58ste Vergadering

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 132 leden, te weten:
Aarts, A b m a , Andela-Baur, Van den
Anker, Van Baars, B. Bakker, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De
Beer, Beinema, Van den Bergh, Bischoff van Heemskerck, Blaauw, H. A.
de Boer, J. J . P. de Boer, Bolkestein,
Borgman, Borm-Luijkx, Braams, Bremen. Van den Broek, Buikema, Van der
Burg, Buurmeijer, Castricum, G. M. P.
Cornelissen, Couprie, G. C. van Dam,
M. P. A. van Dam, Dankert, Deetman,
Van Dijk, Dijkman, Van Dis, Van der
Doef, Dolman, Duinker, Engwirda,
Epema-Brugman, Van Erp, Evenhuis,
Eversdijk, Faber, Frinking, Gerritse,
Ginjaar-Maas, De Graaf, Gualthérie
van Weezel, Haas-Berger, De Hamer,
Hartmeijer, Van der Hek, Hennekam,
Hermans, Hermsen, Van Houwelingen, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Joekes, Kappeyne van de Coppello, Keuning, Knol, Koekoek, Kolthof, Kombrink, Konings, Korte-van Hemel, De
Korte, Kosto, Krijnen, De Kwaadsteniet, Lambers-Hacquebard, Langedijk-de J o n g , Lansink, Lauxtermann,
Van Leijenhorst, Lubbers, Mateman,
Meijer, Mertens, Mommersteeg,
Moor, Van Muiden, Müller-van Ast,
Niessen, Nijhof, Nijpels, Nypels, Paulis, Ploeg, Poppe, Portheine, RemptHalmmans de Jongh, Rienks, Rietkerk,
Roels, Roethof, Van Rossum, Salomons, Van der Sanden, Schaapman,
Schakel, Scherpenhuizen, Scholten,
Van der Spek, Spieker, Stemerdink,
Terlouw, Van Thijn, Toussaint, Tripels,
Veerman, Veldhoen, Van de Ven, Verbrugh, Verkerk-Terpstra, Voogd, De
Voogd, Voortman, B. de Vries, K. G. de
Vries, Waalkens, Waltmans, WesselTuinstra, Wisselink, Wolff, Wöltgens,
Worrell, Van Zeil en Zijlstra.
en de heren Van Agt; Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Van der Klaauw, Minister van Buitenlandse Zaken, Van der Stee, Minister
van Financiën, Van Aardenne, Minister
van Economische Zaken, mevrouw
Haars, Staatssecretaris van Justitie, de
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heren Brokx, Staatssecretaris van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hazekamp, Staatssecretaris van
Economische Zaken, Beyen, Staatssecretaris van Economische Zaken, De
Graaf, Staatssecretaris van Sociale Zaken en mevrouw Kraaijeveld-Wouters,
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten van
verhindering van de leden:
Weijers, Janssen, Van Ooijen, Brinkhorst, De Boois, Jabaaij en Patijn, wegens bezigheden elders;
Salomons, alleen voor het eerste deel
van de vergadering.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van Orde
door de leden Beckers-de Bruijn en
Waltmans en door het lid Scholten aan
de Minister van Buitenlandse Zaken,
over arrestaties in Argentinië.
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.] 2

D
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! Wat betreft de vragen van
mevrouw Beckers en de heer Waltmans kan ik mededelen dat inderdaad
omstreeks 27 februari negen leden van
de mensenrechtenbeweing in Argentinië zijn gearresteerd. Van die negen
mensen zijn op 1 maart j l . drie personen vrijgelaten, te weten Gabriela lribarne, een Argentijnse die nu volgens
gegevens waarover ik beschik, over de
Canadese nationaliteit zou beschikken,
de socialistische leider Reynaldo Saccone en een derde van wie ik de naam
nog niet heb kunnen traceren.
In hechtenis bevinden zich nog de
natuurkundige José Westerkamp, de

Ingekomen stukken
Vragen

vader van de heer Westerkamp die al
lange tijd gevangen zit en een optiegeval van Buitenlandse Zaken is, de advocaten Parilli en Pasik, welke laatste
de leider is van de Socialistische Confederatie, de advocaat Emilio Mignone, destijds secretaris-generaal van
onderwijs, de medevoorzitter van de
Assemblea Permanente para los Derechos Humanos, Augusto McDonnell,
en mevrouw Carmen Lapaco, een van
dez.g. Dwaze Moeders.
Deze zouden op 3 maart verhoord
worden door de federale rechter in
verband met vermeende handelingen
die in strijd zouden zijn met de nationale-veiligheidswet. Over de aanklacht en het verhoor is mij nog niets
bekend, maar vannacht is er een telefonisch bericht van de ambassade uit
Buenos Aires binnengekomen, dat ik
nog nader moet natrekken, volgens
welk bericht het verhoor zou hebben
plaatsgevonden; tevens werd gemeld
dat vrijstelling hopelijk dezer dagen te
verwachten is. Wij volgen deze zaak
met aandacht, zoals men ziet; ik heb
enige hoop dat zij dezer dagen zullen
worden vrijgelaten. Ik ben graag bereid
(dit mede in antwoord op vraag 4) over
de komende ontwikkelingen de Kamer
nader in te lichten.
Wat betreft de vragen van de heer
Scholten: ik zei al dat onder de gearresteerden zich inderdaad bevindt de
heer José Westerkamp, de vader van
de Westerkamp met wiens gevangenschap het ministerie zich regelmatig
heeft bemoeid. De laatste heeft in het
verzet gezeten; hij vormt, zoals gezegd, een Nederlands optiegeval. Zijn
vader bevond zich bij de mensen die
dezer dagen zijn gearresteerd.
In antwoord op de tweede vraag van
de heer Scholten kan ik zeggen dat de
Commissie voor de Rechten van de
Mens op 26 februari jl. bij consensus
een resolutie heeft aangenomen,
waarin het mandaat wordt verlengd
van de verleden jaar, mede op Nederlands initiatief, ingestelde Werkgroep
vermiste personen. Deze werkgroep is
naar mijn mening een van de belang-
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Van der Klaauw
rijkste resultaten van de bemoeienissen van de Verenigde Naties met
schendingen van mensenrechten binnen individuele staten. Bij de bespreking van het rapport van deze werkgroep dit jaar is tevens het probleem
van de vermisten in Argentinië aan de
orde geweest.
De Nederlandse delegatie in Genève
bij de huidige zitting van de Commissie voor de rechten van de mens heeft
haar grote waardering uitgesproken
voor de werkzaamheden van deze
werkgroep.
Wat specifiek de vermisten in Argentinië betreft, heeft de delegatie met instemming kennis genomen van het
feit, dat de Argentijnse regering de activiteiten van de werkgroep inderdaad
ernstig opvat door in het algemeen informatie over vermissingen in Argentinië aan de werkgroep voor te leggen.
Er is dus sprake van medewerking van
de Argentijnse regering aan de werkzaamheden van de werkgroep.
Daarbij moet ik echter direct aantekenen, dat in een aantal specifieke gevallen de Argentijnse regering deze inlichtingen niet heeft verstrekt. Er zijn
dus enige uitzonderingen op de algemene verstrekking van de inlichtingen.
De Nederlandse delegatie in Genève
heeft er de nadruk op gelegd, dat in
haar beschouwing over het werk van
de werkgroep de werkgroep niet in
staat is - dat is ook begrijpelijk - haar
humanitaire werkzaamheden u i t t e
voeren, als niet op de volledige medewerking van de Argentijnse regering
kan worden gerekend.
Onder verwijzing naar de verantwoordelijkheid die iedere regering uiteindelijk heeft voor de veiligheid van
haar onderdanen heeft de Nederlandse delegatie ten slotte de Argentijnse
regering opgeroepen, naar beste vermogen de nog onopgeloste gevallen
van vermissing te onderzoeken en duidelijkheid te verschaffen omtrent het
lot van de betrokken personen.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Ik bedank de
Minister voor zijn snelle reactie. Ik
neem aan, gezien de strekking van zijn
woorden, dat hij niet alleen de ontwikkelingen zal volgen en ons daarover
nader zal berichten, maar ook dat, als
de invrijheidsstelling dezer dagen niet
plaatsvindt, hij dan druk w i l uitoefenen
o m dat alsnog te bewerkstelligen.

het behoeft te worden gezegd, vanzelfsprekend is. Men kan zien, dat de Nederlandse Regering deze gevallen met
de grootst mogelijke aandacht volgt,
zoals dit ook in andere gevallen is gebeurd. Men zal dit ook opmerken, als ik
straks de volgende serie vragen beantwoord.

D
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik bedank de Minister voor
de gegeven informatie. Ik wil hem nog
graag de twee volgende aanvullende
vragen stellen.
Is mijn informatie juist, dat onder de
gearresteerden zich een tweetal vicepresidenten bevindt van de permanente assemblee voor de rechten van de
mens in Argentinië, een assemblee die
nationaal en internationaal veel respect geniet? Het zou betreffen de heren M i g n o n e e n McDonnell.
Kan de Regering nog ietwat nauwkeuriger dan zojuist is gebeurd aan de
Kamer meedelen hoe de officiële aanklacht tegen de betrokken gearresteerden luidt en waarop deze aanklacht is
gebaseerd?

D
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! Bij de beantwoording van
de vragen van mevrouw Beckers heb
ik al gezegd, dat zowel de heer Mignone als de heer McDonnell zich onder
de gearresteerden bevinden. Ik kan het
dus bevestigen dat zij daarbij zijn.
Ik heb tevens gezegd dat ik nog niet
op de hoogte ben van de presieze aanklacht. Vannacht is een telefonische
mededeling binnengekomen, - maar
ik moet die nog verifiëren, want die is
door de portieren opgenomen - dat
het verhoor heeft plaatsgevonden.
Ambassadeur Van Suchtelen heeft een
zekere hoop - ik druk mij opzettelijk
voorzichtig uit - dat de invrijheidstelling van de betrokkenen spoedig zal
volgen. De precieze aanklacht is mij op
dit moment niet bekend.
De heer Van Dam (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Wat is een optiegeval?

Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! Ik meen dat dit, zonder dat

Minister Van der Klaauw: Mijnheer
de Voorzitter! Bij optiegevallen gaat
het o m mensen die in Argentinië gevangen zitten en voor wie regeringen
van andere landen - zoals Nederland,
Zweden of Spanje - bereid zijn, te zeggen dat zij deze mensen willen opnemen in het eigen land. Nederland heeft
ongeveer 20 optiegevallen. Deze gevallen zijn soms dubbel; het kan dus
zijn dat bij voorbeeld zowel Zweden
als Nederland bereid is, iemand op te
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nemen. Tot nu toe is een viertal optiegevallen in Nederland aangekomen.
Daarbij gaat het dus o m mensen die
veroordeeld zijn. De lijst wordt regelmatig aangevuld, ook omdat sommige
optiegevallen - wanneer zij weg kunnen uit Argentinië - uiteindelijk niet de
voorkeur geven aan Nederland als
land van vestiging, maar aan bij voorbeeld Spanje. Daarbij spelen onder andere taalkwesties een rol.
De heer Gualthérie van Weezel (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Is de financiële
nood van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zo groot geworden dat
dergelijke belangrijke boodschappen
via de nachtportier aan de Minister ter
kennis worden gesteld?
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! De financiële nood is blijkbaar niet zo groot, want ook een telefoongesprek uit Argentinië kost geld.
Ik neem aan dat ambassadeur Van
Suchtelen - met wie wij gisteren nog
telefonisch contact hebben gehad
voor het inwinnen van de laatste inlichtingen - het bericht telefonisch
heeft doorgegeven om er zeker van te
zijn dat de boodschap mij op tijd bereikte. Er zal ongetwijfeld nog een telegram volgen.
De heer Van den Broek (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog geen
antwoord gehoord op de vraag van de
heer Scholten of het de Minister bekend is wat de nationaliteit is van de
heer Westerkamp. De heer Westerkamp behoort tot de gevangenen.
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Westerkamp heeft
de Argentijnse nationaliteit. Er is weilicht enige verwarring vanwege de
naam, maar zowel vader als zoon heeft
de Argentijnse nationaliteit.

Aan de orde is de beantwoording van
vragen, gesteld overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van Orde
door de leden Ter Beek en Meijer aan
de Minister van Buitenlandse Zaken,
over recente ontwikkelingen in Chili.
[De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.] 3

D
Minister Van der Klaauw: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb onlangs in deze Kamer nog gezegd dat het Nederlandse
beleid ten opzichte van Chili onverminderd gericht blijft op herstel van de
democratische verhoudingen en op
eerbiediging van de mensenrechten.
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Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
hoofdstuk XIII (Economische Zaken)
van de rijksbegroting voor 1981
(16 400 XIII),
de begroting van het Fonds Investe
ringsrekening voor 1981 (16 400-K);
de verslagen inzake de WIR/SIR-problematiek (15 800 IXB-XIII, nrs. 16 en
23 (herdruk);
de brief van de Minister-President,
Minister van Algemene Zaken over
plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (16 513);
het wetsontwerp Goedkeuring van
de Beschikking wijziging investeringsbijdragen (Stcrt. 1980,101) alsmede
van de beschikking van 30 mei 1980,
nr. 080-1158 (Stcrt. 103) tot wijziging
van die beschikking (16 279).

Minister Van der Klaauw in gesprek met het kamerlid Ter Beek

Naar aanleiding van de memorie
van toelichting bij de begroting zijn
enige vragen gesteld over de nieuwe
grondwetten in verschillende LatijnsAmerikaanse landen. Ik heb toen geantwoord dat een grondwet in ieder
geval een zekere rechtsbescherming
aan de inwoners van die landen geeft,
welke kritiek men ook mag hebben op
die grondwetten. Het is altijd nog iets
beter dan wanneer er helemaal geen
grondwet is, zoals op het ogenblik nog
in Chili het geval is.
Er is nu de nieuwe Chileense grondwet. Wij hebben al onze kritiek op het
referendum tot uitdrukking gebracht.
Deze grondwet voorziet op termijn in
enige inspraak van de burgerbevolking in het landsbestuur. Zij voorziet
echter ook duidelijk in een staatsvorm
met een sterk presidentieel karakter.
De termijnen waarop een zekere mate
van democratisch functioneren en een
zekere mate van invloed van partijen
kunnen gaan spelen, zijn vrij lang. Het
gaat vaak o m jaren voordat volgens de
grondwet weer enig optreden van partijen mogelijk is.
Dat deze grondwet een bijdrage
vormt o m tot de traditioneeldemocratische verhoudingen die vroeger in
Chili bestonden, terug te keren, kan
niet worden gezegd.
De zaak van de vijf gearresteerden is
op het ogenblik niet zo dramatisch als
zij hier is overgekomen. Wij beschikken nog niet over een tenlastelegging.
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Volgens berichten die wij hebben gekregen, gaat het om bankovervallen en
de moord op het hoofd van de Chileense inlichtingendienst. Wij weten
dat de gearresteerden nu uit de isoleercellen zijn. Er wordt een proces
voorbereid. Volgens de inlichtingen
die ik hedenmorgen nog telegrafisch
heb gekregen van ambassadeur Van
Hattem, begint zo mogelijk in april of
mei aanstaande een proces. Dit kan
wel een jaar duren.
In elk geval is er geen sprake van dat
een doodstraf is uitgesproken. Het lijkt
mij goed, dit hier duidelijk te zeggen,
omdat ik uit verscheidene plaatsen berichten heb gekregen over ontzetting,
vooral bij Chilenen die in Nederland
wonen. Sommigen zijn in hongerstaking gegaan. Ik hoop dat deze wordt
opgeheven, voor zover zij nog niet is
opgeheven. Er is immers geen directe
levensdreiging. Ook in dit geval zal de
Nederlandse Regering de ontwikkelingen met de grootst mogelijke aandacht blijven volgen.

