini- .
muminkomens in het geheel nietzullen worden aangetast. Er gaat 25%
van af. Vervolgens loopt de leeftijdstoeslag af tot nul bij een brutoinkomen van f 34.000. Dit betekent dat een
gezin met een schoolgaand kind en
een jaarinkomen van f 25.000 er - het
kan f 100 meer of minder zijn - ongeveerf 1000 in één klap op achteruit
gaat. Mocht dit gezin - dit komt in honderden gevallen v o o r - een tweeling
hebben, dan gaat het er in een jaar
f 2000 op achteruit. Dit zullen de mensen prettig vinden.
Dit zijn slechts enkele opmerkingen.
Wij zullen hierop bij de behandeling
van het wetsontwerp zeer uitvoerig terugkomen. Voor ons is deze compensatieregeling volstrekt ontoereikend.
De f 101 miljoen is een fooi waarmee
de kinderhand, die vandaag al enkele
keren is genoemd, wel bijzonder snel
schijnt te worden gevuld.
De heer Van Dis (SGP): Zij is ook maar
klein.
De heer Dolman (PvdA): Ik weet het
niet. Uw fractie heeft maar zes handen.
Het zal mij benieuwen hoeveel handen
van andere fracties worden gevuld.
Misschien zijn er nog enkele handen
die er geen genoegen mee nemen.
Ten slotte spreek ik over de samenhang tussen de eerste en de tweede fase. Het is wel duidelijk geworden dat
de Regering en de VVD, alsmede de
CDA-fractie bij monde van de heer
Hermsen dezef 1019 miljoen - h i e r o m
gaat het, als men alles zeer precies
neemt - wil binnenhalen. Wat dit betreft is er blijkbaar geen vrijheid voor
de CDA-fractie o m de begroting voor
1979 met vrijmoedigheid tegemoet te
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treden. Deze meer dan een miljard gulden zal binnenkomen. Het SER-advies
kan achterwege blijven; het helpt niet
meer. De f 1000 miljoen moeten door
de strot, zeker wat de omvang betreft.
Over de methodiek is met de heer
Hermsen bij de tweede fase nog te
praten.
Mijn conclusie is dat ik geen reden
heb o m ook maar een letter van mijn
motie te veranderen. Ik ben zeer benieuwd naar het stemgedrag van de
Kamer als geheel, van de 11 fracties en
van de 150 leden.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik begin met een woord van
waardering voor de antwoorden van
de drie bewindslieden. Ik richt mij in
het bijzonder tot de Staatssecretaris
van Financiën, die heeft gesproken
over de zegen van het hebben van kinderen. Alhoewel beide andere bewindslieden over de levensbeschouwelijke aspecten die ik naar voren heb
gebracht niet hebben gesproken, mag
ik ervan uitgaan dat zij op dezelfde lijn
zitten.
Er is gesteld dat het kader in de gehele ombuigingsoperatie ertoe moet
leiden dat w i j , zonder het geheel te
kunnen bezien, toch moeten spreken
van een 'sprong in het duister'. Ik
meen dat het van belang is dat de f 300
min. in ieder geval nodig zal zijn voor
het geheel van de ombuigingsoperatie. Dit maakt het ook duidelijk dat het
oordeel over deze voorstellen toch wel
erg wordt bemoeilijkt door het gemis
van voldoende inzicht in die gehele
operatie. Ook de geruststellende
woorden die zijn gesproken ten aanzien van de minst mogelijke invloed
die kan uitgaan van de tweede fase op
eventuele looneisen, kwamen bij mij
niet al te overtuigend over. Wel wil ik,
met de bewindslieden, hopen dat hun
opzet in deze richting zal slagen, al ben
ik geneigd, daarbij een paar vraagtekens te zetten.
Wat het amendement op stuk nr. 15
betreft, heb ik het idee dat de verdediging van het kabinet hiervan nu niet
bepaald overtuigend over kwam.
Daarin zijn in ieder geval niet voldoende steekhoudende argumenten naar
voren gekomen. Ik verwijs hierbij naar
hetgeen vorige sprekers ter zake hebben opgemerkt.
Het betoog ten aanzien van de 16-en
17-jarigen is, wat de compensatie betreft, duidelijk niet geënt op inkomensafhankelijke bijslagen, maar ligt geheel in de bruto-netto-sfeer, waarvan
het verschil in de schatkist terecht-
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komt. Daaruit kan worden afgeleid dat
deze vergrote tegemoetkoming in studiekosten geen inhoudelijke strijd kan
opleveren met het amendement op
stuknr. 17.
In eerste instantie had ik er de aandacht op gevestigd dat vele provinciale en gemeentelijke overheden aanvullende studietoelageregelingen hebben, die afhankelijk zijn van het inkomen. Is dit een element dat zal worden
meegenomen bij de indiening - bij
voorbeeld in de memorie van toelichting - van het wetsontwerp voor de
tweede fase?
Gezien de vele ongewisse argumenten - al is een aantal hiervan inmiddels
nader uit de doeken gedaan - wil ik de
uitgewerkte voorstellen ter zake van
de tweede fase afwachten. Dit betekent dat wij ons ter zake alle rechten
willen voorbehouden. Met name zal
daarbij de noodzaak een belangrijke
rol spelen, daarvoor een bedrag van
ten minste f 800 min. als ombuiging te
verkrijgen, tegen welk bedrag onze
fractie - wat de omvang ervan betreft
- geen overwegend bezwaar heeft.
Het betoog over het draagkrachtbeginsel heb ik met instemming beluisterd, zij het dat het mijns inziens doorzichtiger zou zijn, dit geheel in de inkomsten", loon- en vermogensbelasting te verwerken. Van deze Regering
verwacht ik dan ook geen voorstellen
die enigszins rieken naar collectivistische syndromen.
In eerste termijn heb ik een nadere
suggestie gedaan inzake heffing op de
kinderbijslag en optrekking van de kinderaftrek. Kan daarop nog nader worden ingegaan, hetzij nu, hetzij bij een
eventueel schriftelijk antwoord? Dat
zou ik bijzonder op prijs stellen. Het
amendement op stuk nr. 17 dat beoogt
het principiële verband tussen kinderbijslag en kinderaftrek wettelijk vast te
leggen heeft onze instemming. Het zal
ons oordeel over deze eerste fase in
belangrijke mate vergemakkelijken.
Ik kan wel wat begrip opbrengen
voor het staatsrechtelijk element dat
de Staatssecretaris aanvoerde. Het
doet mij genoegen dat hij het inhoudelijk met dat amendement eens was.
Mag ik hem er ook op wijzen dat ook in
de WIR in artikel 5 een zelfde soort bepaiing is opgenomen, zodat in dit geval niet direct van een precedent kan
worden gesproken?
Ik zou nog graag enige toelichting
hebben naar aanleiding van mijn
vraag in hoeverre het draagkrachtbeginsel met dit wetsontwerp een aderlating ondergaat. Feitelijk moet ik
daarbij al terugkeren tot de ook door
ons in 1973 aanvaarde technische w i j -
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ziging van het schijventarief. In de verantwoording in de memorie van antwoord van de wijziging van inkomensafhankelijke naar inkomensonafhankelijke bijslagen is gesteld dat de afhankelijkheid een te rigoreuze aantasting zou inhouden van het draagkrachtprincipe. Dat betekent dus dat er
wel een rigoureuze aantasting heeft
plaatsgevonden. In eerste termijn heb
ik dat al gesignaleerd. Dat zag ik graag
nader uitgelegd.
Voor de tweede fase lijkt mij een
goed inzicht in aard en samenstelling
van de groep zestien- en zeventienjarigen van groot belang. Mag ik dan ook
aannemen dat het kabinet, wanneer
het komt met de uitwerking van die
tweede fase, in ieder geval zal zorgen
dat de nodige feiten en gegevens in de
memorie van toelichting zijn opgenomen, zodat w i j ons daarover een gefundeerd oordeel kunnen vormen?
Evenzeer heb ik waardering voor het
feit dat aan de belangen van de ons na
aan het hart liggende gemoedsbezwaarden alle recht zal worden gedaan.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken heeft mijn onrust, dat het wetsontwerp ongewild zekere bevolkingspolitieke aspecten heeft, niet weggenomen, met name niet toen hij zei dat
de gehele operatie uiteindelijk de
grootste offers vraagt van de grotere
en grote gezinnen. Niet voor niets heb
ik in mijn bijdrage in eerste termijn
grote aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke aspecten en aan de
roeping van de overheid, als dienaresse Gods, ook in dit opzicht te handelen
naar Zijn heilige w i l . Dat heb ik moeten
doen ter wille van het welzijn van ons
volk. Hoe ziet de Staatssecretaris dit
wetsontwerp dat aan de ene kant inkomensonafhankelijk is en dus geen bevolkingspolitiek wil voeren, terwijl aan
de andere kant toch die extra druk
wordt gelegd op de grote gezinnen? In
dit opzicht zien wij een bepaalde verzachting in het amendement dat door
de heer De Korte is ingediend op stuk
nr. 15.
Wij zullen ons ernstig beraden op de
mogelijkheid daarvoor te stemmen en
dat beraad zal waarschijnlijk positief
jitvallen.
Ik wil nog graag weten wat de resultaten zijn van de rapportage over de
nvloed op de inkomens van de vele
overheidsregelingen die inkomensafhankelijk zijn, zoals subsidie, huursubsidie en studietoelage. Ik vertrouw erop
dat die resultaten spoedig zullen kunnen worden gepubliceerd.
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belastingvrije sommen inkomensafhankelijk te maken. Dus: een keer is
het gedaan en dan kan je ermee doorgaan.
Het betoog van de Staatssecretaris
maakte op mij een beetje de indruk
van een verantwoording, op grond
waarvan hij zich leent voor de verdediging van dit wetsontwerp dat een wijze van denken bevordert die de Staatssecretaris persoonlijk vreemd is daarvan ben ik wel overtuigd, hetgeen
blijkt uit het feit dat hij zich na een
keertje zondigen principieel achter
amendement nummer 17 wil opstellen
- t e r w i j l zijn verantwoording berust op
een andere afweging dan de onze. Hij
slikt een mijns inziens bedenkelijke
zaak, misschien omdat hij andere zaken, waarop hij ook invloed uitoefent,
minder bedenkelijk kan maken. Dat is
een afweging, maar die steunen wij
niet. Daarom verwerp ik de kinderaftrekintegratie.
Trouwens, bij de vermogensbelasting geldt ook een kinderaftrek. Ik weet
niet hoe de filosofie daaromtrent luidt.
Is in dat opzicht misschien een vervanging te verwachten van een kapitaaltje
voor iedereen? Ik denk niet dat dat de
bedoeling is.
Beide Staatssecretarissen hebben
mij verzekerd dat, als de tegenwoordiStaatssecretaris Nooteboom: Misge kinderbijslag niet meer belastingDe heer Dolman (PvdA): Dan moeten
schien is hij dan wel vervroegd afgevrij is en de verschuldigde belasting
zij een tic in de cola.
schreven.
voor de minimumloners wordt gecomDe heer Verbrugh (GPV): Wanneer de
penseerd door een gelijke, niet belasDe heer Verbrugh (GPV): De Staatsdirecteur met zijn familie op vakantie
tingvrije verhoging voor alle kindersecretaris heeft bovendien geprogaat, logeert hij in Hotel Ritz, waar hij
bijslaggenietenden, dit op een negabeerd, duidelijk te maken, dat de ommisschien meteen nog wat afspraken
tief
bedrag voor het Rijk zou uitkomen.
zetting van de kinderaftrek in een 'kinheeft met relaties in het buitenland; de
Dat is het alternatief, waarop ik in mijn
deropslag', een opslag op de toeslag,
kosten van het derde bed van zoonlief
eerste termijn heb gewezen, maar dat
die belastingvrij is, in wezen een techin de slaapkamer van het echtpaar bedit volstrekt negatief zou uitkomen is
nische kwestie is. Ik geef toe dat wat in
dragen zeg maar vijftig gulden per
mij volstrekt onduidelijk, mede gezien
1973 is gebeurd een technische operanacht. De conciërge is niet zo relatiehet lage draaipunt, dat ik koos bij de mitie is geweest, zij het een ongeoorloofde
bereid en logeert op een camping,
nimuminkomens.
omdat de belastingdienst toen onderwaar de kosten van zijn kind vijf gulIk had uitgerekend dat een modale
scheid ging maken tussen verschillenden bedragen. Dat verschil komt nu uit
werknemer met twee kinderen wegens
de vormen van inkomsten wat met ons
in de kinderaftrek.
het verschil tussen het 32%- en het
belastingstelsel in strijd is.
Omzetting van deze aftrek in een ge26%-tarief circa f 165 per jaar meer beVolgens de Staatssecretaris is het
lijke kinderopslag heeft een inkomenslasting zou moeten betalen, maar omdoel van het wetsontwerp vereenvoupolitiek effect. Als de wetgever hieraan
dat ik in mijn voorstelling dat met een
diging en maatschappelijke transpadoor deze wet nu eenmaal heeft getijdelijke wet had willen compenseren
rantie. Juist de te grote eenvoudigheid
proefd, neemt de trek bij een volgend
heb ik nu nagerekend, dat een gezin
zonder duidelijke binding aan regels in
kabinet alleen maar toe om met die
met twee kinderen en f 40.000 basisinde wetgeving werkt lichtvaardige matoeslag inkomenspolitieke effecten te
komen f 279 meer belasting per jaar
nipulaties in de hand. Echtscheiden
bevorderen. Als het barokamendezou moeten betalen. Voor een gezin
mag niet tot een te eenvoudige zaak
ment nummer 17 in de wet verschijnt,
met vijf kinderen - de Staatssecretaris
worden en dat geldt ook voor de verzal een volgende wetgever hiervan
zei: met veel kinderen loopt men vast
andering van de belastingvrije somzeggen: ze hebben één keer inkomens- wordt dat bedrag f 580 per jaar en
men, vandaar onze waardering voor
politiek bedreven met de kindertoevoor een gezin met acht kinderen loopt
het amendement voorkomende op
slag en nu in de wet gezet dat ze het
het helemaal op, want dan wordt het
stuk nr. 17. Daardoor wordt de verandaarna nooit meer zullen doen; dat is
f 2380. Dat is een vreselijk hoog bederingsmogelijkheid kleiner gemaakt.
onvoldoende geloofwaardig en daardrag. Vandaar dat ik ook heb gepleit
De bewindsman weerlegde niet mijn
om zullen wij het weer doen door het
voor een gelijktijdig herstel van extra de
kritiek dat de voorgestelde eenvoudigamendement te laten vervallen en de
kinderaftrek voor gezinnen met veel
heid in wezen een simplificatie is,