Aan de orde is de behandeling van het
ontwerp van rijkswet Naturalisatie van
Adams, Amon Leroy en 19 anderen
(16 287, R 1154).
Dit ontwerp van rijkswet wordt zonder
beraadslaging en, na goedkeuring van
de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Vragen
Naturalisatie
Economische Zaken

en van:
de motie-Bolkestein c.s. over vorming van één directoraat-generaal
voor de handelsbevordering
(15 800-XIII, nr. 16);
de motie-Jansen over wettelijke normen voor vestiging van verkooppunten voor tabaksartikelen en alcoholhoudende dranken (16 500, 16 501,
16 502, nr. 8);
de motie-Engwirda over beperking
van het aantal verkooppunten voor
rookwaren (16 500, 16 501,16 502, nr.
10);
de motie-Portheine en Van Erp over
de hoogte van de zelfstandigenaftrek
(16 400-XIII, nr. 64);
de motie-Wöltgens c.s. over de uitvoering van de Nota Regionaal sociaal-economische beleid 1981-1985
(16 400-XIII, nr. 72);
de motie-Kolthoff over voortzetting
van activiteiten ten behoeve van consumenten (16 400-XIII, nr. 73);
de motie-Jansen c.s. over het jaarsalaris van de voorzitter van de stuurgroep maatschappelijke discussie
(kern) energie (16 400-XIII, nr. 74);
de motie-Jansen over het effect van
gasprijsverhoging voor de koopkracht
van lagere-inkomenstrekkers
(16 400-XIII, nr. 75).
De (algemene)beraadslaging wordt
hervat.
De Voorzitter: Door mij zijn schriftelijke antwoorden ontvangen van de
Minister en de Staatssecretarissen van
Economische Zaken. Deze antwoorden
zullen worden opgenomen in een Bijvoeg sel bij de Handelingen van deze
vergadering.
[Het Bijvoegsel is opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.] 4
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D
Staatssecretaris Hazekamp: Mijnheer
de Voorzitter! Het is een merkwaardige volgorde dat eerst de Staatssecretaris antwoordt en daarna de Minister.
In mijn beantwoording zelf is eveneens sprake van een andere volgorde
dan normaal. Er is een uitgebreide
commissievergadering m i d d e n - e n
kleinbedrijf geweest, waarvan het gevolg is dat het midden- en kleinbedrijf
thans iets minder aandacht heeft gekregen dan anders en de consument gelukkig - iets meer aandacht dan andere keren. Met name de heren Kolthoff, Portheine en Engwirda hebben
over de consumentenproblematiek gesproken, ieder in eigen toonaard. Die
toonaarden verschilden nogal.
De heer Kolthoff had in dezen wel
een iets gunstiger oordeel dan met betrekking tot het onderwerp dat hij
daarvóór besprak, te weten het prijsbeleid en dergelijke. De heer Engwirda
had alleen maar stilte geconstateerd
en de heer Portheine had belangrijke
ontwikkelingen geconstateerd. Als ik
die drie bij elkaar neem, dan is het toch
van belang eens te kijken wat er nu is
gebeurd.
De heer Portheine noemt in het institutionele vlak terecht de oprichting
van het onderzoekinstituut SWOKA en
het budgetteringsinstituut NIBUD.
Daarbij stelt hij in het vervolg van zijn
betoog w e l , dat het opmerkelijk is dat
het NIBUD feitelijk niet bekend is. Het
NIBUD is met name opgericht o m
voorlichters voor te lichten. Men kan
er individueel terecht, maar de primaire taak van het NIBUD is het wegwijs
maken van voorlichters in de problematiek van de budgettering. Daarnaast
is er in het institutionele kader een
aantal vertegenwoordigingen van consumentenorganisaties rondgekomen,
onder andere ook op het vlak waarover de heer Portheine s p r a k - en naar
ik meen ook de heer K o l t h o f f - , te weten bij de micro-elektronica en de automatisering. Juist op initiatief van
Economische Zaken zijn de consumentenorganisaties betrokken bij de opzet
van Viditel.
Daarnaast is er uiteraard de subsidiërende activiteit, met name op het
vlak van warenonderzoek, het onderzoek van het Veiligheidsinstituut, geschillencommissies en dergelijke. Ik
kom nog te spreken over de motie van
de heer Kolthoff ten aanzien van de instituten.
Van groot belang is uiteraard de
wetgevende arbeid. De heer Portheine
noemt daarbij de Wet Misleidende Reclame en de kredietbemiddeling en de
schuldbemiddeling bij de wijziging

van de wet inzake het consumptief
geldkrediet. Ik noem daarbij de Kampeerwet, de wetgeving inzake de algemene prijsaanduiding en de Warenwetbesluiten. Daaraan kan inmiddels
worden toegevoegd het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit, alsmede het AIgemene Aanduidingenbesluit, waarbij
de etikettering voor levensmiddelen is
geregeld. Het is een zaak die op zich
van grote betekenis is, met name o m dat een aantal andere zaken dat aan de
orde is geweest, de Ministerraad is gepasseerd en binnenkort aan de Kamer
zal worden voorgelegd. Ik doel hier op
de Wet op de Algemene Koopvoorwaarden en de Wet op de Consumentenkoop. Beide worden ingebracht in
het Burgerlijk Wetboek.
Als ik deze serie overzie van hetgeen
hetzij op dit moment al feitelijk is gerealiseerd, hetzij direct aan de Kamer
kan worden voorgelegd, dan is dit bepaald geen stilte, zoals de heer Engwirda het noemt. Ik zou er bovendien
nog aan kunnen toevoegen een aantal
bij de Sociaal-Economische Raad ingediende adviesaanvragen, maar deze
onderwerpen verkeren nog in een procedurele fase. Men kan daarvan zeggen dat het aardig is dat er een adviesaanvrage ligt, maar dat nog maar
moet worden afgewacht wat er verder
van komt. Ik denk hierbij aan onderwerpen als misleidende prijsaanduiding, prijsaanduiding voor de reparatiesector, specificatie van rekeningen
en dit soort aangelegenheden meer.
Voor wat betreft de aanpak van het
consumentenbeleid hebben met name
de heer Portheine en de heer Engwirda
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Staatssecretaris Hazekamp en Minister Van Aardenne, beiden van Economische Zaken
gesproken over de onderlinge samenwerking van departementen en over
de benadering die moet worden gekozen bij reorganisatie van de Directie
Consumentenbeleid en bij een aantal
organisatorische voorzieningen. De
heer Engwirda ging daarbij zover, dat
hij vroeg o m invoering van het zogenaamde Cartermodel. Hij stelde daarbij dat er op elk departement een
belangrijk ambtenaar moet zijn die op
dat departement in de gaten houdt wat
er voor consumenten allemaal van belang is en bevordert dat de de belangen van de consument binnen het eigen departement goed in wetgeving,
in maatregelen en in uitvoering gestalte krijgt.
Daarnaast zou zo iemand als een
'venster' naar buiten moeten fungeren. Ik meen, dat die twee functies niet
te combineren zijn. Op het ogenblik
maken w i j duidelijk vorderingen bij de
procedure waarbij per departement
een hooggeplaatst ambtenaar lid is
van de interdepartementale commissie voor het consumentenbeleid. Daarbij moet uiteraard een zodanige keuze
gemaakt worden dat er in de ICC iemand zitting heeft die gezag binnen
het eigen departement heeft. Als gevolg daarvan moet hij ook een niveau
hebben waarbij hij niet direct de voorlichtings-, de ombudsman of het 'venster' naar buiten kan zijn.
In het algemeen heeft bij elk departement de voorlichtingsapparatuur, de
directie externe betrekkingen, zodanige interne contacten dat zij doeltreffend kunnen optreden ten opzichte
van iedereen die vragen heeft over het
betrokken departement.
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Hazekamp
Het is wel van belang, dat de ambtenaar die lid is van de ICC de contactfiguur is voor alle organisatorische contacten, zodat consumentenorganisaties en eventueel andere instituten en
organisaties die te maken hebben met
het consumentenbeleid bij het betrokken departement, direct hun ingang
kunnen vinden. Daar waar het noodzakelijk is kan Economische Zaken natuurlijk toch haar directe integratie- en
coördinatietaak vervullen. Economische Zaken zal ervoor zorgen - ongeacht welk departement aan de orde is
- dat de belangen van de consument
kunnen worden behartigd.
De heer Portheine heeft gevraagd
naar de reorganisatie bij de directie
Consumentenbeleid. De plannen voor
die reorganisatie hebben nog niet het
beslissende stadium bereikt. Zij zijn
wel zo ver gevorderd, dat er binnenkort over besloten wordt. Vooruitlopend hierop kan ik zeggen, dat op dit
moment de sterkte geleidelijk aan toeneemt. Sinds de beantwoording van
de schriftelijke vragen zijn er twee
functionarissen bij gekomen. Bovendien is de reorganisatie zelf van dermate belang dat gesproken kan worden van een substantiële uitbreiding
van de capaciteit. De organisatorische
en institutionele voorzieningen voor
het consumptiebeleid moeten - ik
zeg dit ook aan het adres van de heer
Engwirda - gezien worden binnen het
kader van de ICO-werkgroep. Die werkgroep zal op niet al te lange termijn zowel over de werking van de ICC zelf als
over het instrumentarium dat men bij
de ICC nodig heeft voor het formuleren en voorbereiden van beleid, advies
uitbrengen. Ik kan hierop nu niet vooruitlopen.
De heer Portheine heeft gevraagd
naar - dat is wederom in de sfeer van
de organisatorische vormgeving - de
o m v o r m i n g van de CCA, de commissie van de Sociaal-Economische Raad,
op basis van het advies van de Sociaal-Economische Raad betreffende
taak, samenstelling en werkwijze van
de SER. Het standpunt van de Regering zal binnenkort - dat wil zeggen in
de loop van het eerste halfjaar van dit
jaar - gereed komen. De opvatting
over de o m v o r m i n g van de CCA is
uiteraard hiervan een onderdeel. De
heer Portheine zal wellicht al opgemerkt hebben, dat de eerste reactie
van Economische Zaken positief was.
De uitbreiding van de taak van de CCA
wordt gunstig beoordeeld. Wanneer
dit in het algemeen het standpunt van
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de Regering ten aanzien van de ontwikkeling van de PBO, de Sociaal-Economische Raad, kan zijn dan betekent
dit niet dat op dat moment nog voorbereidingen in gang gezet moeten
worden o m deze o m v o r m i n g te realiseren.
Parallel met de vorming van het
standpunt kan ten aanzien van de CCA
al worden gewerkt.
De heer Kolthoff (PvdA): Ziet de
Staatssecretaris geen gevaar in een
zodanige uitbreiding van de taak van
de CCA dat zij nauwelijks meer effectief kan werken?
Staatssecretaris Hazekamp: Ik vind het
merkwaardig dat de heer Kolthoff deze
vraag stelt. Ik had haar eerder van de
heer Portheine verwacht!
De heer Kolthoff (PvdA): De heer Portheine kan ook heel goede vragen stellen.
Staatssecretaris Hazekamp: Ja, en bij
hem past de vraag in zijn betoog. De
strekking van zijn betoog was dat de
inhoud van het consumptie-consumentenbeleid wellicht niet zo veel uitwaaiert, dat er nauwelijks iets denkbaar is in het overheidsbeleid dat niet
onder het consumptiebeleid valt.
Dat gevaar zit er ongetwijfeld in, maar
er worden serieus grenzen gesteld.
In de adviescommissie bij de SER
worden elke keer weer raakvlakken geconstateerd tussen het ordelijk economisch verkeer en het consumentenbeleid. Ook in het betoog van de heer
Kolthoff werden deze elementen met
elkaar verbonden. Het is dus zinvol in
één commissie deze aspecten te verbinden. Uiteraard is het organisatorisch mogelijk o m te werken met werkgroepen en speciale commissies ten
aanzien van bepaalde adviesvragen.
De heer Kolthoff (PvdA): Ik ben het
volstrekt met de Staatssecretaris eens
dat integratie en daarmee uitbreiding
van de functie van de CCA zeer nuttig
kan zijn, mits bijzonder goed wordt opgepast voor een zodanige uitwaaiering
dat alles met elkaar samenhangt en
geen effectieve adviezen meer kunnen
worden gegeven.
Staatssecretaris Hazekamp: Ik ben het
daarmee eens. Ik verwacht ook dat de
SER zelf zeer attent erop zal zijn dat
niet alle activiteiten naar de CCA worden geschoven.
Wat betreft de consumentenvoorlichting heeft de heer Portheine gevraagd op welke wijze het Regeringsstandpunt wordt voorbereid. Ik meen
dat de heren Engwirda en Kolthoff
juist de consumentenvoorlichting als
wezenlijk voor het consumentenbeleid
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hebben bestempeld. Ik ben het met die
benadering eens. Naar aanleiding van
het CCA-advies over consument en
huishoudelijke voorlichting is het
standpunt van de betrokken departementen en bewindslieden geformuleerd. Daarin is als invalshoek gekozen
dat enerzijds de doelgroepen - met name de zwakste groepen in de maatschappij, onder andere de door de
heer Portheine genoemde minderheidsgroepen - rechtstreeks in de
voorlichting kunnen worden betrokken.
Anderzijds wordt primair aan het
voorlichten van voorlichters gedacht,
dat wil zeggen dat instituten die op dit
moment reeds contact met de doelgroepen hebben, worden ingeschakeld. De algemene voorlichting - die
niet op de consumentenorganisaties
wordt afgeschoven - blijft zeer belangrijk. De consumentenorganisaties hebben echter duidelijk een eigen functie.
De heer Portheine stelde bij dit punt
de vraag of wij ons realiseren dat er
verschil bestaat tussen de Consumentenbond en het Konsumentenkontakt.
Er bestaat inderdaad verschil, maar
dat betekent niet dat wij de erkenning
van beide organisaties verschillende
inhoud moeten geven. Natuurlijk moet
de overheid met beide organisaties op
voet van gelijkheid opereren. In bepaalde situaties kan het verschil natuurlijk een rol spelen.
Ik ga er geheel mee akkoord dat
vrouwenorganisaties en ook specifieke organisaties voor bepaalde categorieën, zoals recreantenorganisaties en
ANWB, als consumentenorganisaties
erkend kunnen worden in bepaalde situaties. In die zin moet men ook de opmerking in de examennota opvatten,
dat consumentenorganisaties bij de
voorbereiding van examens kunnen
worden betrokken, evenals de sociale
partners.
Ik heb in feite al een voorbeeld genoemd van beslissingen die buiten het
directe consumentenbeleid liggen,
maar die in het consumptiebeleid veel verder uitwaaierend - ook ten
aanzien van andere departementen in
het belang van de consument moeten
worden genomen. Dat geldt dus voor
de examensituatie. Het komt ook in het
OPVO naar voren ten aanzien van opvoeding van de consument. Ik kan
voorts noemen het optreden van de
Consumentenbond op initiatief van
Economische Zaken in de stuurgroep
Viditel, de expliciete invloed bij de voorbereiding van de Wet energiebesparing, en het kroonlid dat inmiddels in de
commissie tarieven gezondheidszorg is
opgenomen. Op die wijze zou het beleid
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doorgenomen kunnen worden. Het zijn
allemaal aanzetten, waarbij ook op een
breder vlak de consument heel duidelijk
vertegenwoordigd wordt of wel de consumentenbelangen binnen het geheel
worden ingebracht.
De heer Engwirda heeft gevraagd of
het niet wenselijk is een aparte produktveiligheidswet op te stellen naast
de Warenwet. Ik geloof niet dat dat een
goede methodiek is. Het wetsontwerp
Warenwet is vrijwel gereed. Zeer
waarschijnlijk w o r d t het in deze kabinetsperiode nog aan de Kamer voorgelegd. Als wij nu nog gaan bezien in
hoeverre de veiligheidsaspecten uit de
wet gehaald moeten worden, zal dat
een grote vertraging opleveren. Ik kan
mij wel het volgende voorstellen. Als
in een latere fase bij de Warenwet
moet worden bezien in hoeverre food
en non-food van elkaar gescheiden
moeten worden, zou kunnen worden
overwogen het veiligheidsaspect ten
aanzien van non-food in een aparte
wetgeving onder te brengen.
De heer Kolthoff (PvdA): Je zou haast
denken dat het zo snel gaat met de
herziening van de Warenwet, dat die
scheiding niet meer is aan te brengen.
In werkelijkheid zijn wij er nu 15 jaar
mee bezig.
Staatssecretaris Hazekamp: Het SERadvies is van anderhalf jaar geleden.
De heer Kolthoff (PvdA): De aankondiging van een ingrijpende herziening
dateert van 8 jaar geleden.
Staatssecretaris Hazekamp: Wij werken wel met inspraakprocedures.
De heer Kolthoff (PvdA): Dat blijkt; 8
jaar lang. Ik meen dat de Minister van
Volksgezondheid wel degelijk heeft laten weten dat de combinatie van gezondheidsaspecten en veiligheidsaspecten van volstrekt anderssoortige
produkten zich niet goed in één wet
laat opnemen. Als de Staatssecretaris
zegt dat het denkbaar is dat het te zijner tijd gebeurt, vind ik dat een aanzienlijke vervaging van dat standpunt.
Staatssecretaris Hazekamp: Het gaat
nu om de vraag of het aangekondigde
wetsontwerp Warenwet op dit moment nog herzien zou moeten worden.
Mijn antwoord daarop is: neen. Milieu,
veiligheid, food en nood-food en dus
ook de etikettering zijn betrokken bij
dit wetsontwerp. Uiteraard kan men
erover discussiëren of dat de beste
aanpak is voor de langere termijn,
maar dat is een andere discussie. Op
dit moment moet ik zeggen dat het
zeer vertragend werkt, als wij nu nog
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terugkomen op die keuze. Het wetsontwerp zou dan totaal veranderd
moeten w o r d e n en bovendien zou een
geheel nieuw wetsontwerp inzake de
veiligheid moeten worden opgesteld,
met uiteraard opnieuw de inspraakprocedures die daarbij gelden.
De heer Kolthoff heeft een motie ingediend ter veiligstelling van de activiteiten van gesubsidieerde stichtingen.
Het is natuurlijk bapaald niet de bedoeling van de Regering te komen tot
een afbouw van de instituten. In die zin
zou ik de motie als ondersteunend
kunnen zien.
Het zou echter een wat merkwaardige situatie zijn als de Kamer over door
haar te stellen prioriteiten zou uitspreken dat voortzetting van uitbreiding
van activiteiten voor een reeks van jaren dient te worden veiliggesteld en
dat verlagingen ongedaan dienen te
worden gemaakt.
Verlagingen kunnen ongedaan worden gemaakt bij amendement op dit
begrotingshoofdstuk. Als de heer Kolthoff daar behoefte aan heeft, dan
moet hij dat niet laten. Ik zeg op dit
m o m e n t dat de activiteiten van de instellingen bepaald niet benadeeld
worden, althans niet gefrustreerd worden door de zeer beperkte bezuiniging
die is aangebracht in de hoofdstukken
van de begroting die betrekking hebben op het consumptiebeleid.
In de motie wordt gesteld dat de
zaak voor een reeks van jaren veilig
gesteld dient te worden. Dat wil zeggen dat het een prioriteit is die buiten
elke heroverweging zou dienen te vallen. Dat wil ik toch zeker niet aanbevelen.
De heer Kolthoff (PvdA): De zaak is
heel helder. Wij krijgen overigens een
merkwaardige herhaling van de discussie van gisteren of de Kamer niet
beter kan amenderen dan moties indienen. In dit geval kan de Kamer beter
een motie indienen, want het gaat o m
een zaak die voor een reeks van begrotingen geldt. Daarom valt ook de term
middellange termijn. Zo iets kan alleen
maar bij motie worden uitgesproken.
Overigens heerst er wel degelijk grote
ongerustheid bij de genoemde stichtingen over de financiële onzekerheid
waarin zij verkeren. Op een aantal punten is inderdaad een verlaging te constateren.
Staatssecretaris Hazekamp: Uiteraard
is er intensief contact geweest met de
instellingen. Men kent de instelling
van Economische Zaken. Uiteraard
weet men - men is niet volstrekt irreeel - wat voor financiële problemen
zich bij het algemene overheidsbeleid
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voordoen. Ik geef onmiddellijk toe dat
daaruit enige onzekerheid voortkomt,
dat is heel begrijpelijk. Het is echter
onmogelijk o m welke instelling dan
ook te vrijwaren van de onzekerheid
die er uit die financiële situatie kan
voortkomen.
De heer Kolthoff (PvdA): Het is natuurlijk wel aan deze Kamer o m uit te spreken dat zij aan deze activiteiten, die relatief zo weinig geld kosten, een hoge
prioriteit toekent. Dat kan de Kamer
doen aan de hand van deze motie.
Staatssecretaris Hazekamp: Uiteraard
kan de Kamer de motie aannemen, die
zij zelf wil aannemen. Ik moet het echter wel sterk ontraden.
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD): Hebben de consumentenorganisaties aangegeven welke taken zij
niet meer kunnen verrichten ten gevolge van de bezuiniging?
Staatssecretaris Hazekamp: Nee, alleen is door de Stichting Vergelijkend
Warenonderzoek in het algemeen gezegd dat bepaalde onderzoeken dan
niet zouden kunnen gebeuren. Dat is
begrijpelijk. In het urgentieprogramma
van de stichting zijn echter bepaalde
zaken opgenomen die toch niet de
hoogste urgentie hebben; videorecordertesten en dergelijke kunnen natuurlijk in de huidige situatie best wat later
gebeuren. Op die wijze kan men er ongetwijfeld uitkomen.
Ik kom nu bij het beleid voor het
midden-en kleinbedrijf. De heer Jansen heeft aandacht gevraagd voor het
ambacht en de heren De Korte en Portheine voor industrie. Voor mijn antwoord over die industrie, en dan met
name de kleine industrie binnen het
geheel, zit ik op dit moment wat moeilijk. Meestal ga ik bij dit soort discussies nog op dat punt in, nadat de M i nister over het industriële beleid heeft
gesproken. Ik laat het nu maar zo,
eventueel zal ik in mijn tweede termijn
nog wat aanvullen. De afspraak is dat
uiteraard het industriële beleid door
de Minister behandeld wordt.
Ik kan de heer Portheine wel zeggen
dat het duidelijk is dat het industriebeleid en met name het innovatiebeleid
gericht is op de mogelijkheden van het
midden- en kleinbedrijf. Daaronder
verstaan wij dan de bedrijven met
maximaal 300 a 400 werknemers. Het
terrein van de micro-elektronica is
daarbij van zeer grote betekenis. Dat
krijgt dan ook extra aandacht.
In deze zin is ook van belang wat de
heer Wöltgens over ambachtsverzamelgebouwen zei. Het gaat hem niet
alleen o m de ambachtsverzamelge-
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bouwen in de oude zin, maar tevens
o m het combineren van de huisvesting met de serviceverlening en dan
met name op het gebied van de automatisering.
In die zin is het Amsterdamse rapport van betekenis. Ik hoop, dat voor
de Amsterdamse bedrijven een oplossing kan worden gevonden. Als een en
ander zich in de stadsvernieuwingsgebieden voltrekt, kan gebruik worden
gemaakt van de fondsen voor de
stadsvernieuwing. In het verleden is
de regeling ambachtsverzamelgebouw e n toegepast op de zogenaamde interimsaldoregelinggemeenten. De bedoeling is, dat de landelijke werking
van die regeling behouden zal blijven.
De vraag of de regeling in de toekomst
nog van toepassing kan worden verklaard, hangt af van de economische
en financiële mogelijkheden van ons
land. Ik streef naar voortzetting van die
activiteiten.
Wat betreft de kaderregeling stadsvernieuwing heeft de heer Wöltgens
zijn verbazing uitgesproken over de
verlaging m e t f 10 min. Ik heb inderdaad met de grote gemeenten gesproken over een bedrag van f 27 min. voor
dit jaar. Tegen de wethouders heb ik
gezegd, dat ik blijf streven naar een bedrag van f 27 min. Een en ander moet
in de voorjaarsnota tot uitdrukking komen. Het is nog de vraag, of het helemaal rond zal komen.
De heer Mateman heeft in het kader
van de ontwikkeling van Twente gevraagd naar een reactie op de aanvrage inzake een toeristisch over-allplan.
Intern is dat over-allplan in studie; verder zal dit met de provincie en het gewest moeten worden bezien. Het beh o o r t t o t het normale regionaal toeristisch onderzoek. Het past in grote lijnen
binnen de gestelde richtlijnen.
Ik sta welwillend tegenover een concreet en duidelijk plan.
De heer Portheine heeft enkele opmerkingen gemaakt over toerisme en
het midden- en kleinbedrijf in het kader van de EG. Die twee zaken zijn niet
vergelijkbaar. Wat het toerisme betreft, merk ik op, dat het overleg in het
kader van de OECD en op wereldniveau goed functioneert. Vanuit die niveaus wordt gekeken naar de ontwikkeling binnen de Europese regio
Het is de vraag, in hoeverre de Europese regio een apart toeristisch kader nodig heeft. Voor de Beneluxlanden
geldt dit wel, omdat deze landen gezamenlijk promotie-activiteiten verrichten. Ter zake van de uitvoering is sprake van een samenwerking. Ik kan de
heer Portheine niet meer toezeggen
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dan dat ik in EG-verband het toerisme
aan de orde zal stellen. Nagegaan zal
moeten w o r d e n , in hoeverre een eigen
toeristisch beleid voor Europa kan
worden opgezet.
De inhoud van dat beleid kan ik echter op dit moment niet concretiseren.
Hoewel de lokale en regionale concurrentiepositie voor het midden- en
kleinbedrijf van grote betekenis is, is
met name voor het middenbedrijf de
Europese situatie wèl van betekenis
Hierover bestaan dan ook contacten in
Europees verband; er is een afdeling
op dit gebied bij het Europese bureau
en men heeft zijn invloed binnen het
sociaal-economische comité. Daarnaast moeten veel activiteiten, die
voor het midden- en kleinbedrijf moeten worden gedaan, toegespitst zijn op
de concrete aanbevelingen en richtlijnen die door de Europese Commissie
worden voorbereid. Ten aanzien van
die richtlijnen is er dus sprake van een
directe functionele benadering.
De heer Portheine (VVD): Ik heb vernomen dat de door de Staatssecretaris
genoemde afdeling min of meer is opgeheven, want de nieuwe Commissie
heeft haar toebedeeld aan een aantal
onderafdelingen van verschillende
commissarissen. Er bestaat dus geen
specifieke afdeling meer op dit punt.
Staatssecretaris Hazekamp: Dat bericht heb ik nog niet ontvangen. Ik
moet u zeggen dat ik precies het o m gekeerde heb aanbevolen, namelijk
een uitbreiding van het bureau zoals
dat onder de vorige commissie werkte.
Ik zal dit laten nagaan en bezien wat er
nog te doen valt. Uiteraard heeft de
Commissie hier een eigen verantwoordelijkheid, maar wellicht kan het Europees Parlement indien nodig inspringen.
In antwoord op een vraag van de
heer Van Dis merk ik op dat het uiteraard logisch is dat de afspraken rond
de Winkelsluitingswet, die duidelijk
een compromiskarakter hadden ten
aanzien van de zondag, worden nageleefd.
Wat betreft de detailhandel, die ongetwijfeld in een moeilijke situatie verkeert, heeft de heer Van Dis gevraagd
o m een eenmalige tegemoetkoming
om de reële inkomensdaling zoveel
mogelijk te mitigeren. Ik begrijp zijn
vraag, maar het is duidelijk dat de detailhandel rekening moet houden met
structurele ontwikkelingen voor vele
jaren. Er worden nu met de sector
levensmiddelen maar ook met de detailhandel als geheel contacten gelegd
on te bezien hoe wij daar structureel
iets aan kunnen doen. Ik meen echter
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niet, dat de situatie in de detailhandel
een aparte benadering vraagt omdat
men daar in de inkomensontwikkeling
niet achterblijft bij de reële negatieve
ontwikkeling, die bij de werknemers
wordt gerealiseerd.