D

De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Het is gewoonte dat men in
een repliek eerst op de Minister ingaat
maar de Staatssecretaris van Financiën heeft zo diep gegraven in de achtergronden van het wetsontwerp - en
terecht; ik ben er dankbaar voor - dat
ik in deze repliek graag het eerst op
zijn verdedigende woorden inga. Ik
hoop dat de Minister mij dat niet kwalijk neemt.
De Staatssecretaris van Financiën
heeft gezegd - en dat klonk zo goed dat income credit en tax credit zelfde
zaken zijn die de burger niet financieel
afhankelijk maken. Wordt het dan niet
vreemd in ons belastingstelsel dat niet
ook de huwelijksaftrek en de aftrek
met ingang van het 35ste jaar zijn omgezet in een toeslag? Het maakt niet
voor een bedrijf maar wel voor een gewone burger verschil uit of hij f 400
minder belasting moet betalen of dat
hij een cheque van f 400 van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt. Als hij
35 jaar werd en een 35-jaartoeslag
over de post kreeg zou hij waarschijnlijk denken dat het een soort van vervroegde AOW is om er alvast dertig
jaar te voren aan te wennen hoe mooi
het wordt als je op je 65ste AOW krijgt.
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waarbij aan de term kinderbijslagnieuwe-stijl twee betekenissen kunnen
worden toegekend.
Mijnheer de Voorzitter! Een deel van
de operatie van het wetsvoorstel is,
dat de inkomensafhankelijke bedragen
van de kinderaftrek worden omgezet
in een inkomensonafhankelijk deel van
de opslag.
Verder is de kinderaftrek gericht op
het gelijk blijven van de verhouding
van de individuele draagkrachten tussen kinderloze en kinderrijke gezinnen
met hetzelfde basisinkomen. Maar de
kinderaftrek laat de verhouding tussen
de basisinkomens onverlet. Een directeur van een bedrijf heeft een hoger inkomen dan de conciërge van hetzelfde
bedrijf. Daarop oefent de kinderaftrek
geen invloed uit. Nu is het guldensbedrag van de kinderaftrek van een directeur met drie kinderen ook groter dan
het guldensbedrag van de kinderaftrek
van de conciërge met drie kinderen.
Dat verschil is het gevolg van het inkomensverschil tussen conciërge en directeur, dat zich voortplant als een verschil in verzorgingskosten van de kinderen. Als de kinderen van de directeur jarig zijn en hun vriendjes uitnodigen op een feestje kost dat meer dan
wanneer de kinderen van de conciërge
jarig zijn en zoiets doen.
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Verbrugh
kinderen. Omdat de toename van de
kinderaftrek nu bij het derde kind ophoudt, loopt men bij meer kinderen
vast.
Mijn conclusie is: het Rijk zou door
het belastbaar maken van de kindertoeslag, met een compensatie voor de
laagstbetaalden, zwemmen in de revenuen en een deel van de opbrengst
van fase 1 kan dan worden gebruikt
voor een aanmerkelijke verzachting
van fase 2.
Als ik mij nu haast de Minister te
danken voor zijn beantwoording, dan
moet ik evenwel tot mijn spijt zeggen
dat de woorden van de Minister er
toch niet toe hebben bijgedragen de
ongerustheid met betrekking tot het
manipuleren met de kindervoorzieningen weg te nemen. De Minister liet
zich, misschien in een vergeeflijke
stemming van vermoeidheid, wat ik
mij goed kan realiseren, ontvallen dat
de vraag kan worden gesteld, of in deze tijd van gestegen welvaart de behoefte aan een algemene kindervoorziening nog wel zo groot is.
Minister Albeda: Als in 1939.
De heer Verbrugh (GPV): Toch is dat
een zin waarvan in het verlengde de
gedachte kan liggen, dat de toeslag
voor de meest welvarenden wordt
beëindigd en dus inkomensafhankelijk
wordt gemaakt.
De beantwoording van de Minister
laat nog enige vragen open. Hij zegt
dat de sterkste schouders de zwaarste
lasten moeten dragen, akkoord, en dat
de minima moeten worden ontzien,
akkoord. Ik hoorde daar evenwel lakoniek bij zeggen, dat fase 1 in bepaalde
gevallen tot een inkomensvergroting
leidt. Ik hoorde de Staatssecretaris van
Sociale Zaken zeggen: een zekere tegemoetkoming wordt gegeven. Hoe
verantwoordt men dat nu in het kader
van dit wetsontwerp? Ten slotte zei de
Minister dat deze ontwerp-wet 300
min. oplevert, die worden gebruikt
voor het tegengaan van de werkloosheid en verbetering van de koopkracht
en dat het wetsontwerp een onderdeel
is van de algemene drukverlaging.
Hiermee is mijns inziens alles weer
door elkaar gemengd in een ondefinieerbare multi-drank, om de gangbare
beeldspraak van vandaag voort te zetten.
De bewindslieden erkenden de inkomenspolitieke kanten van het aangeboden wetsontwerp. Ik heb echter nog
geen antwoord gehad op mijn vraag,
of het rechtvaardig is dat de kinderlozen van deze inkomenspolitieke operatie met voordeel voor de schatkist worden gevrijwaard.
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Wel voel ik mij met de bewindslieden verwant, als zij de gemengde index ter vervanging van de inkomensindex afwijzen. Dat is echter niet genoeg en samenvattend blijf ik erbij, dat
de Regering er goed aan zou doen het
wetsontwerp in te trekken en te vervangen door een ander, dat ermee begint de kinderbijslagen belastbaar te
maken volgens de eerder aangegeven
wijze.
Tegenover fase 2 sta ik veel positiever. De samenhang tussen de fasen 1
en 2 is mij overigens volstrekt onduidelijk gebleven. Het is een politieke samenhang, zei Staatssecretaris De
Graaf. Dat versta ik dan zo, dat het politiek is om te zeggen dat er een samenhang is die er tevoren niet was. Ik
meen echter dat fase 2 ook zonder fase
1 uitvoerbaar is. De tegemoetkoming
in de studiekosten, die de Staatssecretaris van Sociale Zaken aankondigde
als een driekwart compensatie voor de
minimuminkomens deed mij vreugde.
Ik zal echter uiteraard pas bij het verschijnen van het wetsontwerp zelf
goed kunnen oordelen. Dat zal hij mij
vergeven.
Wel dring ik aan op het uitstellen
van de schoolgeldheffing tot 18 jaar.
Het aflopen van de schoolgeldvrijdom
kan gemakkelijk een psychologische
reden zijn om 16-jarigen van school af
te nemen. Ik hoop dat de Regering de
f 30 min. hiervoor nog kan missen.
De afwijzing van de kinderbijslagdifferentiatie naar leeftijd heeft mij weinig overtuig. Ik zie niet in waarom men
ten aanzien van de leeftijd niet kan
vasthouden aan de zogenaamde kostentheorie, maar een andere theorie
van kracht laat zijn bij de rangorde. Ik
begrijp deze soort purisme eigenlijk
niet. Als men de geïntegreerde kinderbijslag dan eens naar de theorie van
de draagkracht en dan weer naar de
theorie van de behoefte wil beoordelen. Ik zie graag dat de bewindslieden
een beginselvast beleid voeren. Maar
men moet altijd onderscheid maken
tussen beginselvastheid en stelselvastheid. Bij de beginselvastheid
houdt men vast aan de relatie met de
werkelijkheid van de mensen en de samenleving waarvoor men werkt. Bij
stelselvastheid zegt men: Het is jammer voor de mensen, maar wij houden
vast aan het stelsel.