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Allereerst wil ik de achtergrond van het beleid van het kabinet
nog eens belichten; daarbij ga ik uiteraard nog eens een keer in op de verhouding tussen globaal en gericht beleid en op de filosofie achter het industriebeleid.
Het huidige probleem is dat in de jaren '70 een structurele onevenwichtigheid is gegroeid tussen middelen en
bestedingen. Illustratief is dat bij een
groei van het nationale inkomen van
2,3% per jaar in de periode 1970-1980
de overheidsmiddelen met 2,7% van
dat nationale inkomen groeiden. Dit
gevoegd bij de positieve ontwikkeling
van de reëel beschikbare lonen, is de
conclusie duidelijk: de rendementen
hebben het gelag betaald.
Die scheefgegroeide verhouding is
voor een belangrijk deel terug te voeren op de eerste oliecrisis en ook op de
wijze waarop daarop is gereageerd. In
het algemeen - niet alleen in Nederland - werd destijds getracht via bestedingspolitiek de economische groei
op peil te houden. Die politiek - Keynesiaanse conjunctuurpolitiek — deed
echter onvoldoende recht aan de
structurele verschuiving van inkomens
naar de OPEC-landen. Dat werd weer
tot uitdrukking gebracht in de betalingsbalansposities. Ik meen dat nu
allereerst middelen en bestedingen in
evenwicht moeten worden gebracht
door - hoe vervelend dat ook is - inkomensmatiging en matiging in de collectieve sector.
De tweede oliecrisis heeft die noodzaak alleen maar aangescherpt. Nog
afgezien van het feit dat een stimuleringsbeleid nu zou betekenen dat w i j
de fout van de jaren '70 zouden herhalen, merk ik op dat er nu ook geen
ruimte meer is. Wij weten nu ook beter. Wij weten dat er voor een belangrijk deel structurele verschuivingen
zijn en zo zijn er ook bepaalde conjuncturele effecten. Een bestedingsimpuls
van de overheid nu zou, tenzij die elders ombuigingen met zich zou brengen, het tekort verder doen oplopen.
Het toenemende beroep van de
overheid op de kapitaalmarkt - afgezien van het feit wat dit zal kosten aan
rente in de komende jaren, hetgeen
ook weer uit die ruimte betaald moet
worden - zou het bedrijfsleven alleen
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maar belemmeren in de mogelijkheid
o m kapitaal ten behoeve van investeringen aan te trekken. Alle geïndustrialiseerde landen zullen zich moeten
aanpassen aan de structurele verschuiving van economische rijkdommen in de wereld ten opzichte van de
OPEC-landen.
De heer Portheine heeft terecht
McNamara in dezen aangehaald. Het
is dit gegeven dat de situatie nu onvergelijkbaar maakt met die van de jaren
'30. Zo'n situatie vereist wel internationaal een gecoördineerde aanpak o m
te voorkomen dat wij verder in het dal
terechtkomen. Daarom moeten er in
het beleid ook de nodige prikkels worden aangebracht. Ik verwijs daarbij
naar de zogenaamde positive adjustment policy van de OESO. Dit betekent
het niet geforceerd in stand houden
van sectoren die het op de wereldmarkt, ook door de opkomst van nieuwe industrielanden, steeds moeilijker
zullen krijgen, maar het inspelen op
nieuwe mogelijkheden. Kortom: heroriëntatie en vernieuwing.
Ik moet voorts constateren dat de internationale economische ontwikkelingen niet erg optimistisch mogen worden ingeschat. De nog deze maand te
publiceren middelllange termijnramingen van het Centraal Planbureau w i j zen daar ook op. Vooral door de energieproblematiek zal de economische
groei zeer bescheiden zijn en de claims
op die groei zullen heel groot zijn. Ik
wijs op de claims uit de collectieve
sector, het nog steeds toenemend aantal inactieven en op de stijgende rentelasten. Ook wijs ik op claims uit de particuliere sector waar immers ruimte
moet worden gecreëerd voor nieuwe
arbeidsplaatsen en incidentele loonsverbetering in verband met het beter
doen functioneren van de arbeidsmarkt.
De conclusie is duidelijk: het matigingsbeleid zal met kracht moeten
worden voortgezet; over een reeks
van jaren zullen pijnlijke ingrepen nodig zijn met betrekking tot collectieve
uitgaven en reële loonontwikkeling.
Dat daarbij de koppelingsmechanismen, waarover de heer Van Dis ook
sprak, ook ter discussie zullen komen,
lijkt onontkoombaar. Een zekere verfijning in de systematiek daar lijkt, gezien de omvang van de problemen,
niette vermijden.
De heer Portheine heeft in dit verband nog gesproken over de recente
rentestijging. Hij merkte terecht op dat
de Duitse rentestijging daarbij een belangrijke rol speelt. Het internationale
monetaire klimaat is nu een keer voor
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onze open economie een gegeven,
waar wij niet omheen kunnen. Ik wil
toch wijzen op de w o o r d e n van mijn
collega Van der Stee dat het verleden
jaar in Nederland mogelijk is geweest
o m vier maal een discontoverlaging
door te voeren.
Nog altijd is ons renteniveau, internationaal gezien, aan de lage kant. Wij
moeten ervoor oppassen dat wij niet
in een internationale rentewedloop
vervallen. Ik ben het ook eens met wat
de heer Van Houwelingen op dit punt
heeft gezegd over het meenemen in
procedures op het terrein van internationale beleidscoördinatie. Ik denk
echter dat dit meer bij de bespreking
van hoofdstuk IX B thuishoort.
Ik wil er nog wel op wijzen dat die
rente niet alleen het gevolg is van internationale factoren, maar ook van
nationale. Ik wijs op het huidige zeer
omvangrijke financieringstekort dat uiteraard een opdrijvende werking heeft.
Globaal beleid - ik wil dit duidelijk
stellen - is alleen niet voldoende o m
alle economische problemen tot een
oplossing te brengen. Wat dat betreft
onderschrijf ik de complementariteit
die door de WRR in het rapport PTNI is
benadrukt.
De aard van de problemen is naar
mijn mening bepalend voor de relatieve omvang van die twee beleidsconv
ponenten. De fundamentele macroeconomische onevenwichtigheden die
ik zojuist noemde, kunnen niet door
gericht beleid worden opgelost. Voor
bepaalde specifieke problemen, zoals
het tekort aan financieringsmiddelen
voor bedrijven, innovatieprocessen,
het functioneren van de arbeidsmarkt,
sectoriële problemen e.d., kan men
echter weer niet uitsluitend met globaal beleid volstaan. Met nadruk moet
ik vaststellen dat, gezien de randvoorwaarden die betalingsbalans en financieringstekort nu eenmaal stellen, de
intensivering van het gericht beleid op
zichzelf ook ombuigingen en loonmatiging vereist.
Als er al sprake is van meningsverschillen terzake van globaal versus gericht beleid (tijdens het debat verleden
week is geconstateerd dat ook gericht
beleid vaak generiek moet zijn; men
denke bij voorbeeld aan de scheepsbouwsteun) dan kunnen die meningsverschillen niet gaan over de noodzaak
van matiging, maar alleen over de
aanwending van de op die wijze verkregen middelen.
Gericht beleid kan het voordeel hebben dat perspectief biedende elementen worden ingebouwd; dit kan het
matigingsbeleid op zichzelf weer meer
acceptabel maken.
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Een belangrijk onderdeel van het gericht beleid is het industriebeleid, dat
met name via het WRR-rapport 'Plaats
en toekomst van de Nederlandse industrie' in het brandpunt van de belangstelling is komen te staan.
De heer Van Houwelingen (CDA): Ik
vond uw beschouwing over gericht en
globaal beleid heel interessant. Een
theoretisch oordeel is op zichzelf best
interessant, maar het gaat eigenlijk
nog o m iets anders. Heeft de Minister
een oordeel over de dosering in het
concrete beleid voor 1981? Wij hebben
wel eens de indruk dat het gericht beleid thans ondergewaardeerd is en dat
juist in deze tijd de conjuncturele problemen het nodig maken hieraan iets
extra's te doen. Heeft de Minister hierover ook een oordeel?
Minister Van Aardenne: Ja, dat heb ik.
Ik heb in het debat van verleden week
al aangegeven dat men een scala van
maatregelen kan richten op kleinere
gebieden, bij voorbeeld een sector, en
dat met dit ook kan richten op grotere gebieden, bij voorbeeld op alle loonintensieve bedrijven via loonkostensubsidies. Ik denk dat met name het richten op investeringen, wat sommigen
globaal noemen, door het via de WIR
te doen, op dit ogenblik uitermate
belangrijk is en dat daarnaast de componenten die w i j nu hebben ingevoerd
van innovatieve aard daaraan een extra impuls kunnen geven, even goed
als dit geldt voor de toeslagen bij de
WIR.
Kortom, ik ben van mening dat die
verhouding, gezien de omstandigheden en gezien de problemen van de
globale situatie, op het ogenblik goed
is, hoewel alles wat goed is, natuurlijk
altijd verbeterd kan worden en ook
constant in beschouwing moet blijven.
Ik vind echter niet dat hier sprake van
een fundamentele onevenwichtigheid
is.
Ik was gekomen aan de rapportering
door de WRR. Ik wil erop wijzen dat het
vroegere WRR-rapport 'Maken w i j er
werk van?' naar mijn mening niet zo
strijdig is met 'Plaats en toekomst van
de Nederlandse industrie' als sommigen het doen voorkomen. Ook dat rapport heeft de secundaire en tertiaire
sectoren (de z.g. produktieve sectoren)
als draagvlak voor de kwartaire sector
aangewezen, maar ging er verder niet
op in.
De grootste fout die de politiek in dit
opzicht naar mijn mening kan maken,
is hetzij het ene, zoals in het verleden
is gebeurd, hetzij het andere rapport als alleenzaligmakend te beschouwen. Het betreft telkens facetten
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van het te voeren beleid, waardevolle
facetten waaraan veel aandacht moet
worden geschonken. Als de heer Van
Houwelingen opmerkt dat wij wat laat
zijn met de waardering van de Nederlandse industrie is dit wellicht terug te
voeren op de min of meer verkeerde
interpretatie van het vorige rapport,
waarbij men zei dat alle aandacht op de
kwartaire sector moest worden gericht. Toen verwaarloosde men als het
ware het wel in het rapport beschreven draagvlak. Ik meen dat de Regering zich hieraan niet zozeer schuldig
heeft gemaakt.
Uit het analytisch gedeelte van het
WRR-rapport blijkt duidelijk dat de Nederlandse industrie de komende jaren
in zwaar weer zal verkeren. Onweerstaanbaar dringt zich dan ook de conclusie op dat het economisch structuurbeleid zich zal moeten richten op
verbetering van de concurrentiepositie
en (ik zei het zojuist al in het algemeen)
op heroriëntatie en vernieuwing van
het produktiepakket.
Het is bekend, denk ik, dat ik van mening ben, dat de overheid niet systematisch meer weet van alle markten
dan het bedrijfsleven zelf. Immers, het
blijft toch een markteconomie, al is die
georiënteerd. Daarover verschil ik van
mening met de heer Van der Spek. Dat
is gisteren echter ook al even aan de
orde geweest.
Het is onmogelijk op één plaats zo
veel kennis over concurrentieverhoudingen, marktaandelen, managementpositie, technologische ontwikkelingen en marketing- en distributieaspecten te verzamelen, dat daarop een tot
in sectoren en bedrijven uitgewerkt industriebeleid te bouwen is. Naast de
ideologische, politieke, overtuiging
heb ik praktische redenen o m te zeggen, dat het bedrijfsleven primair zelf
verantwoordelijk is voor de continuïteit van de onderneming en de aanpassing aan veranderde omstandigheden. Het beleid van de overheid moet
erop gericht zijn, in te spelen op initiatieven en vooral voorwaarden te
scheppen waardoor die initiatieven tot
stand kunnen komen.
Als de heer Van der Hek zegt, dat dit
non-interventionisme betekent, denk
ik dat hij dit geheel toch enigszins in
een karikatuur trekt. Hij heeft gisteren
overigens een mooie verkiezingsrede
gehouden. Zoals uit de rest van mijn
betoog zal blijken, is er een ruim scala
van specifieke instrumenten beschikbaar, zo veel zelfs dat de commissieVan Dijk — nu moet ik toch weer het
rapport van die commissie citeren - op
vereenvoudiging heeft aangedrongen.
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Overigens ben ik het daarmee eens.
Dat sommige van die specifieke beleidsterreinen een generieke uitwerking hebben, is niet alleen logisch,
maar ook nodig.
De heer Van der Hek (PvdA): Dat is nu
juist het punt! Ik heb juist kritiek op die
generieke regelingen. Die verhinderen
vaak dat men inspeelt op specifieke
knelpunten die voorkomen. Als de Minister zonder meer een premiepercentage vaststelt voor een investering van
een bedrijf in het algemeen, is het zeer
de vraag, of het concrete bedrijf dat de
premie incasseert haar werkelijk nodig
heeft, respectievelijk in de situatie verkeert dat er iets anders moet gebeuren. Dat is het nadeel van het generieke beleid.
Minister Van Aardenne: De afweging
van een investering gebeurt natuurlijk
binnen de onderneming. Als men een
generieke premie geeft, bij voorbeeld
voor energiebesparende investeringen, trekt men die als het ware in de
prioriteitenstelling naar voren. Als
men bij voorbeeld in een sector een
generiek beleid voert, houdt men daarbinnen, waar men dezelfde knelpunten
ontmoet, de markt in stand. Dat is
mijns inziens een essentiële factor.
Misschien verschillen w i j daarover
echter van mening.
Als men de markt niet in stand houdt
en men het ene bedrijf boven het andere wil bevoordelen, omdat dat ene
bedrijf beter lijkt, is men bezig o m de
eindbeslissing inderdaad bij de Bezuidenhoutseweg, dus bij de Minister
of eerder zijn ambtenaren - hij kan het
dan echt allemaal niet zelf meer doen te leggen.
De heer Van der Hek (PvdA): De Minister weet heel goed uit zijn eigen praktijk, dat ondernemers vaak met de
moeilijkheid te maken hebben, dat zij
überhaupt niet zijn premies kunnen incasseren. Zij zijn namelijk gewoonweg
financieel niet in staat o m de activiteit
te ondernemen die leidt tot het incasseren van de premie. Men heeft dan
met een knelpunt te maken. Men
vraagt zich dan ook af wat er in de risicodragende sfeer kan gebeuren, opdat
men die activiteit kan ontwikkelen.
De heer Van lersel (CDA): Dat is weer
een ander probleem.
De heer Van der Hek (PvdA): Neen, dat
is geen ander probleem!
De heer Van lersel (CDA): J a w e l !
De heer Van der Hek (PvdA): Neen. Vele bedrijven komen überhaupt niet toe
aan het incasseren van de ministeriële
premies vanwege die moeilijkheid.
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Daarom leiden die posten ook wel
eens tot onderuitputting, zoals men in
het gewijzigde wetsontwerp voor de
begroting voor 1979 kan zien.
De heer Van lersel (CDA): Maar....
De Voorzitter: De Minister heeft het
woord.
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! Die onderuitputting had
volgens mij een andere oorzaak, namelijk het te laat beschikbaar zijn van
regelingen. Bij de WIR ziet men dat
niet direct. Die wordt wel uitgeput.
Verder heeft de heer Van der Hek natuurlijk gelijk. Op een gegeven ogenblik is er een algemeen tekort, een
knelpunt betreffendefinancieringsmiddelen. De heer Van lersel zegt dit
ook. Daaraan moet men het hoofd bieden. Dat is typisch een zaak van het
weliswaar gericht, maar toch tamelijk
wijd gericht beleid. Er moet namelijk
voor gezorgd worden, dat die financieringsmiddelen er komen. Daarvoor is
het globale beleid op zich ook weer
belangrijk.
Ik wijs onder andere op de ombuigingen. Men probeert dan de financieringsstroom op het bedrijfsleven te
richten. Daar gaat men vervolgens afwegen welke investeringen er worden
gedaan. Via de sturing van bij voorbeeld de energietoeslag geeft men
vervolgens energiebesparende investeringen een extra prikkel. Het systeem
zit goed in elkaar. Voor de precieze dosering moet men natuurlijk altijd blijven evalueren.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in de
memorie van toelichting uiteengezet
dat het industriebeleid langs drie wegen werkt.
In de eerste plaats is er het tegengaan van ontwikkelingen met mogeiijk
negatieve effecten op de industrie.
Op de tweede plaats is er het wegnemen van knelpunten en het aanpassen
van vernieuwingsprocessen. Het derde punt is het stimuleren en initiëren
van nieuwe activiteiten. Ik ga nog even
op de laatste twee punten in. Een van
de belangrijkste instrumenten om op
specifieke problemen in te spelen is
het functionele beleid. Dat beleid richt
zich op functies van het bedrijfsleven.
Het probeert die te activeren of knelpunten weg te nemen; export- en investeringsprestatie, innovatie-inspanning, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarktwerking enz.
De initiërende en stimulerende functie van de overheid komt daarbij in het
bijzonder tot uitdrukking in de zogenaamde aandachtsgebieden. Dat lijkt
weer een modekreet - zoals de speerpunten, maar de speerpunten zijn wat