D
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil graag beginnen met,
niet zonder nadruk, een woord van
dank te spreken aan alle drie bewindslieden, voor de aandacht die zij
in zo'n ruime mate hebben gegeven
aan de ideeën die ik naar voren heb
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gebracht, zij het dat het resultaat niet
is geweest dat zij die hebben overgenomen, dat komt misschien nog.
Er is discussie geweest over het welvaartsniveau. Wij zijn het er wel over
eens geworden dat voor het m i n i m u m
aanvaardbaar welvaartsniveau een
norm wordt gehanteerd waarover wij
allen het eens zijn. Dat komt overeen
met het nettominimumloon en mag
worden toegepast op gezinnen bestaande uit twee mensen. Op hetzelfde
moment waarop in zo'n gezin kinderen
komen en er een kinderbijslag is die
niet volledig tegemoet komt in de kosten van die kinderen zakt zo'n gezin beneden de door ons alle afgesproken
norm voor wat wij het minimaal aanvaardbare welvaartsniveau in ons land
noemen. Dat is geen objectief gegeven,
maar het hangt samen met hetgeen wij
allen in dit huis hebben afgesproken.
Dit betekent dat wij een relatie zouden moeten aanbrengen tussen het
minimum welvaartsniveau en de
hoogte van de kinderbijslag. De Regering heeft feitelijk gezegd dat het ten
eerste met de eigen verantwoordelijkheid van de ouders overeenstemt dat
de kosten van de kinderen niet volledig
worden vergoed en dat ten tweede arbitrair - hoe kan het ook anders op dit
moment - zij kiest voor het bedrag dat
samenvalt met de kinderbijslag en de
kinderaftrek samen op dit moment
voor iemand met een inkomen van
f 40.000.
De vraag blijft open of een en ander
klopt. Ik begrijp best dat er veel onderzoek naar gezinsbudgetten nodig is
om exacte gegevens te verkrijgen. De
beginselvraag die ik heb gesteld mag
echter niet uit de weg worden gegaan.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan
op de wisselwerking met de loonvorming, want dat hangt ertoch wel mee
samen. Men kan daarbij twee kanten
onderscheiden. In de eerste plaats de
automatische wisselwerking; er is een
kinderbijslagsysteem, een verhoging
daarvan heeft een reële inkomensverandering tot gevolg en ook effecten op
de onderhandelingen over de arbeidsovereenkomst tussen de sociale partners. Ik duid dit aan als een niet aanwijsbare automatische wisselwerking
die er toch wel is, hetgeen ook de bewindsman heeft gezegd.
In de tweede plaats is er de structurele invloed; een structurele verandering van het minimumloon, bij voorbeeld een structurele verhoging zoals
wij die gekend hebben in 1972. Aangezien ik op dat moment niet in dit huis
was gekozen, heb ik aan dat debat niet
kunnen deelnemen. Als die wisselwerking er inderdaad is, zou een correctie
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Ik had dus graag een berekening gehad. Als ik als draaipunt nu even neem
40.000 gulden, wat voor kinderbijslag
zou men dan moeten krijgen, wanneer
die, gelet op het belastbaar inkomen,
neutraal moet uitwerken? Die vraag
kan ook worden gesteld voor de andere draaipunten en dat had ik nu graag
willen weten.
Ik vermoed wel wat er gebeurt. Bij
inkomensafhankelijkheid via belastbaarheid zou de invloed op de bestedingsmogelijkheden veel en veel groter zijn geweest dan thans. Dat is ook
een van de redenen waarom ik er zo'n
belang in stel. Naar ons idee zou dat
wellicht een oplossing kunnen zijn
voor de technische problemen die
men had bij het construeren van een
stelsel waarbij een kinderbijslag inkomensafhankelijk zou zijn. Kan de Minister, indien enigszins mogelijk, deze
Minister Albeda: Ik zou dat ook niet
gegevens verstrekken voordat de bekunnen!
handeling in de Eerste Kamer plaatsvindt? Ik zal met mijn partijgenoten in
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
de Eerste Kamer bespreken of zij deze
Voorzitter! Dat vind ik nog veel fijner!
zaak dan willen oppakken. Ik zie de beMijn vreugde is dus erg groot, maar
windsman knikken. Ik ben niet alleen
daarmede heb ik mijn gegevens nog
blij omdat hij mij niet kan minachten,
niet. Die zijn uiteraard niet alleen van
maar nu ook omdat ik blijkbaar de gebelang in deze fase van het debat,
vraagde
gegevens krijg.
maar ook voor de beoordeling van de
Een volgend punt was de plaats van
tweede fase. De Minister veronderstelhet kind. De Staatssecretaris van Socide dat er een misverstand moest zijn
ale Zaken heeft daar een uitvoerige beöf bij mij öf bij hem. In het eindverslag
schouwing aan gewijd. De Staatsstaat het volgende:
secretaris heeft gezegd dat het voor
'De PPR-leden vroegen het oordeel
kinderen tot 18 jaar gaat om een bijvan de Regering over een stelsel waardrage aan ouders of verzorgers. Mijn
bij men terugkomt op de belastingvrijbetoog leidde ertoe dat in het ene gedom van de kinderbijslag.'
val het gezin als eenheid, als beschouDat laat aan duidelijkheid niet te
wingspunt moest worden genomen,
wensen over. Ik heb daarbij ook verwaaruit logischerwijze moest worden
wezen naar de bijlagen 1 en 2 van de
geconcludeerd dat de kinderbijslag inmemorie van antwoord, waarin wordt
komensafhankelijk moest zijn. Wangesproken over een viertal draaipunneer het o m het kind als eenheid zou
ten. Een draaipunt is een bij invoering
gaan, gaat het om het inkomen van dat
van een nieuw stelsel zodanige inkokind. Ik mag dus concluderen dat de
menshoogte dat het effect van het
Staatssecretaris die het gezin als eennieuwe stelsel neutraal is; beneden
heid kiest, ook van mening is dat de
het draaipunt krijgt men meer en bokinderbijslagen inkomensafhankelijk
ven het draaipunt krijgt men minder.
dienen te zijn.
In het eindverslag staat verder:
Een volgende vraag is hoe het staat
'Wil de Regering analoog aan bijlamet kinderen boven de 18 jaar. Er zijn
gen 1 en 2 van de memorie van antnatuurlijk analoge regelingen, waarbij
woord voor elk van de draaipunten beik denk aan een systeem van studierekeningen geven, waarbij een van de
financiering. Daarbij speelt in wezen dehoogte van het inkomen onafhankelijk
zelfde vraag een rol. Hoe kijkt de
en tot het belastbaar inkomen gerekenStaatssecretaris daarbij naar een kind
de kinderbijslag wordt toegekend, die
dat in wezen afhankelijk is van de outen opzichte van het huidige stelsel
ders? Ik ben erg benieuwd of en zo ja,
neutraal uitwerkt voor gezinnen van
hoe hij die redenering zal doortrekken.
werknemers met twee kinderen.'
Dan kom ik tot de kwestie van de
Wellicht had ik eraan moeten toederde fase, die volgens de Staatsvoegen voor die verschillende draaisecretaris eigenlijk vooral een technipunten. De woorden 'met twee kindesche affaire is. Er zijn toch enkele honren' had ik ook kunnen weglaten, want
derden miljoenen mee gemoeid die in
als de kinderaftrek niet in het systeem
die derde fase aan de orde komen. Ik
is opgenomen, dan speelt ook dat
denk dat er wel degelijk een budgettaigeen rol meer.

Jansen

van de kinderbijslag op grond van een
te laag welvaartsniveau van minimumloners met kinderen aanvaardbaarzijn.
Als de kinderbijslag voor die
mimimumloners zou worden opgetrokken, mag men verwachten dat dit
op enigerlei wijze in de loonvorming
tot uitdrukking komt. Met die grote
omweg, betekent dit dat het ook tot
uitdrukking komt in de rendementen
van de ondernemers, enz., enz. Nogmaals, het is moeilijk aanwijsbaar,
maar het is er w e l !
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op
het punt van de minachting. Ik ben er
in de eerste plaats al heel erg blij mee
dat uit de verklaring van de Minister
blijkt dat het in ieder geval niet de bedoeling was om mij te minachten.
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re koppeling is tussen de tweede en de
derde fase. De studiefinanciering moet
toch op een of andere manier worden
geregeld. Ik zou hierover graag wat nadere informatie krijgen. Het doet mij
deugd dat de Staatssecretaris ten aan
zien van de tweede fase in ieder geval
een eindje in onze richting komt, wanneer hij een inkomensafhankelijke
compensatie invoert.
Hoe je het ook wendt of keert en of je
er nu lang of breed over praat: de heer
De Korte zal toch niet kunnen ontkennen dat hier een volstrekt inkomensafhankelijk element in zit, zoals hij overigens in zijn eerste termijn al had duidelijk gemaakt, zonder het met zoveel
woorden te zeggen. Als men uitrekent
o m welke bedragen het gaat, vormen
ze een fractie van de problemen welke
de Regering heeft opgeroepen. Ik denk
dus niet dat onze problemen daarmee
wezenlijk worden opgelost. Men gaat in
ieder geval een stukje in een denkrichting die wij huldigen.
Ik w i l dan nog enkele opmerkingen
maken aan het adres van de Staatssecretaris van Financiën. Ik ben onder
de indruk gekomen van het exposé dat
de Staatssecretaris gaf over de kwestie
van het draagkrachtbeginsel. Ik hoop
dat ik het begrepen heb. Eén ding is
duidelijk; deze juridisch-technisch
zeer boeiende uiteenzetting is toch
niet strijdig met de maatschappelijkpraktische consequenties van de werking van het stelsel. De Staatssecretaris moet dit overigens niet neerbuigend opvatten.
Veronderstel dat ik voor een rivier
sta, die loopt van oost naar west en dat
er twee dingen goed zijn: het overschrijden van die rivier over een brug,
waar ik voor sta en het honderd meter
langs die rivier lopen in de stroomrichting. Beide dingen zijn goed, maar als
ik nu niet kan zwemmen en ik ga tegelijkertijd over de rivier en langs de rivier, dan kom ik nooit aan de overkant.
Het is de combinatie van twee op zichzelf goede dingen die leidt tot een verschijnsel dat maatschappelijk niet als
rechtvaardig ervaren wordt.
De Staatssecretaris voerde een
brood als voorbeeld op. Dat is een besteding. Ik heb juist gesproken over de
bestedingsmogelijkheden. Iemand
met een hoog inkomen, die een last
van f 1000 moet dragen, en die van zijn
belastbaar inkomen mag aftrekken, ziet
zich met f 300 in zijn bestedingsmogelijkheden beperkt, als op de top van
zijn inkomen het 70%-tarief van toepassing is. Als iemand een inkomen
beneden de belastinggrens heeft, dan
komen die f 1000 volledig in korting op
zijn bestedingsmogelijkheden.
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Ik kan best de redenering van de
Staatssecretaris volgen, dat je moet
denken aan het m i n i m u m , dat belastbaar is en dan daarboven. Die combinatie leidt echter eenvoudig tot dit
maatschappelijk verschijnsel.
Staatssecretaris Nooteboom: Overigens is het zeer merkwaardig, dat bij
dit soort redeneringen altijd voorbeelden worden gegeven van aftrekken
van inkomens die volgens het 70%-tarief zijn belast. Men moet zich voorstellen, dat iemand die dief 1000 verdient, dan ook f 700 betaalt. Ik begrijp
zeer goed het maatschappelijke probleem dat de heer Jansen noemt. Hij
treft mij niet als hij spreekt van een juridisch-technisch betoog, want ik ben
ervan overtuigd dat ik aan het slot van
mijn betoog wel degelijk over aanvoelverschijnselen in het maatschappelijk
gebeuren heb gesproken.
De heer Jansen (PPR): Dat geef ik grif
toe.
Staatssecretaris Nooteboom: Ik probeer mij ook in te leven in het invoelpatroon van de heer Jansen, maar
nochtans heb ik met enkele moderne
schrijvers het gevoelen - op dit punt
zal ik de heer Dolman straks beantwoorden - dat de redenering dat de
draagkracht van iemand met kinderen
met een hoog inkomen niet in die mate wordt verminderd als die van iemand met een laag inkomen, slechts
schijn is. Ik hoop dat men mij toestaat,
dat ik er straks nog op terugkom.
De heer Jansen (PPR): Ik zal opnieuw
met groot genoegen naar de Staatssecretaris luisteren. Ik weet echter niet,
of ik het met hem eens w o r d . Uit het
voorbeeld van de Staatssecretaris
blijkt een waardering van wat er gebeurt rondom de gehele inkomensvorming. Die waardering is een kwestie
van normen en waarden, waar uiteindelijk de verschillen in de politiek op
berusten. Waarom dan niet het verschil tussen de Staatssecretaris en
mij? Ik zou het zonde vinden als dat
verschil zou moeten berusten op een
misvatting in de technische interpretatie.
Ter illustratie van hetgeen ik bedoel,
wil ik het effect van de opslag op de
kinderbijslag op de bestedingsmogelijkheden noemen. Ik had het gevoelen
dat de Staatssecretaris zei dat de kinderaftrek is afgeschaft, maar in de
vorm van een opslag is behouden. Ik
had toen het gevoel, dat ik keek naar
een prent van Escher, waarbij je zegt:
hee, hier is het wit en daar is het zwart
en als ik nu langs die prent loop, weet
ik niet, waar wit zwart is geworden.
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Staatssecretaris Nooteboom: Maar
het zijn machtige prenten!
De heer Jansen (PPR): Dat ben ik met u
eens. Daarom heb ik met zoveel genoegen naar u geluisterd. Dat neemt
echter niet w e g , dat u van wit naar
zwart bent gegaan.
Staatssecretaris Nooteboom: Dat
hangt ervan af, hoe de stroomrichting
is, denk ik.
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de
Voorzitter! Ik voelde mij ook in die gedachte gesterkt, toen ik merkte, welke
grote problemen de heer De Korte
hiermee eigenlijk had. Hij heeft daarmee voortdurend problemen gehad.

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zal deze tweede termijn
eens voeren van achter naar voren; dit
is van tijd tot tijd voor de variatie ook
wel eens aardig. Ik begin dan met een
korte opmerking over de derde fase,
alléén o m mijn tevredenheid uit te
spreken over het feit dat de gedachte
van integratie van premieheffing bij de
volksverzekeringen met de loon- en inkomstenbelastingtabellen of de tarieven voor de bedrijfsbelastingen niet zo
maar door de Regering in de prullemand zal worden gestopt en bij de verdere reorganisatie van de sociale verzekeringen in het algemeen, en dus
ook in de derde fase van deze operatie,
zal worden meegenomen.
De tweede fase, de gang van zaken
ten aanzien van de dubbele of driedubbele kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen, levert een wat minder bevredigend beeld op. Wij hebben van de Regering voor het eerst gegevens ontvangen over de compensaties die de
Regering voor ogen staan. Dit is ten
minste iets, maar of het voldoende is,
betwijfel ik in sterke mate. Ik moet zeggen dat ik van de fractie geen enkele
machtiging heb gekregen hierover een
definitief oordeel uit te spreken. Daarvoor is ook geen directe aanleiding,
omdat wij nog de reactie in tweede termijn van de Regering moeten horen.
Ook de eerste voorlopige beoordeling
van onze kant gaat in de richting dat de
compensatiemaatregelen wel aan de
zeer karige kant zijn, als wij zien dat
een totaal besparingsbedrag voor de
tweede fase wordt geraamd van 800
min. en aan kosten door de Regering
zo'n 167 min. wordt teruggeven, waarbij het effect voor de betrokkenen in de
orde van grootte van 100 min. ligt.
Ook de heer Dolman heeft erop gewezen dat gewoon essentieel is het directe nadelig effect dat overblijft na
deze compensaties voor de verschillende bevolkingsgroepen, waarbij het
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vanzelfsprekend is allereerst te kijken
naar de lagere en middeninkomensgroepen. Daarover hebben wij onze
twijfels. Wij zullen dit nog nader uitzoeken in samenwerking met de onderwijsdeskundigen uit de fractie. Dat
kan nog tijdig voor de stemmingen.
Vervolgens kom ik terecht bij de reacties van de kant van de Regering op
de verschillende alternatieve mogelijkheden die van onze kant op tafel zijn
gelegd voor de tweede fase: afschaffing van de progressie, invoering van
een differentiatie naar leeftijd en eventuele aanpassing van het indexeringsmechanisme. De Regering heeft verklaard, dat zij daarvoor niet zoveel
voelde, omdat deze voorstellen niet
passen in de voorstellen van de Regering. Dit wil ik wel aannemen. In feite
zijn de meeste gedachten die in de Kamer op tafel zijn gelegd, afwijkend van
de voorstellen van de Regering. Je
mag aannemen, dat zij er daarom niet
direct in passen. Dit is op zich zelf natuurlijk lang geen voldoende argument.
Nu is wel door Staatssecretaris De
Graaf naar voren gebracht, dat als één
van de bezwaren tegen differentiatie
naar leeftijd gold, dat hierin de kostentheorie als uitgangspunt zou worden
genomen. Daarbij ging hij er overigens van uit, dat het zou kunnen leiden tot een degressie naar rangorde
van het kind in het gezin. Voor de goede orde moet ik erop wijzen, dat van
onze kant een gelijkblijvend bedrag is
voorgesteld, waardoor een situatie
kan ontstaan, dat er in het nieuwe
systeem van gezinsubsidies bijslagen
worden gegeven, onafhankelijk van
het inkomen en onafhankelijk van de
rangorde van het kind in het gezin. Wij
vinden dus dat hiernaar gestreefd
moet worden. Op deze wijze wordt de
weg geopend voor de invoering van
een differentiatie naar leeftijd, die vrij
eenvoudig kan plaatsvinden, omdat er
geen rekening meer gehouden behoeft te worden met andere factoren,
zoals inkomen en rangorde in het gezin.
De reactie van de Regering op onze
voorstellen was dus teleurstellend.
Toch hebben wij de hoop niet verloren, omdat wij natuurlijk zorgvuldig
geluisterd hebben naar de argumenten van Staatssecretaris De Graaf voor
zijn bezwaren tegen amendement op
stuk nr. 15 van de heren Hermsen en
De Korte. Als laatste argument noemde hij daarbij, dat, wanneer men het
idee van het amendement overneemt,
dit extra problemen geeft, omdat dit
zou leiden tot een extra progressie
naar kindertal, waardoor bij een eventuele invoering, de problemen van dif-
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ferentiatie van uitkeringen naar leeftijd
worden verzwaard. Wanneer de Regering zo'n argument naar voren brengt,
hoop ik ook, dat zij de gedachte aan
differentiatie van uitkeringen naar leeftijd nog niet definitief opzij heeft gezet.
Immers, anders zou dat argument
geen enkele betekenis meer hebben.
Staatssecretaris Nooteboom heeft in
zijn betoog verwezen naar de studies
van de heren Van Praag en Kapteijn,
die wij ook in onze eerste termijn hebben gememoreerd. Die studies leiden
ook tot een voorstel van toekenning
van kinderbijslagen, gebaseerd op
welvaartneutrale bijslagen. Overigens
leiden deze voorstellen tot een degressie naar kindertal. Ik herhaal, dat ons
een systeem voor ogen staat met gelijke bedragen per kind, onafhankelijk
van de rangorde in het gezin.
Nu heeft de Staatssecretaris gezegd,
dat de ideeën van de heren Van Praag
en Kapteijn zouden leiden - zo heb ik
het althans begrepen - tot een waarde-oordeel over de grootte van het gezin. Dit zou althans onvermijdelijk zijn.
Als ik het goed heb begrepen, zou dit
tevens een bezwaar zijn tegen het invoeren van gelijke bedragen, alsmede
tegen het afschaffen van de progressie. Heb ik dit goed begrepen? Wat is
precies de conclusie die Staatssecretaris Nooteboom trok uit zijn opvattingen over de methode van de heren Van
Praag en Kapteijn? Ik heb het niet begrepen. Ik vraag dan ook, of hij dat kan
uitleggen.
Er is echter ook iets anders. Ik kom
dan bij de eerste fase, ook al heeft dat
directe consequenties voor de volgende twee fases. Ten aanzien van de eerste fase heeft Staatssecretaris Nooteboom betoogd, dat het gaat o m een
technische operatie waarin de kinderbijslag en kinderaftrek, zoals wij die nu
kennen, worden samengevoegd in één
samenhangend systeem. Deze beoordeling deel ik ten volle.
Naar mijn mening is het ook een
goede illustratie en een goede verdediging van het voorgestelde systeem.
Essentieel is daarbij ook zijn argumentatie, dat het niet in de bedoeling heeft
gelegen en ook niet tot gevolg zal hebben, dat de afhankelijkheid van burgers ten opzichte van de overheid,
subsidies of welke systemen dan ook
zal toenemen. Naar mijn mening is dat
een zeer belangrijke constatering.
Ook de vergelijking van de Staatssecretaris met de woorden en begrippen 'income credit' en 'tax credit'
spreekt mij zeer sterk aan. Op die wijze
kan een volkomen correcte weergave
van de stand van zaken en van de betekenis van de hervormingen worden
gegeven.
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Ik wijs erop, dat het duidelijk en begrijpelijk is, dat vooral de fiscalisten in
dit gezelschapen in de Kamer zullen
trachten het nieuwe systeem te benaderen vanuit hun fiscale achtergrond
met begrippen als 'belastingheffing
naar draagkracht'. Dat is op zich zelf
begrijpelijk. Wij moeten echter goed
inzien, dat wij het hele nieuwe
systeem moeten vergelijken met het
totale effect van de overheidsmaatregelen in het algemeen die op het ogenblik voor de gezinnen gelden. Wij moeten het systeem dus allereerst vergelijken met het totale effect van de belastingheffing naar draagkracht met de
aftrekposten, zoals w i j die op het
ogenblik kennen, en de bestaande regelingen voor kinderbijslag te zamen.
Wij zullen dan ook moeten beseffen,
dat de normen voor toekenning van de
kinderbijslagen in het nieuwe systeem
van gezinssubsidies nieuw moeten
zijn. Die normen kunnen niet worden
ontleend aan ons fiscale stelsel of aan
de bestaande normen die gelden voor
de kinderbijslagregelingen. Er zal een
nieuw, eigen normenstelsel voor het
nieuwe gezinssubsidiestelsel moeten
worden ontworpen, waarvan het doel
is de ontplooiingsrechten van de kinderen veilig te stellen en waarin naar
het oordeel van mijn fractie de kostenonderzoekingen bij de verschillende
gezinnen, dus ook de welvaartstheorie
als achtergrond, een zeer belangrijk
accent zullen behoren te krijgen.
Als conclusie wil ik in ieder geval zeker ten aanzien van de eerste fase opnieuw onderstrepen, dat wij volkomen
akkoord gaan met de opzet van het nu
voor ons liggende wetsontwerp en dat
wij wat dat betreft zowel de moeilijke
als de gemakkelijke verdediging van
Staatssecretaris Nooteboom onderschrijven; de moeilijke verdediging
met moeilijke woorden als 'maatschappelijke transparantie' en de wat
gemakkelijker en beeldender vergelijking met de gezonde tweedrank die
ontstaat door het vermengen van het
sap van sinaasappels en perziken. Wij
zullen deze gezonde tweedrank graag
opdrinken!