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fijner, terwijl het hier o m een gebied
g a a t - maar ik durf toch de stelling aan
dat het een benadering is die goede
mogelijkheden biedt en die ook past in
een 'verbijzondering' van het functionele beleid ten opzichte van bepaalde
gebieden waar enige functionele instrumenten samenballen, hoewel zij
generiek werken. Op die manier kom
je in de sfeer die de WRR aanduidt.
Ik richt mij op veelbelovende nieuwe
industriële activiteiten, eventueel over
de traditionele sectorgrenzen heen. Ik
denk daarbij aan nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals micro-elektronica, informatietechnologie, offshore en biotechnologie. Het gaat dus
om een krachtenbundeling van bedrijven, onderzoekwereld en overheid. In
dat opzicht is het aandachtsgebiedenbeleid een onmisbaar overheidsinstrument.
De heer Engwirda zei op een gegeven ogenblik dat men het in andere
landen veel beter doet. De heer Van
der Spek noemde op een gegeven moment de Verenigde Staten. Ik moet
daarvan zeggen dat de economie in de
Verenigde Staten nog aanmerkelijk
globaler wordt gevoerd dan hier. Men
kan natuurlijk ook zeggen dat het aanmerkelijk liberaler w o r d t gevoerd. Dat
heeft echter een politieke klank, terwijl
ik het economisch bedoel.
De heer Van lersel (CDA): Gelooft de
Minister dat werkelijk?
Minister Van Aardenne: Op enige essentiële punten is dat wel degelijk het
geval. Vooral ook in de Bondsrepubliek is het het geval. Daar wordt weliswaar op bepaalde functies de nadruk gelegd, maar die functies passen
heel wel in mijn visie. Het is ook iets
heel anders dan de heer Van der Spek
gisteren bepleitte.
De heer Engwirda noemde het Franse industriebeleid. Ik neem aan dat hij
daarbij niet de Concorde bedoelde. Bedoelt hij wellicht de nucleaire industrie? Die industrie maakt in Frankrijk
een grote vlucht.
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Kan de Minister zeggen in
hoeverre zijn industriebeleid is georiënteerd op het zogenaamde op
functies gerichte beleid in de Bondsrepubliek?
Minister Van Aardenne: Dat is vooral
het geval bij de zaken die ik zojuist
schetste, te weten de innovatieve componenten, het aandachtsgebiedenbeleid en dergelijke. Van bij voorbeeld
het sectorbeleid is men in de Bondsrepubliek echter erg bunzig, omdat men
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daarin een bescherming van sectoren
ziet. Dat wil men daar niet. Men wil in
alle sectoren de sterke delen bevorderen. Wij gaan wat verder in het richtinggevend beleid door te zeggen dat
je naast functioneel beleid ook een
sectorbeleid nodig hebt als mesobeleid.
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister maakt zich er
nu heel gemakkelijk van af door ten
aanzien van het Franse industriebeleid
te wijzen op de Concorde en de nucleaire industrie.
Minister Van Aardenne: De nucleaire
industrie is daar een groot succes.
De heer Engwirda (D'66): Vanwege
mijn beperkte spreektijd ben ik er gisteren niet aan toegekomen, te zeggen
dat vanuit 600 verschillende bedrijfsklassen of industriële activiteiten 6
topprioriteiten in de Franse industriepolitiek zijn gesteld. Daarin zit de Concorde noch de nucleaire industrie. Het
betreft namelijk het kantoor van de
toekomst, de off-shore sector, de biotechnologie, de chips, de robots en
de energiebesparing.
Minister Van Aardenne: Dat is practisch het lijstje dat ik voor Nederland
als aandachtsgebieden heb opgelezen.
De heer Engwirda (D'66): Ik had daaraan willen toevoegen dat het niet mag
blijven bij het noemen van deze gebieden, want dat doen wij al tien tot vijftien jaar in ons land. Er komt helemaal
niets van terecht dat wij ons moeten
richten op kennisintensieve industrie,
wanneer daarvoor niet de instrumenten worden geschapen. Die instrumenten zijn er in Frankrijk wel, maar in Nederland niet.
Minister Van Aardenne: Die zijn er in
Nederland ook, maar het gaat er nu
o m dat men de researchinspanning
wat meer richt vanaf de universiteiten
naar het bedrijfsleven. Dat zal gisteren
bij de bespreking van de begroting
voor het Wetenschapsbeleid wel degelijk aan de orde zijn geweest. Het is in
ieder geval het beleid van mijn college
VanTrier.
Overigens is het voorbeeld van de
Concorde niet slecht. In dit geval heeft
de overheid, denkend dat hierin de
toekomst zat, zich gericht op een specifiek gebied en zich zelf ten slotte een
mislukking bezorgd. Dit is het gevaar
van een te duidelijke keuze door de
overheid. Als wij kiezen voor instrumenten die de functies versterken, is
er veel beter samenspel tussen overheid en particuliere sector.
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De heer Van Hou welingen (CDA): De
Minister wees erop dat men er in WestDuitsland beducht voor is, een sectorbeleid te ontwikkelen. Wellicht noemt
men het niet zo. Men voert er echter
wel sectorbeleid bij voorbeeld voor de
vliegtuigindustrie, de textielindustrie
en andere industrieën. In het buitenland wordt mijns inziens veel directer
sectorbeleid gevoerd, zonder dit zo te
noemen en zonder hiervoor bijzondere
structuren te organiseren.
Minister Van Aardenne: In West-Duitsland heeft men wel leergeld betaald met
het vliegtuigen, de 614. Voor de textielindustrie wordt echter zeker geen sectorbeleid gevoerd. Uit de m o n d van
een Westduitse bewindsman heb ik
opgetekend dat de textielindustrie aldaar tien jaar geleden ten dode leek
opgeschreven. Via het algemene beleid van de overheid hebben de ondernemers hun kansen gezien. Nu is de
textielindustrie er weer redelijk bloeiend, in ieder geval bloeiender dan de
onze. Men heeft er echter geen specifiek textielprogramma gevoerd. Ik zeg
niet dat wij dit ook niet moeten doen;
wij moeten wèl sectorprogramma's
hebben. Ik geef hiermee echter aan dat
het in een land waar het globale beleid
en in het verlengde hiervan hetfunctionele beleid belangrijker zijn dan het
mesobeleid, niet slechter gaat. Juist
daar is de industriële vernieuwing
vaak ver voortgeschreden. Japan is
een apart voorbeeld, met sterke vervlechting van personele unies tussen
regering en bedrijfsleven. Hiertegen
kan uit anderen hoofde bezwaar bestaan.
De heer Kolthoff (PvdA): Het is aardig
dat de Minister wijst op landen zoals
de Verenigde Staten en de Bondsrepubliek als voorbeelden van liberaal-economisch beleid. Hierbij kan hij echter
vermelden dat daar een veel strikter
mededingingsbeleid wordt gevoerd
dan in ons land. Dit is consequent als
men liberaal beleid wil voeren. Ik merk
van mededingingsbeleid in Nederland
buitengewoon weinig, behalve dat
wetten op dit gebied de Kamer nooit
bereiken.
De heer Van lersel (CDA): Bovendien
vrees ik
De Voorzitter: Zullen wij eerst de Minister op de opmerkingen van de heer
Kolthoff laten antwoorden?
Minister Van Aardenne: De heer Kolthoff heeft er gelijk in dat het mededingingsbeleid in de Verenigde Staten
scherper is dan hier. Het is zelfs zo
scherp dat het ons problemen geeft.
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Hierop duidde ik al, toen ik zei dat het
beleid er liberaler is, niet in de politie
ke, maar in de economische zin.
In een mededingingsbeleid gaat het
erom, de nationale potentie van een
klein land met een open economie optimaal te gebruiken. Te recht wordt
een pleidooi gevoerd voor het gebruik
maken van het overheidsaanschaffingsbeleid binnen de grenzen van wat
internationaal is toegestaan. Wij mogen hierbij immers niet in protectionisme vervallen. Zo'n beleid lijkt mij echter strijdig met volstrekt open mededinging. Ik zeg niet dat men zoiets niet
doet in de Verenigde Staten; men kent
de scheepvaartwetten aldaar. Daar bestaat dus ook spanning tussen natuur
en leer.
Het gaat erom, tot optimale samenstelling van maatregelen te komen.
Deze hebben de neiging, strijdig te zijn
met elkaar. In de juiste dosering geven
zij echter het beste recept voor het
economische herstel.
De heer Kolthoff (PvdA): U bent dus liberaal als het u uitkomt.
De Voorzitter: De Ministerzet zijn betoog voort.
Minister Van Aardenne: Op de laatste
opmerking van de heer Kolthoff ga ik
niet in, want deze is strijdig met wat
een fractiegenoot van hem gisteren
heeft gezegd. Zij moeten het maar samen uitvechten; ik heb mijn eigen
overtuiging. Deze is erop gericht, de
Nederlandse economie zo goed mogelijk te laten functioneren.
Het aandachtsgebiedenbeleid is derhalve een aanvulling op het sectorbeleid.
Sectorbeleid is niet de enige manier
o m gericht beleid te doen voeren.
Juist op nieuwe terreinen worden de
sectorgrenzen overschreden. Bovendien kunnen zelfs binnen één sector de
verschillen nogal sterk zijn van bedrijf
tot bedrijf. Sectorbeleid is het bezig
zijn met een erg complexe materie,
complexer dan dat men er gemakkelijk
over kan spreken en dan dat men het
als een panacee zou kunnen aanbevelen. In de sectornota heb ik het offensieve sectorbeleid naar ik meen voldoende beschreven. Ik herhaal dat sectormaatregelen altijd tijdelijk van aard
en aanvullend van karakter zijn.
De heer Van Houwelingen heeft gezegd dat wij toch te beperkt bezig zouden zijn en dat wij alleen maar enkele
sector-generieke steunmaatregelen
zouden nemen. Ik verwijs hem naar de
opsomming die ik verleden week heb
gegeven van de sectorprogramma's
die op dit moment lopen, hetzij in
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voorbereiding zijn. Hiervan zullen er
nog meer volgen wanneer de bedrijfstakverkenningen verder zullen zijn
uitgewerkt. Ik meen dan ook niet dat
de heer Van Houwelingen zijn standpunt kan volhouden.
De heer De Korte heeft een schets
gegeven van de o p b o u w v a n macro
tot micro. Ik ben het met die schets
eens. Hij heeft zijn betoog over dat
schema besloten met een aantal opmerkingen over de individuele steun.
Daarover is in deze Kamer al heel veel
gesproken. Zoals men weet, zie ik de
individuele steun als het ultimum remedium in zwakke gebieden. Hierbij
moet men zeer terughoudend zijn. In
ieder geval moet er een duidelijke kans
zijn voor het betrokken bedrijf, verder
te gaan.
De heer Van Houwelingen heeft nog
een procedurele vraag gesteld, namelijk of de Minister niet meer aan zijn
ambtenaren kan overlaten. Ik meen
dat de Voorzitter zelf trouwens ook wel
eens een dergelijke suggestie heeft gedaan. Informatie kan op ambtelijk niveau worden gegeven. Het gaat echter
vaak o m beleid. Dan wordt het moeilijk. Ik herinner er maar aan dat in het
geval van Douma en Wolff in het reces
een commissievergadering is uitgeschreven omdat het daarbij om beleid
ging. Informatie op ambtelijk niveau
had daarover zo wel kunnen worden
gegeven. Juist bij zo'n beleidsafweging heeft men toch vaak een bewindsman nodig.
Uit het industriebeleid moge het duidelijk zijn dat het kabinet het zoeken
van nieuwe produkties en produkten
stimuleert. Wij hebben de campagne
Innovatie nu gestart om de mogelijkheid nog eens naar voren te brengen,
in te spelen op het bestaande instrumentarium. In dit verband wijs ik op de
bedrijfstakverkenningen, die voor het
bedrijfsleven, dat daaraan natuurlijk
eigen accenten kan geven, waardevol
materiaal zijn.
Hiermee wil ik mijn algemene inleiding besluiten al weet ik dat ik dan de
heer Janssen onrecht doe. Hij heeft
gisteren een indringend betoog gehouden over zijn visie op het economische functioneren van de maatschappij. Hij heeft erop gewezen dat er als
het ware nu een moment is waarop de
belangstelling en de belangen van de
mensen verschuiven naar andere zaken. Wanneer daaraan geen erkenning
wordt gegeven, zal men naar zijn oordeel vluchten in het zwarte circuit.
Voor een deel heeft hij daarin gelijk. Ik
meen dat hij echter verwaarloost dat
de klassieke overwegingen ook in die
psychologische besluitvormingsprocessen - en economie is in wezen toe-
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gepaste psychologie, aangezien het
gaat om menselijk handelen - wel degelijk een rol spelen. Het zal erom
gaan, een goed samenstel te vinden. Ik
heb begrepen dat de heer Janssen de
Kamer gaat verlaten. Wij zullen hierover toch nog wel eens, misschien in
een ander verband, met hem van gedachten kunnen wisselen. Het is de
moeite waard.
Ik heb al even over de innovatie gesproken. 'Dikke pakken papier' was de
kwalificatie die de heer Engwirda hiervoor gebruikte. Dat is een caricatuur.
Er zijn zo vele dikke pakken papier,
trouwens ook met voorbeelden van de
wijze waarop het bedrijfsleven hierop
inspeelt, juist omdat er zo vele mogelijkheden zijn. Ik meen dat het in dit
verband schadelijker is, te weinig mogelijkheden aan te geven dan met 'dikke pakken papier' te komen, waaruit
men de voorbeelden kan bestuderen
en de rest als niet van toepassing terzijde kan leggen.
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ik wil de Minister graag
het volgende vragen. Ik ken deze pakken papier ook. Gesteld nu, dat een ondernemer daarin dat centrale telefoonnummer vindt, opbelt en vraagt of die
Nederlandse Participatie Maatschappij
eigenlijk wel iets voor hem is. Wat gebeurt er dan?
Minister Van Aardenne: Dan wordt hij
verder begeleid, naar gelang de aard
van zijn specifieke geval.
De heer Van der Hek (PvdA): Neen, hij
krijgt het telefoonnummer van de Nederlandse Participatie Maatschappij en
dus is hij nog niet veel verder.
Minister Van Aardenne: Dat kan in
sommige gevallen zo zijn, maar als hij
iets over ontwikkelingskrediet wil weten, wordt hij weer op een andere wijze beantwoord en krijgt hij een daarop
van toepassing zijnde handleiding. Ik
heb trouwens in de schriftelijke beantwoording over de termijnen van de
ontwikkelingskredieten iets opgenomen, dat erbij betrokken kan worden.
Ik denk dat het niet voor niets is dat de
stroom aanvragen voor ontwikkelingskredieten en speerpuntfaciliteiten op
het ogenblik aan het groeien is. Dit
komt, omdat er meer bekendheid aan
wordt gegeven. Kennelijk werkt dus
dat telefoonnummer.
Bovendien zullen wij op korte termijn verdere initiatieven ontplooien
op bepaalde aandachtsgebieden, zoals
de milieuproduktiesector. Ik vind ook
dat het Nederlandse bedrijfsleven optimaal moet kunnen inspelen op projecten in de energiesfeer, denk aan de
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kolenvergassing en dergelijke. Daar is
dan ook nogal wat geld voor uitgetrokken. De heer Jansen vond het te veel;
hij zag liever ook wat in andere sectoren besteed. Ik denk echter dat daar
een belangrijke toekomst ligt.
Als de heer Van der Spek dan wijst
op de nose-cone die, naar ik meen, in
Oldenzaal wordt gefabriceerd, kan ik
zeggen dat daar inderdaad juist weer
een ondernemer is - jammer dat de
heer Van der Spek nu afwezig is - die
zo'n initiatief pakt en dan, uiteraard,
door de overheid wordt begunstigd in
de voorwaardenscheppende sfeer.
Mijnheer de Voorzitter! Dan nu het
WRR-rapport. Het regeringsstandpunt
is bekend. Er zijn vele afgevaardigden
die opmerkingen hebben gemaakt
over het rapport zelf. Ik voel mij eigenlijk niet verplicht daarop in te gaan. Het
is natuurlijk interessant er kennis van
te nemen, maar de Regering heeft
haar standpunt gegeven en heeft, overigens gevolg gevende aan de aanbeveling in het rapport, de CommissieWagner geïnstalleerd. Zij heeft deze
commissie uitdrukkelijk opdracht gegeven o m ook het huidige beleidsinstrumentarium bij de beschouwing te
betrekken.
Het rapport van de Commissie-Wagner hebben wij zo tijdig gevraagd, dat
het een rol kan spelen in de map van
de kabinetsformateur. Ik denk dat
daarbij ook de vraag van de heer Mateman over de verhouding van het regionaal beleid tot het industriële klimaat
aan de orde zal komen, alsmede de
kwestie van de deskundigen en de gedachte hoe men de institutionele
vormgeving moet verzorgen mèt behoud van inspraak van diegenen die
daarin zelf een belangrijke rol vervullen. Ik denk dat het uit de tijd is om
over het hoofd van de mensen heen te
werken.
Het knelpunt van het risicodragend
vermogen heeft veel aandacht gekregen. De heer Van Houwelingen en,
naar ik meen, ook de heer Portheine
hebben gevraagd hoe het staat met de
concretisering van de nieuwe mogelijkheden uit de brief van 16 september. De Minister van Financiën heeft
vorige week, tijdens het werkgelegenheidsdebat, al vermeld dat nu de nieuwe en meer flexibele vormen voor de
grote en kerngezonde ondernemingen
worden nagegaan. Ten aanzien van de
bevordering van participatiemaatschappijen die kunnen bijdragen tot
het verminderen van knelpunten in de
financiering van kleinere ondernemingen is de uitwerking van de voorstellen nu zover dat de regeling binnenkort in werking kan treden.