D
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Ik zeg dank aan de bewindslieden voor de door hen gegeven antwoorden, inzonderheid het inmiddels traditie wordende collegeNooteboom.
Het is jammer, dat het de bewindslieden kennelijk niet mogelijk is, thans
een antwoord te geven op de vraag
aan welke fundamentele eenheid zij de
voorkeur geven als zij spreken over belastingen, premies en sociale uitkeringen; het gezin versus de afzonderlijke
mens, gehuwd of ongehuwd.
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Enige fundamentele verschillen van
inzicht omtrent dit wetsontwerp zijn
ondanks de beantwoording door de
bewindslieden overeind blijven staan.
Het zal duidelijk zijn, gelet op mijn argumentatie in eerste termijn, dat ik
blijf opteren voor handhaving van de
kinderaftrek in ons fiscale stelsel in
plaats van vervanging door verhoging
van de kinderbijslag. Ik heb hiervoor
een principiële voorkeur - vooral in relatie met het draagkrachtbeginsel boven een van overheidswege verstrekte bijslag. Het eerste geeft de werkende mens ook minder een gevoel
van afhankelijkheid van de overheid
dan het laatste.
Een tweede punt waartegen ik bezwaar blijf hebben, is dat het wetsontwerp nivelleert tussen mensen met
kinderen, maar niet zozeer tussen
mensen met kinderen en mensen zonder kinderen. Dit is een vorm van inkomenspolitiek waarbij ik geen warme
gevoelens krijg. Ik merk hierbij op dat
ik geen antwoord heb gekregen op
mijn vraag of de bewindslieden cijfers
kunnen geven van het aantal beroepsbeoefenaren, gesplitst in degenen met
en degenen zonder kinderen tot 18
jaar.
Met betrekking tot de discussie over
de indexatie vraag ik de Staatssecretaris of hij wellicht bereid is, in overweging te nemen, de SER o m een advies te vragen inzake gemengde indexering of zelfs afschaffing van de indexeringsmechanismen. Ik bestrijd als
zodanig de door hem hiertegen ingebrachte argumenten niet, maar heb
andere argumenten hiertegenover
gesteld, met name argumenten ontleend aan inflatiebestrijding.
Het verheugt mij dat tijdens dit debat enige concrete informatie is gegeven over de tweede fase. Het ontbreken hiervan in de schriftelijke stukken
vormde een ernstige lacune. Als ik de
cijfers goed heb begrepen, betekent
een en ander dat van de twee jaargangen kinderen o m wie het gaat - dit betreft ruwweg twee maal 220.000 kinderen; dit is in totaal 440.000 - circa een
klein derde deel uitstroomt naar LBO en
MAVO en derhalve niet in de prijzen
valt; dat boven het draaipunt van
f 34.000 circa 225.000 a 250.000 buiten
de kinderbijslag vallen, voor zover er
niet van een teleffect sprake is. Kan de
Staatssecretaris dit bevestigen?
Terzijde merk ik op dat de vele draaipunten die dit wetsontwerp dreigt te
gaan bevatten, f 34.000, en f 40.000 en
bij aanneming van het amendementHermens-De Korte wellicht ook
f 45.000 en f 50.000, tot een bijzonder
draaierig gevoel leiden.
Over de tweede fase wil ik thans
geen oordeel geven; ik wacht ter zake
de concrete voorstellen af.
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De vraag blijft ten slotte waarom
men vanuit continuïteit van beleid zie bij voorbeeld het regeerakkoordSteenkamp uit 1971 - niet heeft gekozen voor voortzetting van bevriezing
respectievelijk geleidelijke afbouw van
de kinderbijslag, uiteraard onder
handhaving van de kinderaftrek voor
het eerste en tweede kind. Het argument van de Staatssecretaris dat dit
van invloed kan zijn op de loonvorming, is mogelijk juist. De vraag is echter of dit niet wellicht ook voor de huidige operatie zal blijken op te gaan, zeker als het werken met de draaipunten
naar het oordeel van een deel van de
sociale partners, de vakbeweging, verkeerd uitpakt.
Zoals bekend mag worden verondersteld, deel ik op inkomenspolitiek
terrein het uitgangspunt 'twee maal
modaal' niet.
De vergadering wordt van 21.37 uur
tot 21.52 uur geschorst.
De Voorzitter: Ik moet bij de Kamer de
heren Van Dis, die vanavond in zijn familie behoorde te zijn, en Van der
Spek, wegens politieke verplichtingen
elders, excuseren.

D
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat ik betrekkelijk kort kan
zijn. Allereerst wil ik aan het adres van
de heren Hermsen en De Korte zeggen
dat ik mijn bezwaren tegen het amendement op stuk nr. 15, ook gehoord de
discussie, blijf houden. Ik noem ze nog
even in het kort. In de eerste plaats
gaat het mij o m de, zoals ik het zie, negatieve herverdeling die daarin naar
voren komt, omdat iedereen - dus ook
de laagstbetaalden - volgens dit
amendement meebetaalt aan datgene
wat wordt gedaan ten behoeve van
middengroepen en van grotere gezinnen. In de tweede plaats is het mij te
doen o m het punt van de gemengde
indexering. In de derde plaats heb ik
bezwaar tegen het 'gat van '79', om
het maar zo te noemen. In de vierde
plaats breng ik het esthetische argument naar voren. Dit argument heb ik
zoeven niet genoemd. Het zal misschien ook niet zo aanspreken, al verwacht ik dit van de Staatssecretaris
van Financiën wel.
De heer Bakker (CPN): Als eerste en
belangrijkste argument hebt u de
kwestie van de herverdeling genoemd,
waardoor de minstdraagkrachtigen
zouden moeten gaan meebetalen. Dit
is door de heer De Korte nogal nadrukkelijk bestreden. Voor de duidelijkheid
zou het misschien nuttig zijn als u het
nog even adstrueerde.
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Minister Albeda: Vindt u dat nog zo
strikt noodzakelijk?
De heer Bakker (CPN): Neen, mits wij
het er volkomen met elkaar over eens
zijn dat de argumenten van de heer De
Korte niet deugen.
Minister Albeda: De heer De Korte
heeft mij op dit punt niet overtuigd. Ik
heb in eerste instantie al gezegd dat ik
er moeite mee heb dat hier een tweetal
groepen - dit spreekt natuurlijk minder
voor de grote gezinnen dan voor het
geval van de middengroepen - wordt
bevoordeeld ten koste van datgene wat
iedereen opbrengt. Bij 'iedereen' behoren ook de laagstbetaalden. Dit is, in het
kort, eigenlijk mijn probleem.
Met betrekking tot de gemengde indexering was de heer De Korte zo
vriendelijk, een artikel van mij uit de
ESB te citeren, waarin ik heb gezegd
dat indexering een problematisch beginsel is. Dit is in zekere zin een oneigenlijke manier van citeren. Immers,
het verhaal waaruit is geciteerd kwam
erop neer dat indexering op zich zelf
een goede zaak is - men kan zelfs spreken van een recht - maar dat het tegelijkertijd een problematisch recht is,
omdat men er niet altijd zeker van is
dat men het kan waar maken. Hierbij
gaat het om een andere zaak, namelijk
om de vraag, welke indexering wordt
gebruikt.
Waarom wordt hier gesproken van
een gemengde index? Ik ben geneigd
te zeggen: o m een oneigenlijke reden,
namelijk niet omdat men meent dat de
op dit moment gebruikte index verkeerd zou zijn, maar omdat men eigenlijk meent dat men geld zou moeten
overhouden. Dit vind ik niet zo'n sterk
argument voor een verandering van
de indexering. In die zin meen ik dat
het beroep op dit artikel - hoe graag ik
ook een beroep hoor op artikelen van
mijn hand - niet helemaal overtuigend
overkomt.
Ik heb wat moeite met de vraag van
de heer Verbrugh. Ik kan het niet helemaal narekenen wanneer hij, zoals hij
heeft gezegd, bij de eerste fase moeite
heeft met de manipulatie met de kinderbijslag met inkomenspolitieke
doelstellingen.
Naar mijn gevoel is, hoe je het ook
keert of wendt, kinderbijslag een stuk
inkomenspolitiek. Op het moment dat
men de kinderbijslag/kinderaftrek vervangt door een vaste bijslag kiest men
een draaipunt. Die keuze van het draaipunt heeft een inkomenspolitiek karakter, of men dat nu wil of niet. Als men
zegt dat dat niet mag, gaat men ervan
uit dat het effect van de huidige situatie op zich ideaal is en het lijkt mij niet
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zo gemakkelijk dat zonder meer aan te
tonen. In die zin heb ik de heer Verbrugh
niet helemaal begrepen.
De heer Verbrugh (GPV): In mijn eerste termijn heb ik vrij uitvoerig over de
kinderbijslag gesproken. Deze zie ik niet
zozeer als een behoefte-element. Bij mij
speelt het element van de continuering
van de bevolking, met alle consequenties daarvan een rol. De kinderbijslag
dient onze eigen oudedagsvoorziening.
Al het geld dat circuleert in de maatschappij en alle vorderingen die je hebt,
moeten worden geëffectueerd door het
komende geslacht. Daarom kun je alleen maar zeggen dat elk kind een zelfde toelage moet krijgen.
Minister Albeda: Ik heb die argumentatie gehoord en die heeft mij niet zozeer overtuigd. Ik heb in de kinderbijslag altijd een zaak gezien van een hori;ontale herverdeling tussen gezinnen
met en zonder kinderen. Het ging juist
om de relatieve welstand van gezinnen
met kinderen.
Over het welstandsniveau gesproken, de heer Jansen heeft nog gesproken over het minimumloon als onze
norm voor het minimaal acceptabele
welvaartsniveau en daaruit de conclusie getrokken dat eigenlijk de kinderbijslag van gezinnen met een minimumloon de kosten van de kinderen
zou moeten dekken. Het is natuurlijk
de vraag hoe relevant die discussie is
op het moment dat je bezig bent in elk
geval de kinderbijslag voor die mensen iets te verhogen.
Voor de volledigheid, gegeven het
feit dat wij een kinderbijslag hebben
die die kosten niet helemaal dekt, gaan
wij er kennelijk van uit dat in dat minimumloon een zekere rek zit. Wij gaan
er dus niet van uit dat dat het absolute
minimum is o m van te leven. Dat lijkt
mij de conclusie die wij moeten trekken uit de huidige stand van zaken.
De vraag van de heer Jansen over
de gegevens had ik in eerste instantie
niet helemaal begrepen. Ik heb nu begrepen dat hij eigenlijk een berekening
wil op de manier zoals dat ook is gebeurd bij de belastingvrije gecombineerde toeslagen. Hij wil die ook hebben voor toeslagen waarover wel belasting moet worden betaald. Dat kunnen wij uitrekenen. Voor zover daarover onduidelijkheden bestaan, zullen
wij daarover contact opnemen met de
heer Jansen.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Hermsen was niet
overtuigd van mijn bezwaren tegen
zijn voorstellen en die van de heer De
Korte. Ik heb daar nota van genomen.
Mij lijken die bezwaren juist.
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De heer Hermsen heeft nog speciale
aandacht gevraagd voor de positie van
minder-valide kinderen van zestien en
zeventien jaar die thuis verblijven. Ik
zeg graag toe dat ik bereid ben dit bij
de invulling van de tweede fase nog
eens nader te bekijken. Ik moet wel
zeggen dat ik op dit moment uit het betoog van de heer Hermsen niet de
overtuiging heb gekregen dat er een
specifieke aanleiding zou zijn o m dit te
doen. Bij die tweede fase kunnen wij er
nog weleens naar kijken.
De heer Boersma (CDA): Ik beveel het
wel heel bijzonder in uw aandacht aan.
Staatssecretaris De Graaf: Dat zal ik
dan ook graag doen.
De heer De Korte heeft gezegd dat
de kanttekeningen die ik plaatste bij de
gemengde indexering naar zijn opvatting niet juist waren. Hij verwees in dat
verband naar het al bevriezen van de
kinderbijslag voor het eerste kind. Dat
is destijds ook gebeurd in het kader
van een poging tot ombuiging in de
collectieve sector met name met in het
achterhoofd het idee dat de kinderbijslag voor het eerste en het tweede kind
te zijner tijd wel eens zou kunnen worden afgeschaft. Daarbij ging men er
dus vanuit dat het loon voldoende
moet zijn voor een gezin van gemiddelde omvang (met een of twee kinderen). Wat dat betreft blijft mijn betoog
dan ook wel staande.
De heer De Korte vond het niet juist
om als zwaarwegend argument aan te
voeren de moeilijkheden met betrekking tot de indexering in de derde fase.
Ik wijs erop dat, als je vooruitlopend
op de gang van zaken toch voor 1 januari 1980 de gemengde indexering invoert, het sowieso moeilijk wordt om
in de derde fase van de kinderbijslagoperatie een indexering te vinden omdat je dan een indexering moet kiezen
voor de kinderbijslagen, voor de koppen op die bijslagen èn voor het eerste
kind waarvoor op dit moment slechts
bevroren kinderbijslagen gelden.
Ik vind het zeker het overwegen
waard o m , zoals de heer De Korte stelde, na de derde fase de kindervoorzieningen verder te rationaliseren.
De heer Dolman heeft gereageerd
op mijn mededelingen over het als het
ware gelijkmatig laten zijn van een bepaalde maatregel. Naar aanleiding van
mijn argument dat niet alleen de huidige kinderen van 16 en 17 jaar worden
getroffen heeft hij gevraagd waarom
als toch alle gezinnen worden getroffen niet de indexering wordt veranderd of een aftrek van 1 % of 2% wordt
toegepast.
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De argumentatie voor de keus van
deze maatregel in de tweede fase vindt
men in de stukken terug. Met name
wordt het gemotiveerd met het antwoord op de vraag op welk moment er
aanleiding is o m een verdubbeling van
de kinderbijslag te doen plaatsvinden.
Ik heb net alleen gedaan omdat in de
discussies, met name ook in de pers,
nogal eens de indruk wordt gewekt dat
deze maatregel eigenlijk alleen gezinnen met kinderen van 16 en 17 jaar
treft. Dat is niet het geval. De maatregel treft uiteindelijk alle gezinnen met
kinderen alleen niet op hetzelfde tijdstip.
Ik betoog steeds dat als je deze
maatregel goed wilt beoordelen en in
de kinderbijslagvoorzieningen toch
een miljard wilt proberen te verdienen,
je deze maatregel moet vergelijken
met bij voorbeeld bevriezing van de
kinderbijslag of een andere wijze van
indexeren over de gehele periode bekeken. Als je dat meer 'lifetime' beoordeelt, stel je naar mijn overtuiging
vast, dat die maatregelen ernstiger gevolgen hebben dan deze maatregelen.
Dat wordt extra geaccentueerd door
de compensatieregeling, waarmee wij
komen en die volgens de heer Dolman
onvoldoende is.
De heer Van Dis heeft gevraagd naar
de consequenties in verband met
eventuele gemeentelijke subsidieregelingen op het terrein van de studiefinanciering. In de eerste plaats worden
die gemeentelijke en provinciale studie-uitkeringen door gemeenten en
provincies uit eigen middelen bekostigd. In de tweede plaats verlenen de
gemeenten en provincies die uitkeringen in het algemeen slechts dan wanneer het Rijk geen studie-uitkeringen
verstrekt. In de derde plaats is het totaal van de studiefinanciering van gemeenten en provincies nog niet 1 %
van wat het Rijk aan studiefinanciering
verstrekt.
Ik zou hieruit de conclusie willen
trekken, dat die uitkeringen in het geheel niet die rol spelen, die de heer
Van Dis misschien veronderstelt.
De heer Van Dis heeft gevraagd, bij
de verdere invulling van de tweede fase van de kinderbijslagvoorzieningen
ook feiten te geven in de memorie van
toelichting. Ik wil graag zoveel mogelijk aan dat verzoek voldoen.
Vervolgens wees de heer Van Dis erop, dat naar zijn opvatting het wetsvoorstel eigenlijk het gevaar inhoudt
van bevolkingspolitieke aspecten. Ik
meen te moeten opmerken dat dit
geenszins de bedoeling is van welke
fase van deze kinderbijslagoperatie
dan ook. De kinderbijslag is en blijft
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niets anders dan een vorm van herverdeling van het loon en het inkomen ten
voordele van gezinnen met kinderen.
De heer Verbrugh (GPV): Ik weet niet
of ik als advocaat van de heer Van Dis
mag optreden, maar ik voel dit ook zo
aan. Ik wil wel zeggen dat, waar die
herverdeling optreedt, zij niet optreedt
onder de kinderloze families en wel
onder de kinderrijke. Ik zou mij kunnen
voorstellen, dat de kinderrijken, die
zich genivelleerd zouden voelen, zullen zeggen: waren wij maar kinderarm. Dat effect speelt natuurlijk een
rol.
Staatssecretaris De Graaf: Hoe dan
ook, elke kinderbijslagvoorziening
gaat uiteindelijk ongetwijfeld ten koste
van gezinnen zonder kinderen en van
vrijgezellen. Per slot van rekening is
het uitgangspunt, dat eigenlijk in het
loon de vergoeding zou moeten zitten
voor ook kinderbijslagen voor grotere
gezinnen. Dit functioneert n i e t - uit
concurrentie-overwegingen of wat
dan ook - en vandaar dat men dit neutraliseert door middel van kinderbijslagvoorzieningen. Als het niet gebeurde, zouden de lonen moeten stijgen. In
die zin vindt wel degelijk een herverdeling plaats ten voordele van de gezinnen met kinderen.
De heer Verbrugh (GPV): Hoe u ook
redeneert, u haalt 300 miljoen bij de kinderrijke gezinnen vandaan ten gunste
van de schatkist, terwijl de kinderloze
gezinnen niets betalen. Dat feit staat
natuurlijk overeind.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ontken dat niet. Het is
een reëel feit, dat de kinderloze gezinnen in deze zin hieraan niet bijdragen.
Daarmee zijn deze voorstellen echter
zeker niet geworden tot een bevolkingspolitiek instrument.
De heer Verbrugh heeft aandacht
gevraagd voor de schoolgeldheffing
en gevraagd die zo mogelijk te verleggen naar 18 jaar. Ik heb er in eerste
aanleg al op gewezen, dat het een punt
betreft, dat in het beraad mee een rol
heeft gespeeld. Uiteindelijk is de keuze
gevallen op een voorziening in het kader van de tegemoetkoming studiekostenregeling.
Ik meen dat de heer Verbrugh er terecht op heeft gewezen, dat er tussen
fase 1 en fase 2 een politieke samenhang is.
Ik ben blij dat de heer Verbrugh in ieder geval gecontenteerd is met de
compensatie, die in het kader van fase
twee zal worden gegeven.
De heer Jansen heeft op een gegeven moment gesteld dat mijn benade-
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ringswijze van de kinderbijslag - hoe
die toebedeeld wordt aan de ouders,
de verzorgers - er eigenlijk toe zou
moeten leiden dat ik een voorstander
ben van inkomensafhankelijke kinderbijslagen. Ik laat die conclusie graag
voor zijn rekening. Ik vind dat dit er
niet automatisch uit voortvloeit.
Vervolgens vroeg hij hoe ik aankijk
tegen de voorzieningen voor kinderen
van achttien jaar en ouder, bij voorbeeld studerende kinderen. Ik ben er
persoonlijk een voorstander van, dat
w i j , als het gaat om voorzieningen
voor kinderen van achttien jaar en ouder en het betreft invalide kinderen,
een voorziening treffen via een volksverzekering. Dat is gebeurd in de Algemene Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Elk invalide kind van achttien jaar
en ouder krijgt zelfstandig een eigen
inkomen. Ik zou er ook voor zijn - maar
dat is een kwestie van verdere toekomst - e e n soortgelijke regeling te
maken voor de studiefinanciering, niet
gelijk aan de AAW maar in ieder geval
een studiefinanciering die het overbodig zou moeten maken, daarnaast nog
met kinderbijslagvoorzieningen te
werken.
De heer Nypels heeft nog even verwezen naar mijn reactie op zijn suggestie om de premieheffing voor volksverzekering en de belastingtabellen in
de toekomst wat te integreren. Hij
maakte de opmerking dat hij blij was
te horen dat dit in de derde fase zou
worden meegenomen. Dat heb ik niet
gesteld, want de derde fase moet al,
als het goed is, operationeel worden
op 1 januari 1980 en het lijkt mij uitgesloten, wat dat betreft, op dat moment
tot zo'n integratie te komen. Dat lijkt
mij niet mogelijk. Ik heb het alleen geplaatst in een veel bredere discussie
en studie, waarover wij het hebben gehad bij de begrotingsbehandeling. Dat
is een zaak van langere adem.
De heer Nypels heeft vervolgens
herhaald, de alternatieve voorstellen
en mogelijkheden voor de tweede fase. Hij heeft gezegd, dat hij best begrijpt dat het niet past in het standpunt
van de Regering. De Regering kiest op
een gegeven moment in deze operatie
voor een aantal fasen die worden
doorgevoerd en alle suggesties die de
heer Nypels doet zijn, naar mijn overtuiging, te overwegen suggesties in
een verder beraad over de toekomstige opzet van de kindervoorzieningen.
In dat verband zou ik ze dan ook willen
plaatsen.
De heer Nijhof heeft gevraagd, of ik
zou kunnen bekend maken, hoeveel
beroepsbeoefenaren kinderen hebben
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in de leeftijd van zestien en zeventien
jaar. Op deze vraag kan ik geen antwoord geven. Ik stel mij wel voor, dat
deze vraag en ook zijn vraag met betrekking tot het aantal zestien- en zeventienjarige kinderen, die dan, als
men kijkt naar een compensatieregeling, niet voor een compensatie in aanmerking komen, wel als het enigszins
kan zullen worden meegenomen in de
schriftelijke stukken voor de tweede fase. Ik hoop dat wat dat betreft hij dan
over voldoende gegevens zal kunnen
beschikken.
De heer Nijhof is kennelijk minder
ongerust over het weglekken van het
eventuele voordeel door de bevriezing
van de kinderbijslag voor het tweede
kind naarde loonvorming, maar gezien de publikaties over het weglekken
van de voordelen van de bevriezing
van de kinderbijslag voor het eerste
kind meen ik dat wij hiermee uitermate
voorzichtig zouden moeten zijn.
De heer Boersma (CDA): Ik heb nu opnieuw kennis genomen van een beschouwing van de Staatssecretaris
over het verschil in drukverdeling van
een bepaalde maatregel, als hij
spreekt over een life-time-inkomen,
- e e n levenstijdinkomen - e n een drukverdeling over zestien- en zeventienjarigen. In totaal kan men, uitgaande van
een bedrag van ruwweg 1 mld., tot dezelfde uitkomst komen langs beide wegen. Ik zou het echter op prijs stellen niet nu - , gehoord de van diverse kanten naar voren gebrachte vrij ernstige
bezwaren tegen het thans meest actueel lijkende voorstel dat de Regering
gaat doen voor de tweede fase, als de
Staatssecretaris dat ook in de schriftelijke stukken, die daartoe zullen worden uitgewisseld, heel nauwkeurig
aan ons zal voorrekenen, te meer omdat het in de Kamer niet gaat om bezwaren tegen een bepaalde ombuiging in een bepaalde orde van grootte,
maar o m de verdeling naar draagvlak.
Dat is toch wel een bijzonder ernstige
zaak, als de Staatssecretaris zich toch
zou moeten blijken te beperken tot de
zestien- en zeventienjarigen.
Men kan dat vergelijken met een andere oplossing, die weliswaar wellicht
over een langere periode blijft lopen.
Het gaat niet o m de periode, maar om
de ernstige nadelen eventueel te ondervangen in de inkomenspositie van
een bepaalde groep mensen, in die zin
dat hun verwachtingen niet uitkomen,
althans niet op zestienjarige leeftijd
van hun kind, maar pas op achttienjarige leeftijd. Dit dient om na te gaan, of
niet een zelfde opbrengst kan worden
bewerkstelligd zonder dat daarmee
een zo zware druk op een zo beperkte
groep wordt gelegd.
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Staatssecretaris De Graaf: Ik heb er
moeite mee o m te spreken van zo'n
beperkte groep, want de groep is niet
beperkt.
De heer Boersma (CDA): De meeste
kinderen die worden geboren, worden
gelukkig zestien of zeventien jaar,
maar het gaat o m de ogenblikkelijk optredende 'drukverzwaring': het niet
honoreren van de op een reële wijze
gewekte verwachtingen. Dat
verschijnsel beperkt zich tot een kleine groep. Wordt bij voorbeeld de kinderbijslag voor een eerste kind bevroren, dan wordt de opbrengst daarvan
opgebracht door een grotere groep.
De druk wordt dan anders verdeeld. Ik
vind dit een belangrijk punt.
Staatssecretaris De Graaf: De heer
Boersma heeft er zelf op gewezen, dat
wij hierop in de memorie van toelichting op het wetsontwerp voor de tweede fase van de kinderbijslagoperatie
kunnen terugkomen. Ook al is het vaak
een tegenvaller vanwege de inkomensverwachtingen die men op de
korte termijn heeft, als men de druk
over de twee jaren vergelijkt, vind ik
dat de redelijkheid gebiedt dat men de
maatregelen in een breder kader ziet.
Ik wil graag toezeggen dat in de volgende fase de cijfers ter vergelijking
zullen worden overgelegd.
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de
Voorzitter! Het is inderdaad een beperkte groep die wordt getroffen, maar
naarmate het om een hogere leeftijd
gaat, zal het gemiddeld inkomen van
de ouders van de kinderen die verder
leren hoger zijn. Naarmate men langer
leert blijkt men uit draagkrachtiger milieus te komen, uiteraard dan in tegenstelling tot degenen die vroegtijdig afhaken.
De heer Dolman (PvdA): Dat moet nu
juist veranderen.
De heer Nijhof (DS'70): Precies!