Tweede Kamer
5 maart 1981

De heer Van Houwelingen (CDA): Deze maand nog?
Minister Van Aardenne: Het streven is
en wel op gericht de regeling deze
maand in werking te doen treden. Laten wij hopen, dat het nog voor het
einde van deze maand lukt. Het betreft
hier een inspanningsverplichting.
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Mag ik de Minister vragen, of de regeling - zoals deze uiteindelijk komt te luiden - eerst nog in een
overleg met de Kamer w o r d t gebracht? Ik wijs erop dat de brief, waarop de gehele exercitie is gebaseerd, de
Kamer nog niet heeft gepasseerd en
dat er in dezen een procedure-afspraak
bestaat.
Minister Van Aardenne: Maar de brief
is wel op 16 september aan de Kamer
gericht.
Wanneer de heer Van der Hek zegt
dat erzo'n belangrijk knelpunt is, dan
zal hij blij zijn als die regeling gaat werken. Die regeling kan natuurlijk altijd
worden bijgesteld.
De heer Van der Hek (PvdA): De Kamer heeft nadrukkelijk een afspraak
gemaakt. Het is zelfs op de agenda gekoppeld aan het behandelen van het
wetsontwerp over de voorraad" en
winstaftrek. Ik vind het een interessante zaak, maar ik heb een andere opvatting over de oplossing van het probleem. De Minister moet evenwel de
Kamer in de gelegenheid stellen om
de afspraken na te komen.
Minister Van Aardenne: Nogmaals,
het is een knelpunt dat beleefd wordt
maar dat verder geen wetgeving vereist. Ik zal mij uiteraard met mijn collega van Financiën, die hier het voort o u w heeft genomen, verstaan over de
oplossing. Ik meen echter dat tijdverlies ook heel slecht zal zijn. Wij kunnen
een regeling altijd nog bijstellen. Misschien wordt het wetsontwerp over de
voorraad- en winstaftrek snel behandeld. Dat zou het mooiste zijn want dat
is ook van belang voor de financiering
van het bedrijfsleven.
Ik hoop, dat de nota over het aanschaffingsbeleid van de overheid op
korte termijn aan de Kamer kan worden aangeboden. Daarin zullen concrete voorstellen staan o m overheidsaanschaffingen binnen de grenzen
van het internationaal toelaatbare - ik
herhaal dit nog eens - mee te benutten
ter stimulering van de innovatie en ter
ontwikkeling van het potentieel van
het Nederlands bedrijfsleven. Die
voorstellen zullen zich richten op het
doorzichtiger maken van de overheidsvraag en op het verbeteren en
veranderen van procedures en regels,
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zodat het bedrijfsleven sneller en beter
bij toekomstige overheidsbehoeften
betrokken zal raken. In dat kader speelt
uiteraard ook de opmerking over Rijkswaterstaat. Ik ben het daarover in principe eens. Ook op dat punt wordt een
onderzoek ingesteld. De rapportage
daarvan verwacht ik omstreeks het
midden van dit jaar.
Ik ben het ook eens met de opmerkingen van de heer De Korte over de
kwaliteit van het management. Op dit
moment bestaan hiervoor een aantal
opleidingen. Wanneer wij manco's
ontdekken, willen wij nog wel eens f i nanciële steun geven. Ik wil hiervan als
voorbeeld de korte leergang voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf noemen die georganiseerd wordt
door de stichting De Baak. Zo zijn er
nog wel enkele andere voorbeelden te
noemen die ik met het oog op de tijd
niet zal omschrijven. Wij kunnen dat
eventueel nog schriftelijk hieraan toevoegen. Wij houden uiteraard met instellingen op het gebied van management nauw contact omdat met de kwaliteit van de ondernemer het succes
van het beleid staat of valt.
De heer De Korte had nog een opmerking over de Europese Gemeenschap. Hij vraagt of wij ons idustriebeleid wel genoeg in Brussel verkopen
en of w i j onze plannen wel genoeg
toetsen aan het Verdrag. Ik meen dat
beide zaken gebeuren, maar wij weten
de uitkomst niet altijd van tevoren of
wij moeten helemaal in onze schulp
blijven zitten en dat willen wij toch ook
niet. Over de Sectornota en de lnnovatienota heeft uitvoerig ambtelijk overleg met de Commissie plaatsgevonden. Zelf heb ik op 30 oktober en op 4
december met de betrokken leden van
de Commissie daarover overleg gevoerd. Uiteraard worden beleidsplannen altijd in een vroeg stadium getoetst aan de beleidslijnen van de
Commissie, maar die zijn niet altijd
even duidelijk.
Een van de zaken die w i j proberen te
verduidelijken tijdens het Nederlands
voorzitterschap zijn juist die beleidslijnen. Ik heb hierover ook al contact met
de nieuwe Commissaris gehad, die
naar mijn mening een uitermate belangrijke functie in de Commissie inneemt. Ik mag gerust stellen, dat Nederland zijn verplichtingen tot melding
van steunmaatregelen goed naleeft.
Wij weten, ook uit een brief van het vorige jaar van de Europese Commissie,
dat dit helaas niet altijd kan worden
gezegd van de andere landen.
De heer Van der Hek (PvdA): Niet alles
behoeft gemeld te worden aan de
Commissie. Slechts datgene behoeft
gemeld te worden aan de Commissie
wat de Commissie gemeld w i l hebben.
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Heeft de Minister ooit wel eens over
dat verschijnsel nagedacht? Heeft hij
zich wel eens afgevraagd hoe het komt
dat andere lidstaten bepaalde dingen
überhaupt niet melden en dat zij daarvoor ook nog een juridische titel vinden?
Minister Van Aardenne: Soms zijn er
ook wel zaken die op regionaal terrein
spelen, maar ook die frustreren toch op
zich de werking van artikel 92 en volgende enigszins. Voor Nederland is
het van het grootste belang, dat de
Commissie de toetsing verricht met
duidelijke criteria, ervan uitgaande dat
de mededingingsvoorwaarden binnen
de Gemeenschap goed blijven.
Ons belang is niet te vervallen in
protectionisme. Misschien ligt dat bij
andere en grotere staten wat minder
voor de hand. Wij moeten de artikelen
290 en volgende in ere houden. Dat wil
echter niet zeggen dat men ze zodanig
moet interpreteren dat geen industriebeleid meer mogelijk is. Dat willen andere landen ook niet. Daardoor zal
naar mijn mening een meer geharmoniseerd gemeenschapsbeleid te formuleren zijn.
De heer Van lersel (CDA): Heeft de
Minister hierover intensief overleg gevoerd met de heer Andriessen?
Minister Van Aardenne: Ja. Dat heb ik
net al gezegd. Ik heb niet alleen met de
heer Andriessen overleg gevoerd,
maar ook met de heer Davingnon. Men
moet namelijk proberen ze onder één
noemer te krijgen.
De heer De Korte heeft gesproken
over de acquisitie van buitenlandse investeerders. Hij zegt terecht dat grotere acquisitie-inspanning bittere noodzaak is, niet alleen omdat de geneigdheid tot investeren is afgenomen maar
ook omdat de economische problemen ook het buitenland tot grotere acquisitie-inspanningen brengen. Wij
hebben dan ook een reorganisatievoorstel van het commissariaat acquisitie in behandeling. Daarmee wordt
een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het commissariaat acquisitie beoogd. Vooruitlopend op de totale goedkeuring en implementatie
van die reorganisatie, zijn alvast twee
additionele acquisitiekantoren opgericht in de Verenigde Staten, namelijk
in de Siliconvalley en in het gebied van
Dallas, Houston.
Binnenkort heeft het commissariaat
acquisitie een geavanceerd informatiesysteem, waarmee op snelle en effectieve wijze gevraagde locatiegegevens aan buitenlandse investeerders
verstrekt kunnen worden. Dat is erg
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belangrijk. Daarmee kunnen de regionale acquisitie-inspanningen die naar
mijn mening parallel en gecoördineerd moeten lopen aan de nationale
- meer gericht worden op het begeleiden van bedrijven in het finale stadium
van de investeringsbeslissing en niet
te vergeten tijdens de vergunningenprocedure.
De heren Van Houwelingen en Portheine hebben hun bezorgdheid geuit
over de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie en de invloed van
de voortgaande energieprijsstijgingen
daarop. Dat onderwerp heeft mijn
voortdurende zorg. Er zijn op het
ogenblik studies aan de gang door
mijn departement en de SER naar de
feitelijke energieprijsverschillen met
het buitenland. Wij hopen meer inzicht
te krijgen in de concurrentieverschillen. Onderwijl is er natuurlijk wel iets
gebeurd wat betreft de grootverbruikerstarieven van het aardgas. Nu de
buitenlandse contracten wat ons betreft net op een behoorlijk peil zijn waarbij ingebouwd is een naijling van
een paar maanden - is de naijling van
4,5 maanden bij onze contracten ingevoerd. Het loopt nu dus parallel.
De af-grensprijzen worden bovendien stapsgewijs aangepast o m daarmee het indexatiepercentage te verhogen. Dat neemt ook een relatief nadeel
w e g . Men kan dus zeggen dat de afgrensprijzen nu echt doorwerken in de
grootverbruikersprijzen in het buitenland. Er zit natuurlijk een prijsstelling
van het buitenlandse 'groothandel'gasbedrijf of elektriciteitsbedrijf tussen. Dat kan een degressief tarief geven.
Bij de elektriciteitstarieven komt de
vrij eenzijdige samenstelling van ons
brandstofpakket echter sterk tot uiting.
Door bevordering van structurele
maatregelen in het kader van de
brandstofinzet-diversificatie, brandstofbesparing door warmte-krachtkoppeling - willen wij daarin verbetering
brengen. Naar mijn mening moeten
wij hier kijken naar het buitenland,
waar met name voor grootverbruikers
- ik ben het eens met de beschouwing
van de heer Van Houwelingen dat de
besparingsprikkel moet w o r d e n gehandhaafd - gedacht moet w o r d e n in
bepaalde afhankelijkheidssituaties aan
meer degressieve tariefstructuren.
Wij moeten wat dat betreft echter
niet meer doen dan het buitenland.
Snelle doorvoering van de resultaten
van de COCONUT-exercitie acht ik mede daarom van groot belang. Ik wil er
wel op wijzen dat men in Frankrijk,
door te beschikken over grote hoeveelheden kernenergie, waarschijnlijk bin-

Economische Zaken

nenkort een lager elektriciteitstarief
heeft.
Een geheel ander terrein is dat van
Rolma, waarover de heer Van der Spek
weer heeft gesproken. Hij heeft ook
gerefereerd aan het initiatief van de
noordelijke ondernemers, Wagonet
BV. Ik heb gisteren al bij interruptie
aangegeven, hoewel ik zelf mijn scepsis houd, dat ik het altijd een goede
zaak vindt als ondernemers willen onderzoeken of iets levensvatbaar is. Dat
betekent dat daar initiatieven worden
genomen, althans in de v o r m van onderzoekingen, en zo moet dat ook. Ik
wacht met interesse de resultaten van
het onderzoek af. Ik denk niet dat de
overheid dan zelf nog iets moet gaan
doen. Aanvaarding van de motie zou ik
dan ook willen ontraden.
De heer Mateman - dat is het slot
van mijn algemeen en industrieel verhaal en de overgang naar het volgende punt - heeft er de nadruk op gelegd
dat bij het innovatiebeleid rekening
moet worden gehouden met de regiona
lisering. Ik ben het met hem eens als
hij met regionalisering bedoelt dat het
innovatiebeleid naar de ondernemingen in de regio toegebracht moet worden. Het punt van Enraf-Nonius is door
de heer Engwirda genoemd als iets
wat niet past in het regeringsbeleid.
Welnu, het past er juist voortreffelijk
in. Maar goed, daar kun je eindeloos
over bezig blijven.
De regionale ontwikkelingsmaatschappijen vervullen juist op dit terrein, overigens te zamen met de regionale kantoren van de Rijksnijverheidsdienst, belangrijke taken. Daar is ook
duidelijk succes geboekt, zowel in
het noorden als in het oosten. De OOM
- wij hadden het net over de 'nose cone'-geschiedenis van de heer Van der
Spek - heeft daarin heel duidelijk een
functie. Ook het LIOF beweegt zich terecht op dat gebied.
Ik hoop niet dat de heer Mateman regionalisering zo opvat, dat je de middelen voor innovatiebevordering tevoren regionaal zou gaan opdelen. Ik
denk dat wij dan bezig zijn ons zelf in
de onderuitputting te praten. Het gaat
erom te reageren op initiatieven uit de
regio en die te versterken. Ik wijs - wij
zullen er maandag verder over praten
- op de micro-elektronica-centra die w i j
met name aan de TH's van Eindhoven
en Twente willen verbinden.
De heer Wöltgens (PvdA): Omgekeerd
is het natuurlijk wel eigenaardig dat,
als bij voorbeeld het LIOF een poging
doet om innovatiebewuste ondernemers te kweken, dit uit de gelden van
de Perspectievennota betaald moet
worden.
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Het innovatiegeld dat in het algemeen ter beschikking is, zou juist ook
voor zulke initiatieven ter beschikking
moeten worden gesteld.
Minister Van Aardenne: Als er tekorten zijn, kun je daarover praten. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen
hebben mogelijkheden om op dat punt
wat te doen. Bij de OOM is het zelfs de
enige mogelijkheid voor innovatief
werk. Men doet dat ook. Blijkt dat er
een tekort is, dan moet je je afvragen
of je dat moet versterken. Als er geen
ruimte is, moet je je afvragen of je er
binnen de beleidsruimte van de Perspectievennota misschien meer voorrang aan moet geven. Dan doen wij
dan in het gezamenljk overleg met de
provinciale besturen, die er heus ook
van doordrongen zijn dat innovatie
een essentiële zaak is. Dat komt er dus
wel als het tekort er is.

De heer Wöltgens (PvdA): Toevallig
had ik het helemaal niet over deelnemingen in innovatieve bedrijven, al is
dat ook een mogelijkheid o m innovatie
te bevorderen. Het ging mij o m het innovatiebewust maken van bedrijven
die misschien niet eens zitten te wachten op deelnemingen, maar gewoon
een nieuwe markt zoeken, een nieuw
produkt proberen te ontwikkelen enz.

Minister Van Aardenne: Die kunnen
dan een ontwikkelingskrediet krijgen.
Dat gaat niet ten koste van de regionale middelen.
Het Nederlands centrum voor ondernemingsplanning en innovatie, een
bundeling van kleine ondernemingen
in Groningen, is ook een zeer goede
zaak. Men volgt dat in andere regio's
nu ook na.
Ik ben nu toe aan het regionaal beleid, het andere hoofdonderwerp van
deze begrotingsbehandeling.
Ik spreek er mijn leedwezen over uit
De heer Wöltgens (PvdA): Misschien
dat de nota zo laat is gekomen. Het
mag je niet zover gaan - hoewel er
was de bedoeling geweest dat zij o m best over te discussiëren is - dat je de
streeks de jaarwisseling zou verschijnationale innovatiemiddelen regionanen, maar er zat meer werk aan. Wij
liseert in die zin dat een quotum per
hebben dat onderschat. Toch is zij nog
gebied wordt vastgesteld voor inititijdig binnengekomen vóór de begroatieven. Ik denk dat daar inderdaad
tingsbehandeling, die ook is uitgewat haken en ogen aan zitten, hoewel
steld.
een klein m i n i m u m q u o t u m per gebied
Over het regionale beleid wil ik ende Minister er in elk geval toe zou
kele fundamentele misverstanden
dwingen...
rechtzetten. De eerste gaat mij meer
aan als coördinerend Minister, als eerMinisterVan Aardenne: Dat isvoorste ondertekenaar van de nota. Zij bewaardenscheppend beleid. Daar prahoort niet tot mijn directe beleidsterten wij straks over.
rein, maar zij is wel erg essentieel voor
De heer Wöltgens (PvdA): ...te bekijde beoordeling. Zij heeft erg veel aanken of in dat gebied met het geld iets
dacht gekregen, een, naar mijn meaan te vangen is. Wat nu gebeurt is
ning, verkeerd geïnterpreteerde aanprecies het omgekeerde; voor zover er
dacht. Het gaat hierom: het kabinet
in een gebied iets aan innovatie gezou van mening zijn dat het werk niet
beurt, moet het feitelijk ook nog uit de
meer naar de mensen moet, maar de
regionale pot worden betaald.
mensen naar het werk. Als men dat zo
zegt, heeft men de nota niet goed geleMinister Van Aardenne: U wilt het dus
zen en geeft men een verkeerde voorniet uit de regionale pot hebben? Dat is
stelling van zaken.
ook niet waar. Het komt wel degelijk
Het spreekt vanzelf dat men, als men
ook uit de algemene middelen. Het is
het regionale beleid voor de komende
niet zo dat wij zeggen: Limburg krijgt
geen innovatiemiddelen, want daarvoor jaren serieus voorbereidt, wordt geconfronteerd met de zorgelijke mahebben wij het Perspectievengeld. Dat
cro-economische situatie. Als, zo zegt
is volstrekt onjuist. Het kan wel zijn dat
de heer Mateman, het in het Westen
het LIOF, dat een eigen beleidsruimte
motregent, dan is er een stortbui in de
heeft en dat ook deelnemingsmogezwakke regio's, en het motregent niet
lijkheden biedt die men in het westen
eens meer in het Westen, het regent
niet heeft, via een deelneming de zaak
daar. In die situatie is het niet verstanextra aanscherpt. Dat is ook de reden
dig elkaar voor de gek te houden door
waarom Enraf-Nonius in Groningen is
te doen alsof in het regionaal beleid
gaan zitten. Daar kon men de deelnedie algemene macro-economische
ming van de NOM krijgen, wat in Delft
problemen niet zouden spelen. Die noniet kon. Zo moet het regionale beleid
ta verzwijgt de problemen dan ook
ook net werken. Het moet namelijk net
niet. Zij noemt ze bij de naam.
iets plezieriger zijn o m in die streken te
Wij worden overal geconfronteerd
gaan zitten dan elders in het land.
met hogere werkloosheidscijfers dan
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w i j in lange tijd hebben gekend. Aan
de andere kant zijn er hier en daar ook
nog tekorten, niet alleen in het Westen,
maar ook in de zwakkere regio's. Dat
neemt wel af ten gevolge van die
werkloosheid, maar het bestaat. Daaro m lijkt het mij niet misplaatst een beroep op de mensen te doen eventueel
een werkkring elders te zoeken. Dat
geldt niet alleen voor de mensen die
vanuit de zwakke gebieden naar het
Westen moeten. Dat geldt net zo goed
voor de mensen in het Westen. Weilicht wordt het spreidingsbeleid er wat
gemakkelijker door.
Die subsidieregelingen zijn niet alleen bedoeld o m mensen naar het
Westen te trekken, maar wel degelijk
ook omgekeerd. Zij gelden trouwens
ook voor verhuizingen binnen de regio's. Men kan van Amsterdam naar Rotterdam gaan of van Groningen naar
Emmen. Al die mogelijkheden zitten
erin.
Dit is in de nota zorgvuldig beschreven. Hoewel dit het beleid van mijn
collega van Sociale Zaken betreft,
hecht ik eraan met klem tegen te spreken dat hier sprake zou zijn van een
zwart-wittekening. Dat is een volstrekte
vertekening.
De heer Wöltgens (PvdA): Het staat
wel met zoveel woorden in de nota:
Hoewel het op zich een prachtig uitgangspunt is o m het werk naar de
mensen te brengen, zullen wij gezien
de macro-economische problemen tijdelijk dit principe moeten laten ...
Minister Van Aardenne: Dat staat er
niet. De heer Wöltgens moet wel goed
citeren. Ik ga nu toelichten dat w i j
doorgaan met het werk naar de mensen te brengen. Men ziet echter in het
gehele land en niet alleen in de zwakke
regio's dat er geen optimale inspanning kan worden geleverd, omdat er
hier en daar knelpunten op de arbeidsmarkt voorkomen. Het komt voor dat
men bedrijven alleen maar in stand
kan houden door het werven van buitenlandse werknemers, iets wat de Kamer terecht niet wil en wat wij eigenlijk
ook niet willen. Daarom gaat het niet
aan in deze situatie te verlangen dat
men niet een beroep op de mensen
mag doen o m te verhuizen. Dat geldt
niet alleen voor de bedrijven in het
Westen, maar wel degelijk ook voor de
regio.
Als men dan werkloos is in het Westen en daar geen werk kan vinden, dan
doen wij een beroep op de mensen de Minister van Sociale Zaken geeft er
dan een premie voor - o m eventueel
w e r k t e vinden in Groningen. Dat geldt
net zo goed. Het is een volstrekte verte-
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Minister Van Aardenne: De heer Wöltgens weet ook dat het aantal werklozen in absolute cijfers in Amsterdam
even groot is als dat in het Noorden.
Een aantal werkloze Amsterdammers
zou in het Noorden werk kunnen vinden. Nogmaals het omgekeerde is ook
het geval. Als steeds maar w o r d t gezegd, dat de verhuispremies één kant
op gaan, dan wordt het imago van de
stimuleringsgebieden - ik spreek liever niet over zwakke regio's - geschaad. Men doet het voorkomen, als-

of iedereen daar weg moet. Dat is niet
het geval. Enraf-Nonius stuit duidelijk
op een probleem; laat dat bedrijf geschoolde mensen uit het Westen aantrekken. Dat staat ook in de nota, maar
het komt er in dit debat niet uit. De direct verantwoordelijke Minister van
Sociale Zaken zal dit alles in een overleg wel duidelijk kunnen maken.
Ik kom thans te spreken over een
tweede fundamenteel misverstand ten
aanzien van de nota. De stelling wordt
betrokken dat het beleid wordt verlegd
van de stimulering van de zwakkere regio's naar de benutting van de sterke
punten in het land. Zo is het gezegd.
De heren Wöltgens, Mateman en Engwirda hebben hierover hun zorgen
geuit en gevraagd, of de prioriteit van
de zwakke gebieden in het regionaal
beleid niet wordt aangetast. Ik wijs erop, dat in de vorige nota al is gesteld,
dat het mede zou gaan o m het stimuleren van sterke factoren in het land,
echter zonder de beleidsinspanning
ten opzichte van de zwakkere gebieden te doen verslappen. Wat dit betreft, bouwt deze nota voort op hetgeen in de vorige nota stond, en wat
door de Kamer is onderschreven.
De Kamer heeft verder weliswaar en terecht - steeds gewezen op het
discriminerende karakter van het regionaal beleid, maar er ook voor gewaarschuwd, dat het beleid niet verwatert. Zij wees erop, dat de instrumenten niet over een te groot gebied
moesten w o r d e n uitgesmeerd. Wij
hebben aan deze gedachten van de
Kamer aandacht geschonken, Verleden jaar heb ik gezegd, dat ik niets
meer wilde doen aan een wijziging van
de IPR, maar dat dat in een nieuwe nota aan de orde moest komen. In de nota wordt een uitgebreide en zorgvuldige poging gedaan o m alle relevante
grootheden te analyseren, met name
van belang voor de beoordeling van
ontwikkelingskernen. Overeen langere termijn gezien, is de ontwikkeling
van bepaalde plaatsen en gebieden in
vergelijking met de grote zorgenkinderen in het Noorden en Zuid-Limburg
redelijk te noemen.
Er bestaat niet zoveel verschil meer
met grote gebieden in het westen van
het land, waar echter weer andere problemen een rol spelen. Ik heb altijd gezegd, dat je niet een IPR op Amsterdam moet loslaten omdat zo'n regeling daar helemaal niet werkt. Op een
gegeven ogenblik moet dus sprake zijn
van een aanpassing van het instrumentarium. Dat is de her-ijking, die om
de vier jaar plaatsvindt en daarom
geldt zo'n nota in principe voor 4 jaar.
De moeilijkheid is nu, dat overal de
werkloosheid stijgt, maar in het regi-
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kening o m dan, zoals de heer Wöltgens
doet, van eenrichtingverkeer te spreken. Zo staat het ook niet in de nota.
De heer Wöltgens (PvdA): Wat de Minister hier staat te vertellen klinkt principieel vrij aardig, maar waarop komt
het feitelijk neer? In welke richting
denkt hij nu dat die verhuizingen zullen gaan? Uiteraard naar de Randstad,
waar het tekort op de arbeidsmarkt het
meest manifest is en uiteraard, kwantitatief gezien, in zeer beperkte mate
naar het Noorden en naar Limburg.
Minister Van Aardenne: De spreiding
van de PTT naar Groningen dreigt vast
te lopen omdat een aantal mensen in
een bepaald beroep niet mee w i l . Er
moet dan beroep op zulke specialisten
worden gedaan om naar Groningen te
gaan. Dat werk in Groningen moet
worden aanvaard. Op die manier kan
daar een injectie worden gegeven. Ik
wijs er overigens op, dat de verhuispremie van de Minister van Sociale
Zaken niet voor ambtenaren geldt. Uiteraard zal het omgekeerde ook wel
eens gebeuren. Mobiliteit door het land
heen hebben wij nodig. Wij kunnen
het ons niet permitteren dat niet te begunstigen. Ik spreek thans echter over
het beleidsterrein van mijn collega van
Sociale Zaken. Ik wil de indruk, die
zorgvuldig wordt opgewekt, wegnemen, dat de nota erop uit is o m de
mensen vanuit het Noorden en Limburg te 'deporteren' naar het Westen.
Dat is niet waar. Het gaat o m een algemene mobiliteit.
De heer Wöltgens (PvdA): Wat zal die
algemene mobititeit naar de mening
van de Minister opleveren? De mensen uit gebieden.waar grote werkloosheid heerst zullen verhuizen naar gebieden met minder werkloosheid en
waar de kans op werk groter is. De
mensen uit het Noorden en Zuid-Limburg worden geacht te gaan naar die
gebieden, waar verhoudingsgewijs
het aantal vacatures nog groot is. De
verhuisbeweging, die de Minister wil
bestrijden, zal feitelijk toch op gang komen.

onale beleid gaat het terecht om de beoordeling van de regionale component. In het noorden is sprake van een
stijging en dat betekent dat wij daar
een uiterste inspanning moeten doen.
Wat dat betreft kunnen wij voor Limburg meer tevreden zijn, hoewel je natuurlijk nooit helemaal tevreden bent.
Maar in ieder geval stijgt de regionale
component daar niet meer en dat bewijst dat w i j in die streek op de goede
weg zijn. De heer Wöltgens heeft gezegd, dat er geen sprake is van informatie in de nota. Ik moet dan zeggen,
dat hij de nota niet heeft gelezen of
niet heeft willen lezen of begrijpen. De
nota staat namelijk vol met informatie
en ik kan mij geen regionale nota herinneren die zoveel informatie gaf.
Ook op dit punt wordt de kennis vermeerderd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal nu niet
diep ingaan op diverse verschuivingen
omdat de nota nog in de Kamer moet
worden besproken. !k wil nog wel opmerken dat het regionale beleid onderworpen is aan de goedkeuring van
Brussel. In de vorige nota kan men lezen dat de goedkeuring van Brussel
voor het beleid ten aanzien van Cuyk,
Uden en Oss geldt tot en met het jaar
1980. Met andere w o o r d e n : de IPR
geldt niet meer voor die gebieden. Nu
kan men nog wel een paar maanden
smokkelen, maar er hoeft maar één te
zijn die deze strijdigheid met de toestemming van de Commissie aanmeldt o m te bereiken dat het beleid
volstrekt wordt gestopt. Er moet een
nieuw beleid worden geformuleerd.
De heer Mateman (CDA): Maar Brussel heeft de toestemming toch nog
niet ingetrokken?
Minister Van Aardenne: De toestemming gold tot en met 1980: zij is dus
verlopen.
De heer Mateman (CDA): Maar de
Commissie heeft nog geen uitspraak
over de volgende periode gedaan.
Minister Van Aardenne: De Commissie heeft over deze nota nog geen uitspraak gedaan; dat gebeurt denk ik als
het beleid is vastgesteld. Ik heb al toegegeven dat wij eigenlijk te laat zijn en
dat wij er eerder over hadden moeten
praten. Mijn zorg is dat wij met deze
nota in eenzelfde procedure verzeild
raken als de vorige. Ik hen het met de
heer Wöltgens eens, dat dat geen goede procedure was. Als de nota w o r d t
behandeld door een kabinet met demissionaire status of als de behandeling wordt opgeschoven, zou er een
gat vallen in het stimuleringsinstrumentarium. Dat moet niet. Daarom
doe ik een beroep op de Kamer om die
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nota te bespreken voordat zij met verkiezingsreces gaat. Terecht wil de Kamer hierover de betrokkenen horen,
dus het zal er wel op neerkomen in de
praktijk dat de nota tussen het paasreces en het verkiezingsreces zal moeten
worden behandeld.
De heer Wöltgens (PvdA): Zegt de Minister: Zolang de Kamer niet over de
nota heeft gesproken en het beleid dus
niet is vastgesteld, blijft het beleid gehandhaafd, los van de vraag of voor
genoemde Brabantse gebieden wel of
niet een EEG-toestemming wordt verkregen?
Minister Van Aardenne: Ik zal het
straks nog iets aanscherpen, maar
daar komt het in grote lijnen wel op
neer.
De heer Wöltgens (PvdA): Ik begrijp
dat mijn motie daarmee overbodig
wordt.
Minister Van Aardenne: Ik denk het
wel, maar ik zal nog een procedurevoorstel doen. Terugkerende naar de
zaak zelf, wil ik er nog wel op wijzen
dat als het beleid w o r d t gehandhaafd
de Eemsmond niet met 35% mag worden gestimuleerd. Dat stopt nu ook.
Daarom heb ik haast, maar ik wil de
Kamer uiteraard tegemoet komen in
haar wens hierover te discussiëren.
Ik dacht nog even dat de discussie
bij deze begrotingsbehandeling kon
worden gevoerd, maar ik heb er alle
gevoel voor dat de Kamer eerst de betrokkenen wil horen. Het is onze
schuld dat het stuk zo laat is verschenen.
Ik w i l thans enige opmerkingen maken over de vraag hoe die regionale
impuls uitwerkt. Men heeft gevraagd
of niet wordt geknabbeld aan het beleid voor het Noorden en Zuid-Limburg. Ik ga uit van de nota, zoals zij er
ligt. In de nota zit een nieuw element,
het voorwaardenscheppend beleid,
dat enige spreiding van mede het f i nanciële instrumentarium over het hele land met zich brengt. Op bladzijde
88 van de nota ziet u een tabel waarin
de inspanning van de afgelopen vier
jaar ter zake van het regionale beleid
staat opgesomd.
Dit gaat alleen over de begroting
van Economische Zaken. Hier zit dus
niet de BRT van de WIR in, dit kunt u
uit het WIR-verslag halen. Daar zitten
ook niet de maatregelen van Sociale
Zaken in, zoals E-objecten. Ook zitten
daar niet de ISP- en PNL-zaken in die
als het ware buiten de ISP- en de PNLgelden zijn geëntameerd. Als u echter
zuiver Economische Zaken neemt, in-

Tweede Kamer
5 maart 1981

clusief PNL-en ISP-gelden, dan komen
wij voor die vierjarige periode, die dan
eind verleden jaar is geëindigd, inclusief de apparaatskosten van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen
op een bedrag van f 2.110 miljard.
Wanneer u kijkt naar wat er staat
voor de vier komende jaren - het zijn
dus geen vijf jaren, u moet van de
vergelijking het laatste jaar eraf halen,
want dat jaar is er nu juist o m de problemen waarmee wij nu te maken hebben voor de volgende keer uit de wereld te helpen, opdat het dan niet een
bijna demissionair kabinet is dat dit
beleid staat te verdedigen - dan komen wij uit op een bedrag van f2.410
miljard. Dat is dus een bedrag van
f 300 miljoen meer en dat bedrag gaat
in zijn geheel naar het Noorden en
Zuid-Limburg. Dit kunt u feitelijk uit
de cijfers lezen. Het is dus niet waar
dat de inspanning voor het Noorden
en Zuid-Limburg verslapt is, integendeel.
De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb niet
gezegd dat de inspanning verslapt is.
Ik heb gezegd dat men kennelijk geen
intensivering mogelijk acht. In de nota
staat met zoveel woorden dat, mocht
het instrumentarium zoals in de nota
wordt voorgesteld - inclusief verandering WIR en BRT in een regionale toeslag - worden toegepast, dit bepaalde
effecten voor het Noorden zou hebben, maar dat dit voor Zuid-Limburg
per saldo neutraal zou uitpakken. De
Minister zegt dat dit geen verslechtering b e t e k e n t - dat zal zo zijn - maar
het betekent ook geen verbetering.
Minister Van Aardenne: Het betekent
wel een verbetering. De twee gebieden, het Noorden en Zuid-Limburg,
kregen in de vorige nota 70% en in de
komende vier jaar krijgen ze samen
75% van de totale middelen. Het betekent dus een intensivering en het betekent ook dat een bedrag van f 1,8 miljard daar naar toe gaan. De heer Wöltgens kan dit niet ontkennen, het zijn de
cijfers zelf.
Wel kan de heer Wöltgens stellen
dat in het tussenliggende gebied wel
een zekere extensivering plaatsvindt.
Het Westen kreeg in de oude nota 1 %
van het regionaal beleid en het krijgt
nu 2,5%. Dit is eigenlijk veel te weinig.
Ik heb echter gezegd dat in het beleid
van de grote steden heel andere factoren een rol spelen. Er zijn natuurlijk enkele economische knelpunten. De Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening wijst bij voorbeeld op industrieterreinen, hetgeen
weer extra congestie oplevert in de
binnensteden, omdat er geen vervangende terreinen zijn. Met 75% voor de
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allerzwakste regio's die ook in Brussel
als zodanig worden erkend, en 2,5% in
het voorwaardenscheppend beleid in
het Westen, is er geen sprake van onredelijke verhoudingen.
De verhouding is in elk geval niet
slechter, integendeel beter, voor die
perifere gebieden dan de verhouding
die er de vorige keer was.
De heer Wöltgens (PvdA): Het gaat bij
alle beleidsmaatregelen toch om het
effect?
Minister Van Aardenne: Natuurlijk,
maar als hettotaal van de middelen
meer is en procentueel wordt het ook
nog meer, dan houdt dit in dat de impuls in elk geval is vergroot. Of er op
die impuls wordt ingespeeld, is weer
een tweede, maar dit hangt nu net
weer af van de totale macro-economische situatie. Het gaat hier om de regionale impuls. De regionale impuls is
alleen maar versterkt. Natuurlijk kan
de heer Wöltgens blijven beweren dat
het allemaal niet zal werken, maar het
heeft gelukkig in het verleden toch ook
wel gewerkt.
De heer Wöltgens (PvdA): Ik beweer
helemaal niets; ik citeer gewoon de
nota van de Minister zelf (hij zal die
kennen): als het instrumentarium zoals in de nota voorgesteld, op een land
wordt losgelaten, dan zal het effect
daarvan voor het Noorden en ZuidLimburg per saldo neutraal zijn.
Minister Van Aardenne: Maar de heer
Wöltgens heeft het nu over iets geheel
anders. Hij spreekt nu over datgene
wat ik in de nota als discussiepunt heb
aangegeven omdat ik vind dat zo iets
moet worden betrokken in de openbare discussie. Dit heeft namelijk een zekere voorbereidingstijd nodig. Ik sprak
daarentegen over het instrumentarium zoals het in de nota vastligt. Dat
andere punt is in wezen voor het beleid van het volgende kabinet bestemd; w i j hebben het nu al aangedragen opdat men er in de maatschappij
over kan discussiëren.
Wij stellen in dit verband een aantal
vragen: Moeten w i j niet af van die
WIR/SIR-constructie, met alle nadelen
ervan? Moeten wij niet af van een BRT,
waarvan het de vraag is of de impuls
die ervan uitgaat, wel goed is? De heer
Wöltgens sprak hierover ook. Moeten
wij niet toe naar een andere opzet,
waarbij echter voorop moet staan (ik
zeg dit met grote klem) dat de regionale impuls nooit achteruit mag gaan?
Dit mag niet en het zal dus ook niet gebeuren. Men mag het instrumentarium anders maken, maar men moet ervoor zorgen dat de stimulans in Oost-
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Groningen en Zuid-Limburg dezelfde
blijft. Met een ander instrumentarium
kan men de impuls waarschijnlijk zelfs
verbeteren. Dit hebben wij willen aangeven.
Ik herhaal: het is nu als discussiepunt aangedragen. Hierop moet worden gestudeerd en men moet er zijn
mening over geven. Deze discussie
moet in de loop van dit jaar plaatshebben. Ook wij gaan hierop nader studeren. Het kader dat wij nu echter voor
de nota hebben geschetst, gaat uit
van het oude instrumentarium: WIR/
SIR, BRT, IPR enz. In dit kader heb ik
zojuist enkele cijfers gegeven waaruit
blijkt dat het Noorden en Zuid-Limburg erop vooruitgaat wat de impuls
betreft.
Daarnaast staat de grootstedelijke
problematiek. Men juicht het wel toe,
dat wij hieraan aandacht schenken. Ik
zeg erbij, dat het niet een zuiver economische problematiek is, al heeft zij wel
economische componenten. De heer
Van der Hek meent dat de Minister van
Economische Zaken coördinerend
moet optreden bij grote investeringen
in het Rijnmond-gebied. Dit is precies
wat wij hiermee bedoelen. Dit is ook
nodig; het zal dan ook ter sprake komen in een gesprek met het gemeentebestuur van Rotterdam. De provincie
en Rijnmond komen natuurlijk ook wel
eens aan bod, maar het gesprek zal in
eerste instantie met het gemeentebestuur van Rotterdam plaatsvinden.
De heer Van der Hek (PvdA): Iedereen
zal geïnteresseerd zijn in het moment
waarop dat gesprek zal plaatsvinden.

m e n , heeft men er als het ware een
verfijnde definitie van nodig. Die w i l len wij dan ook geven.
Als ik dit wil samenvatten, kan ik het
volgende zeggen. De oude nota zou
men natuurlijk stilzwijgend kunnen
verlengen. Als wij het vragen, zegt de
Europese Commissie misschien nog
w e l : neem Cuyk en Uden er voor dit
jaar nog maar bij, zij hebben de zaak
echter eind 1980 doen beëindigen.
Het betekent echter ook dat een aantal verbeteringen niet tot stand komen,
bij voorbeeld in het Eemsmondgebied,
in Tilburg en de Brabantse stedenrij. Ik
noem ook Twente, waar het gaat o m
het voorwaardenscheppend beleid.
Dat was nu juist het kernpunt, ook van
de discussie hier voor de vakantie. Er
staat wel wat, mijnheer Wöltgens, in
de memorie van toelichting, met name
in de bijlage waarin de moties worden
besproken. Het staat er echter met kleine lettertjes. Die heeft de heer Wöltgens misschien niet gelezen. Hij kan
het nog wel opzoeken.
De heer Van der Hek (PvdA): Het is
geen verzekeringspolis!
Minister Van Aardenne: Die moet u
ook altijd lezen. Dat geldt ook voor de
memorie van toelichting.
Mijnheer de Voorzitter! Hoe het ook
zij, daarbij gaat het nu juist o m voorwaardenscheppend beleid. Wij hebben dit besproken met de provinciale
besturen. Later is het geheel nog
enigszins bijgesteld, meer in een gunstige richting. Dat komt nog wel aan de
orde. Bij die voorbespreking is door de
provincies steeds gezegd, dat zij de decentralisatie wensen en dat zij een deel
van het voorwaardenscheppend beleid willen hebben. Zij vinden ook dat
ik te weinig geef. Natuurlijk zeggen zij
dat. Ik zou eigenlijk ook wel meer w i l len geven, maar er is nu eemmaal een
budgettair kader. Anders moet men te
veel afhalen van het stimulerend beleid. Dat is dus niet mogelijk.
Dit is op zichzelf met name ook voor
Twente - dit zeg ik met nadruk - van
groot belang.