D
Staatssecretaris Nooteboom: Mijnheer de Voorzitter! Zowel de heer Hermsen als de heer De Korte heeft naar
aanleiding van mijn opmerkingen over
amendement nr. 17 verwezen naar artikel 5 van de WIR, waarin ook aan een
latere wetgever - als ik die term mag
gebruiken - een opdracht wordt gegeven. In de stukken betreffende de WIR
heeft dit kabinet als ik het mij goed
herinner geschreven, dat wij die bepaling hebben aangetroffen in het wetsontwerp dat onder auspiciën van het
vorige kabinet was ingediend. Ik heb
ook gezegd dat ik zo'n nieuwe bepaling niet bewonder. Als een nieuwe
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vorm van wetgeving dient zij echter
uiteindelijk aan het oordeel van de Kamer onderworpen te zijn.
De heer Dolman heeft medegedeeld,
dat de draagkrachtidee bijna 40 jaar
geleden is overleden. Ik moet hem dat
betwisten, maar ik geef hem graag toe
dat de draagkrachtgedachte die aan
het begin van deze eeuw het vermoeden met zich bracht, dat men daarmee
op een effectieve wijze de druk kon
verdelen in zoverre aan effectiviteit
heeft ingeboet, dat zij na die tijd, vooral in tijden van inflatie, door afwentelingsprocessen niet de effectiviteit had
die men ervan verwachtte. Als hij
daarmee echter wil zeggen dat de economische logica een inkomensaftrek
niet zou toestaan, dan wil ik hem herinneren aan een modern boek, van de
heer Van der Heeden, niet 40 jaar geleden maar in 1974 gepubliceerd, waarin
met zoveel woorden wordt gezegd dat
de inkomensaftrek gebaseerd op de
draagkracht een sterke positie qua argumentatie heeft. Straks zal ik nog een
kleine relativering aanbrengen. Overigens wil ik de heer Dolman ook verwijzen naar de publikatie van de heer
Wijle uit 1972, waarin deze zegt dat het
naar zijn mening weinig betoog behoeft, dat wij niet de weg op moeten
gaan naar een relatering van een geïntegreerde kinderbijslag aan het ouderlijke inkomen. Dat is een heel modern
boek, mijnheer de Voorzitter.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
Dis heeft mij nog herinnerd aan zijn
vraag of het wetsontwerp dat wij thans
bespreken toch niet een rigoureuze aantasting van het draagkrachtbeginsel
inhoudt. Hij zal mij toegeven, dat met
de aanduiding van een systeem van
belastingvrije inkomensafhankelijke
kinderbijslag als een te rigoureuze aan
tasting van het draagkrachtbeginsel
bepaald niet gezegd behoeft te zijn en
niet gezegd is, dat wij nu een rigoureuze
aantasting van het draagkrachtbeginsel onder handen hebben. Ik meen dat
het ook niet het geval is. De ombuiging
legt inderdaad een last op de inkomens boven de 40.000. In mijn betoog
heb ik echter duidelijk aangegeven dat
de fiscale vrijstelling van de kinderbijslag even goed is als de kinderaftrek
zelve. Dat is ook impliciet een antw o o r d aan de heer Verbrugh. Ik meen
dat eenvoud, maatschappelijke transparantie - ik hoop dat deze term toch
in D'66 niet meer modern blijft klinken,
want zij zou toch tot het eigene van
D'66 moeten behoren - niet noodzakelijkerwijze zal en ook niet mag leiden
tot het manipuleren van in dit geval de
belastingvrije kinderbijslag. Wat dat
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betreft, heb ik vertrouwen in de heilzame werking van eenvoud en van maatschappelijke transparantie. Daardoor
zal de dialoog met de Kamer over de
verdere herstructurering, gepaard
gaande met een inspraak van de betrokken maatschappelijke groeperingen, gemakkelijker en daardoor
vruchtbaarder verlopen.
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Eenvoud is een simplificatie omdat nu de geïntegreerde kinderbijslag twee betekenissen heeft, namelijk voorziet in een verdelingselement,
zoals de Minister zei en het voldoet ook
nog aan een draagkrachtbeginsel. Je
kunt dus nu een discussie hierover krijgen die eindeloos en oeverloos is.
Staatssecretaris Nooteboom: Dat de
discussie eindeloos zal zijn, denk ik
niet, want de Voorzitter heeft mij wel
ingepeperd dat ik dat niet mag uitlokken. Ik wil wel beamen dat zij oeverloze elementen in zich heeft, maar daarbij wil niet gezegd zijn dat wij in de discussie, waarbij de opvattingen als het
ware meekruien, niet tot een oplossing
zouden geraken. Dat lijkt mij sterk. Ik
wil de heer Verbrugh ook zeggen dat
elke eenvoud inderdaad in de letterlijke zin ook een simplificatie is, maar hij
bedoelde waarschijnlijk een niet aanvaardbare simplificatie en dat betwist
ik.
De heer Van Dis bracht ook in herinnering de suggestie die hij heeft gedaan en waarop de heer Verbrugh ook
is terug gekomen, om de huidige kinderbijslagen belastbaar te maken.
Daartegenover zou dan de kinderaftrek
zodanig moeten worden verhoogd dat
per saldo toch een positief saldo voor
de schatkist zou resteren van 300 min.
Alhoewel ik moeite heb met mij voor
te stellen wat de heer Verbrugh zich
voorstelt, moet ik toch terug vallen op
hetgeen ik in eerste termijn heb aangegeven, namelijk dat een dergelijke
operatie aanzienlijke inkomenseffecten met zich brengt voor de grote gezinnen en met name voor de lage inkomens. Als wij die dan ook nog moeten
compenseren, begrijp ik niet hoe wij
300 min. kunnen overhouden. Later in
een gesprek in deze Kamer heeft de
heer Verbrugh mij gezegd, dat hij pleitte voor een belastbaarheid van de kinderbijslag onder instandhouding van
het huidige niveau van de kinderaftrek.
De heer Verbrugh (GPV): Waarbij ik
gezegd heb dat de kinderaftrek dan
zou moeten worden bijgesteld voor de
grote gezinnen, hetgeen ik in eerste
termijn ook al heb gezegd.
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Staatssecretaris Nooteboom: Mijnheer de Voorzitter! Ik kan mij nauwelijks indenken hoe men kan betogen
dat een kinderbijslag die een tegemoetkoming in de kosten is, zou kunnen worden gebalanceerd, gewenteld
om een beschrijvende meetkundeterm
te gebruiken, met een kinderaftrek die
lager is dan de kinderbijslag. De Regering heeft met name door die combinatie de kinderaftrek willen laten
voortleven.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Verbrugh heeft ook nog opgemerkt dat de
kinderaftrek hoger zou moeten zijn in
effect bij grote inkomens dan bij kleine
inkomens. Ik wil even wijzen op hetgeen er, nu lang geleden, is gezegd bij
de behandeling van de herziening van
de oorspronkelijke aftrek in de Kamer,
namelijk dat rijke mensen een grotere
kinderaftrek zouden moeten hebben.
Ik wil met deze woorden aantonen
hoeveel verschil er is tussen nu en vijftig jaar geleden. Er staat het volgende:
'De niets bezittenden, of weinig bezittenden verkeren nu eenmaal in de
noodzakelijkheid om zoveel aan hunne
kinderen ten koste te leggen als de beter gesitueerden. Hoeveel het verschil
bedraagt, is theoretisch niet uitte maken, maar het bestaat. En dat verschil
komt thans in de wet op gelukkige w i j ze tot zijn recht.'.
Ik wil tot de heer Verbrugh zeggen,
met alle excuses: ik vind mij in deze
woorden helemaal niet terug.
Ik dank de heer Jansen voor zijn
vriendelijke woorden. Als een pendant
van de opmerking aan het adres van
de heer Dolman wil ik nog even herinneren aan het feit dat bij de eerste behandeling van de kinderaftrek in deze
Kamer, aan het begin van deze eeuw,
door de Minister werd voorgesteld,
het recht op kinderaftrek te beperken
tot inkomens van f 5000 of minder. Reden daarvoor was slechts dat het hem
bij hogere inkomens onnodig voorkwam. Dat was vijftig jaar geleden.
De heer Nypels heeft mij inderdaad
niet goed begrepen. Ik neem hem dat
verre van kwalijk, omdat er op dit punt
van mijn betoog nogal wat gedruis
van binnenkomenden ontstond. Ik heb
het volgende gezegd. Bij empirisch onderzoek, zoals verricht door Van Praag
en Kaptein over kinderbijslag en kinderaftrek - ik begaf mij niet in de merites van hun beschouwingen - komt
men automatisch uit bij waardeoordelen omtrent kinderbijslag en kinderaftrek te zamen. Ook de maatschappelijke beleving van een kinderbijslag-kinderaftrekstelsel zal daardoor in feite
gebaseerd zijn op die waardeoordelen,
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betrekking hebbend op hetgezamenlijk effect van kinderbijslag en kinderaftrek op het nettogezinsinkomen.
Daarom ligt het naar mijn mening voor
de hand, te kiezen voor één voorziening, namelijk een belastingvrije kinderbijslag, als startpunt voor verdere
herstructurering met de daaraan verbonden winst op het vlak van de maatschappelijke transparantie.
De heer Nypels (D'66): Als ik het goed
begrijp, hebt u dat betoog gehouden
ter onderbouwing van uw eigen opvattingen. Deze zijn op dit punt ook de
mijne. Uit uw knikken leid ik af dat ik u
nu goed begrepen heb en ben ik het er
volstrekt mee eens.
Staatssecretaris Nooteboom: Dat vermoedde ik al en daarom heb ik het nog
eens herhaald. Op één punt zet u naar
mijn mening de fiscalisten te veel in de
strafhoek.
De heer Nypels (D'66): Dat kan nooit
genoeg gebeuren.
Staatssecretaris Nooteboom: Ze mogen ook best eens in die hoek zitten,
maar ze mogen zich toch ook verdedigen. De heer Nypels heeft een opmerking gemaakt die ik niet helemaal heb
begrepen. U hebt gezegd dat, als wij
naar een nieuw kinderbijslagstelsel
gaan, dit ook met inhoudelijk nieuwe
maatschappelijke normen zal moeten
gebeuren. Er moet geen nieuwe wijn
in oude zakken worden gedaan. Ik
dacht dat dit pas in de derde fase kon
gebeuren, maar u hebt dat niet expliciet gezegd. De huidige kinderbijslag is
tot 1980 gebaseerd op berekeningstechnieken en grondslagen uit het
verleden. Tot 1980 zullen wij daarmee
moeten leven. Daarna geef ik gaarne
toe dat wij inderdaad moeten zoeken
naar een zodanige vorm dat deze
maatschappelijk aanspreekt in een zo
breed mogelijke kring van ons volk.
De heer Nypels (D'66): Dat was exact
de bedoeling. In de derde fase gaat het
om een geheel nieuw systeem. Nu zitten wij nog in een overgangsfase met
een mengvorm. In de derde fase mag
men niet vanuit één van de gezichtspunten een heel nieuw systeem opbouwen.
Staatssecretaris Nooteboom: Hoewel
de fiscaliteit op zich zelf een eigen
maatschappelijke discipline is, mag zij
niet op één rail lopen. De fiscaliteit is
de vertaling van maatschappelijke verschijnselen en roept vanuit haar beginselen ook op om die maatschappelijke
verschijnselen correct te vertalen in
een druk. In zoverre dacht ik dat de fis-
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calisten in ons maatschappijbestel een
nuttige functie vervullen, zij het een
beperkte.
Ten slotte moet het mij van het hart,
dat het mij volmaakt onbegrijpelijk
voorkomt, waarom de heer Nijhof toch
zo'n ongelooflijk inhoudelijk bezwaar
heeft tegen een kinderbijslag, die hij
krijgt van de sociale dienst en dat hij zo
omarmt en bewierookt een lagere inkomstenbelastingaanslag van een andere dienst van de overheid. Wat is
kinderaftrek immers anders dan wat
hij zelf zei, namelijk een lagere aanslag
in de inkomstenbelasting? Deze methodiek van denken ontgaat mij, want
het ene is een lagere aanslag van een
dienst en het andere is een bedrag dat
hij krijgt. In het huidige maatschappelijke gebeuren mag best beleefd worden, dat men zijn kinderbijslag krijgt
vanuit een breed draagvlak van de bevolking en dat zou op zich zelf in genendele moeten leiden tot een collectiveringsbelevingsgevoel. Ik moet
dat ontkennen.
De heer Nijhof (DS'70): Ik meen dat het
vooral gaat om een psychologisch verschil. Het gaat bij de kinderaftrek o m
een onderdeel van het inkomen, verkregen via het arbeidsproces. Dat staat
primair. Bij kinderbijslag is dat aspect
toch iets minder. Het tweede punt is
dat bij de kinderbijslag de afhankelijkheid van de overheid steviger geaccentueerd is dan bij de aftrek. Het verschil is inderdaad subtiel. Ik meen overigens dat de Staatssecretaris in zijn
terminologie licht overdreef.
Staatssecretaris Nooteboom: Ik geef
toe dat er een verschil in belevingspatroon kan zijn, maar dan moet ik zeggen dat ik misschien op dat punt niet
voldoende psychologisch besnaard
ben.

2°. een brief van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, in
verband met het ultracentrifuge-project (14261, nr. 28).
Deze brief, die al is rondgedeeld, zal
worden gedrukt;
3°. een adres van G. B. Wolters te Enter, met betrekking tot het terug krijgen van zijn rijbewijs.
Dit adres is gesteld in handen van de
Commissie voor de Verzoekschriften;
4°. de volgende brieven e.a.:
een, van het gewestelijk bestuur van
de P.v.d.A.-Drente over de bedrijfssluiting van LTM Nieuw-Amsterdam;
een, van het bestuur van de Reclameraad, ten geleide van het jaarverslag 1977;
een, van de Studentenraad Diergeneeskunde, over de nota 'Hoger onderwijs voor velen';
een, van de subfaculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen, over de
herprogrammering van het wetenschappelijk onderwijs en over de nota
'Hoger onderwijs voor velen';
een, van het Nederlands Instituut
voor Vredesvraagstukken, o m in Urenco te blijven ter wille van de non-proliferatie;
een, van J. G. Noppen, over werkloosheidsbestrijding en de voorgenomen ombuigingsmaatregelen;
een, van Gedeputeerde Staten van
Gelderland, ten geleide van de Nota
beleidsactiviteiten Commissaris der
Koningin in de provincie Gelderland;
een, van Coendersalias, met een
verschoningsverzoek.
Al deze stukken liggen op de griffie ter
inzage; voor zoveel nodig is kopie gezonden aan de betrokken commissies.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.
De behandeling van het wetsontwerp
wordt geschorst.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keuren.
Sluiting 22.36 uur.
Lijst van ingekomen stukken met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen
1°. een brief van de directeur van het
Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit het door de
Staten-Generaal aangenomen voorstel van wet gedrukt onder nummer
13960, heeft goedgekeurd.
De Voorzitter stelt voor, deze brief
voor kennisgeving aan te nemen;
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Ingekomen stukken
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Noten

Noot 1 (zie blz. 2945)
De vraag van het lid De Beer luidt:
Is de Minister bereid een uiteenzetting
te geven van de gang van zaken met
betrekking tot de opvolging van de
president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen?
De vragen van de leden Van Thijn, Van
der Doef en Castricum luiden:
1
Is het waar, dat een door de N.S. zelf
voorgedragen kandidaat door de Raad
van Commissarissen niet kan worden
geaccepteerd en dat een begin gemaakt is met een nieuwe procedure?

3
Is het waar, dat de bedrijfsvoering bij
LTM mede oorzaak is van de slechte
bedrijfsresultaten van dit bedrijf? Is al
beslist dat verdere steunverlening aan
dit bedrijf gestaakt zal worden?
4
Is het waar, dat in Almelo op enigerlei
wijze wordt gestreefd naar een samenbundeling van LTM en BendingSmits?
5
Brengt de werkgelegenheidssituatie in
Nieuw-Amsterdam niet met zich mee,
dat in ieder geval de vestiging van
LTM daar in bedrijf moet blijven?

6
2
Welke houding hebben de regeringscommissarissen daarbij ingenomen?
3
Is het waar, dat bij de gehanteerde benoemingsprocedure de ondernemingsraad vrijwel geen rol speelt, terwijl de vakbeweging geheel buitenspel
staat?
4
Is de Minister bereid de te volgen benoemingsprocedure op zodanige wijze
te herzien, dat de ondernemingsraad
het recht krijgt om advies uit te brengen met opschortende werking bij de
benoeming van personen door de
Raad van Commissarissen, terwijl ook
de vakbeweging het recht van advies
krijgt?

Is het niet wenselijk de bedrijven van
de LTM ook juridisch beter te scheiden, zodat op een aanvaardbare wijze
kan worden bijgedragen aan het voortbestaan van de vestiging te Nieuw-Amsterdam?
7
Wordt op enige wijze nagestreefd het
SALCO-bedrijf te Raalte met het LTMbedrijf te Nieuw-Amsterdam te koppelen?

Noot 2 (zie blz. 2947)
De vragen van de leden Rienks en Knol
luiden:
1
Is het waar, dat ondanks vele rapporten
die zijn uitgebracht over de reorganisatie van de bedrijven LTM en SALCO
te Almelo, Nieuw-Amsterdam en Raalte nog steeds geen duidelijke beleidslijn is bepaald over het voortbestaan
van deze bedrijven? Zo ja, welke beletselen staan een verdere beleidsbepaling in de weg?
2
Hoe hangen de problemen van SALCO
samen met die van de LTM?
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