Minister Van Aardenne: Het zal nog
deze maand plaatsvinden.
De heer Mateman heeft zich afgevraagd of de aandacht voor de tertiaire
sector niet aan het verslappen is. Hij
had uit Limburg de klacht ontvangen
dat daar de dienstverlening niet optimaal wordt begunstigd. Ik wijs erop
dat in de plannen zoals ze in de nieuwe
nota staan, is vastgelegd (maar hierover moet in de Kamer dus nog worden gediscussieerd) dat de dienstensector ook zal worden gepremieerd in
enkele plaatsen waar dit nu nog niet
het geval is; ook zal hieraan uitbreiding worden gegeven, juist omdat
men ons die vraag in Limburg heeft
gesteld. Ook dit is dus een intensivering.
Het heeft natuurlijk geen zin een volgende dienstverlening te premieren.
Die komt er immers vanzelf. Er ontstaan echter steeds nieuwe vormen
van stuwende dienstverlening. Als
men die in de premiëring wil meene-

De heer Wöltgens (PvdA): Allereerst
gaat het naar de provincie Overijssel
en niet naar Twente.
Vervolgens gaat het nog naar tien
andere provincies. Ik vind het wel aardig, dat de Minister ons probeert duidelijk te maken, dat hij toch iets aan
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De heer Wöltgens (PvdA): Waarom
speciaal voor Twente?
Minister Van Aardenne: Dit geldt ook
voor anderen. Het is evenwel ook van
groot belang voor Twente. Immers,
die middelen zijn er anders niet.

Twente doet. Als hier een motie over
Twente wordt ingediend en de Minister doet iets voor het gehele land dat
toevallig ook in Twente uitwerkt, neem
ik aan dat dit niet helemaal de bedoeling is geweest van de indiener van de
motie.
Minister Van Aardenne: Die knelpunten zijn echter ook elders aanwezig. De
lijsten die wij bij voorbeeld uit het
Noorden des lands en uit Limburg krijgen, wijzen er ook op dat er knelpunten
zijn. Ik noem met name Twente, omdat
nu juist in de motie is uitgesproken
als daar zijnde een knelpunt op het
gebied van de infrastructuur. Welnu,
als wij iets aan die infrastructuur w i l len doen, moeten wij daarvoor ook
middelen hebben. Dat is duidelijk.
Ik zit nu met het volgende. In de nota
wordt voorzien dat die middelen er komen. Men kan wel zeggen, dat dit niet
voor het Westen moet worden gedaan, maar daar zijn ook knelpunten.
Daarover praten wij wel. De conclusie
moet zijn, dat wij de beslissing niette
lang mogen uitstellen.
Als dat namelijk gebeurt, komt er dit
gehele jaar niets meer van terecht. Er
komt dan dus geen voorwaardenscheppend beleid. Voor mij is dit een argument o m te zeggen, dat het op 1 mei
duidelijk moet zijn waar wij staan. De
datum van 1 april halen wij dus niet
meer. Dat is heel duidelijk. De datum
van 15 mei zal niet zo gunstig zijn, omdat de Kamer na 1 mei aanstaande niet
meer vergadert.
Alleen met het oog daarop zeg ik het
volgende. Ik bevind mij daarbij
wel zuiver en alleen op het pragmatische vlak. Ik geloof dat de Kamer er
goed aan doet, de nota van wijzigingen wel in de begroting op de nemen.
Die nota van wijziging bevat overigens
een deel dat op AVEBE slaat. Dat moet
in elk geval doorgaan. Er kunnen tien
dagen verlopen tussen de goedkeuring van mijn begroting door de Eerste
Kamer en het debat hier over het regionaal beleid. Van tevoren heb ik die
post niet, hoor. Immers, de Eerste Kamer moet die begroting ook nog goedkeuren. Ik verklaar heel uitdrukkelijk,
dat ik zal doen alsof die post er niet is.
Men kan twee wegen volgen. Men
kan een begrotingswijziging afwachten. Door al die 'demissionariteit' en
nieuwe Kamer en dergelijke is het mogelijk dat dit blijft liggen tot het eind
van het jaar. Er zijn twee begrotingswijzigingen mogelijk. De ene laat het
voorwaardenscheppend beleid ontstaan. Als die er pas aan het eind van
het jaar komt, lukt het niet meer. Het is
dan te laat. De andere kan er komen na
de desbetreffende discussie in de Ka-
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mer. De Kamer kan in die discussie
zeggen, dat ik moet terugkeren op
mijn paden, dat ik niet tot het voorwaardenscheppend beleid moet overgaan en dat ik de IPR ongewijzigd
moet handhaven. Dat is gemeen overleg.
Wanneer er zo'n begrotingswijziging komt en wanneer die pas in oktober door de nieuwe Kamer wordt
goedgekeurd, dan is dat niet erg, want
in de IPR-pot zit natuurlijk geld. Er
komt dan nog wat geld bij dat net genoeg is voor de laatste maanden van
het jaar. Het voorwaardenscheppend
beleid is er echter helemaal niet. Men
kan gewoon niet beginnen met het uitgeven van dat geld. Dat geld gaat dan
aan het einde van het jaar verloren.
Alleen om pragmatische redenen
zeg ik dus dat ik de motie uitvoer, en
wel in die zin dat ik de op deze manier
vastgestelde begroting niet zal effectueren, vóórdat het gesprek in de Kamer
zal hebben plaatsgevonden. Dat zal
dan wel moeten gebeuren vóór 1 mei.
Ik behoef die begroting nog niette effectueren, want die middelen kunnen
rustig geblokkeerd blijven totdat de
Kamer er nader op is ingegaan. Het
lijkt mij dat deze procedure het beste
is. Ik ben wel ' i n ' voor andere procedures, zoals een begrotingswijziging,
maar daaraan zit naar mijn mening het
risico vast dat het geld weg is, wanneer wij ten slotte toch tot de conclusie
komen dat het voorwaardenscheppende beleid een goede zaak is. Ik ben van
oordeel dat wij tot die conclusie komen, want in het algemeen w i l men
dat beleid in de regio.
De heer Van Houwelingen (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn nu natuurlijk wel een begroting aan het behandelen. De Minister noemt het pragmatisch om vooruit te lopen op een
discussie die wij op zo kort mogelijke
termijn moeten hebben. Hij aanvaardt
nu op voorhand alvast die begrotingswijziging. Naar mijn mening is het veel
ordelijker - en ook pragmatisch - o m
de huidige begroting te handhaven en
het nu gevoerde beleid te continueren.
De Kamer moet dan de toezegging
doen dat zij eraan meewerkt - op basis
van discussie - de begroting alsnog te
wijzigen. Dat is toch een veel helderder en zuiverder procedure dan de
procedure die door de Minister wordt
voorgesteld?
Minister Van Aardenne: Ik heb aangegeven welk risico er kan zitten in de
procedure die de heer Van Houwelingen voorstaat, namelijk dat het niet
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meer zal lukken. Wanneer het ging o m
een g e w o o n begrotingsjaar, dan was
het geen enkel probleem en dan zouden wij het meteen doen. Wij zitten
echter met het gegeven dat er waarschijnlijk na 1 mei niet veel zal gebeuren op dit punt.
De heer Van Houwelingen (CDA): Dat
risico is er natuurlijk altijd. Wij zijn ook
niet zo gelukkig met het risico dat er
geen gelden meer zijn o m de wijzigingen door te voeren wanneer de wijziging eenmaal is aangenomen.
Minister Van Aardenne: Dat risico is er
in wezen niet. In de IPR-pot zit namelijk
voldoende geld o m tien maanden
vooruit te kunnen. Wij veranderen de
regelingen dan niet, maar dan is alleen
de financiële pot te klein geworden.
Dat betekent het. Wanneer w i j dus op
1 mei tot de conclusie komen dat het
moet blijven zoals het nu is, dan veranderen w i j de regelingen niet. Wij zitten
dan alleen met een pot waarvoor wij
geen regeling hebben in het voorwaardenscheppend beleid. Dat geld moet
dan worden overgeheveld naar de
IPR-pot. Die is op zich zelf v o l , maar
net niet vol genoeg o m de laatste twee
maanden van het jaar te kunnen bestrijken. Die gelden moeten dus nog
een keer formeel worden overgebracht. In begrotingstermen kan men
het een endogene compensatie noemen.
Wanneer wij echter het andere niet
doen en wanneer wij tot de conclusie
komen dat er wèl voorwaardenscheppend beleid moet zijn - waarbij de begroting is gelaten zoals zij tot het einde
van de vorige week was - dan hebben
w i j die pot helemaal niet. Wij lopen
dan het risico dat die pot ook niet tot
stand komt vóór het einde van het jaar
wij aan de andere kant' terwijl hopen
dat het toch gebeurt, zodat wèl de
voorwaarden voor de IPR worden gewijzigd. Je put het IPR-geld dan niet
helemaal uit, vanwege de gedachte
dat je nog wat overbrengt.
Het resultaat daarvan is onderuitputting van de regionale fondsen. Dat is
naar mijn mening gewoon jammer. Ik
herhaal dat het zuiver een pragmatisch
punt is. Ik vraag de Kamer dan ook, deze zaak heel zorgvuldig te overwegen.
Ik ben bereid, elke procedure te volgen, maar toch doe ik een beroep op
de Kamer, ervoor te zorgen dat de regionale impuls ook op dit punt optimaal blijft, hoe hij ook gericht wordt. Ik
kan er op dit moment niet méér over
zeggen.
Ik hoor in tweede termijn wel wat de
Kamer ervan vindt. Het is duidelijk dat
bij mij de bereidheid bestaat, de oude
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regelingen te laten zoals zij zijn, wanneer de Kamer zich ook ten opzichte
van de Regering committeert, hierover
vóór 1 mei duidelijke uitspraken te
doen. Ik maak hierbij wel de kanttekening dat ik Brussel rustig moet houden
wat Cuyk en Uden betreft, maar ik
neem aan dat dit wel zal lukken.
De heer Engwirda (D'66): Ikacht dit
een staatsrechtelijk merkwaardige
constructie, ondanks de toezeggingen
van de Minister. Wat is erop tegen, tegelijk met de/behandeling van de nota
Regionaal sociaal-economisch beleid
een suppletoire begroting te behandelen, waarinde voorstellen van de Minister zijn opgenomen? Wij kunnen
deze op dat moment amenderen. Dit
lijkt mij zuiverder dan nu een begroting vastte stellen met de toezegging
van de Minister dat hij haar niet uitvoert.
Minister Van Aardenne: Het is m o o i ,
als het lukt en ook de Eerste Kamer
niet ertegen is. Ik heb slechts op het risico gewezen. Als wij zeker weten dat
de suppletoire behandeling nog door
de Eerste Kamer kan worden behandeld en omstreeks 1 mei aanstaande in
het Staatsblad kan komen te staan,
maakt het niets uit.
De heer Wöltgens (PvdA): Begrijp ik
het goed uit de toezegging van de Minister dat hij openstaat voor alle vormen die kunnen worden gevonden?
Komt hij, als de gehele Kamer in tweede termijn meent dat de oorspronkelijke begrotingsvoorstellen dienen te
worden gehandhaafd, met een nota
van wijzigingen?
Minister Van Aardenne: Dit heb ik dui
delijk gezegd.
Ik kom toe aan Twente. Bij de infrastructuur zijn twee departementen betrokken, dat van Economische Zaken
en dat van Verkeer en Waterstaat.
Voor industrieterreinen, zoals Almelo,
heb ik op het ogenblik geen middelen.
Ik kan dus die vraag van de heer Mateman niet bevestigend beantwoorden.
De toepassing van margegelden
voor bedrijfsverplaatsingen moet worden gericht op gebieden waar de problemen groot zijn. Dit is naar mijn mening in Twente het geval. Daarom is
onder leiding van de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een urgentieschema gemaakt.
Het is mijn overtuiging dat het desbetreffende gedeelte van de margegelden voor een belangrijk deel in Twente
wordt benut.
Voor de Euregio moet ik tot mijn
spijt vaststellen dat men aan de an-
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dere kant van de grens wil afwachten
hoe het met de zuidelijke Euregio gaat.
Ik heb begrepen dat daar de Vlamingen
zullen meedoen, al doen de Walen niet
mee. Hiermee kunnen wij dus een
eindje vooruit. Wij trekken er hard aan.
Ik heb persoonlijk met mijn Westduitse
ambtgenoot erover gesproken o m het
Euregio-werk aan de gang te krijgen.
Twente is niet geplaatst in een uitzonderingspositie zoals ISP en PNL.
Nog altijd meen ik dat dit een erkenning ervan is dat het in Twente niet zo
slecht gaat als daar. Twente is echter
niet ten opzichte van de rest van het
land in een uitzonderingspositie geplaatst, omdat sommige ontwikkelingen er buitengewoon somber zijn.
De heer Mateman noemde een aantal wegen. Mijn collega van Verkeer en
Waterstaat heeft het Structuurschema
Verkeer en Vervoer en het Meerjarenplan Personenvervoer in de Kamer besproken. Dit is in gemeen overleg vastgesteld. Het heeft dan geen zin, als een
minister van Economische Zaken hierover iets zegt. De Minister van Verkeer
en Waterstaat zal dan zeggen dat hij te
zamen met de Kamer tot een conclusie
is gekomen. Ik neem aan dat hij te zamen met de Kamer een afweging heeft
gemaakt. Van te voren hebben wij
hierover gesproken.
De werkloosheid in Noord-Brabant
is de laatste tijd sterk toegenomen,
wat vooral wordt veroorzaakt door de
bouw. In Noord-Brabant zijn immers
vele bouwvakkers. Overigens ontwikkelt de werkgelegenheid zich er niet
ongunstig, in westelijk Noord-Brabant
zelfs gunstiger dan nationaal. Een
IPR-dienstensector voor Tilburg en
Oss is belangrijk voor Noord-Brabant.
Daarom zei ik tegen de heer Wöltgens
zoeven dat er veranderingen zijn die
hij positief zal waarderen. Ik noem ook
nog de premiëring ad hoc voor Eindhoven.
Wat de aanvullende programma's
betreft, meen ik dat het regionaal beleid in zoverre een bijzondere rol heeft
gespeeld in de afweging dat er nog
meer middelen aan zijn toegevoegd in
een tijd waarin de collectieve sector
ook een stapje terug moet doen. Ik ben
er mijn collega's in het kabinet uiteraard alleen maar dankbaar voor dat zij
hiermee de noodzaak onderschrijven
van het voeren van een regionaal beleid.
Ik kom tot enkele losse punten, ten
eerste over het prijsbeleid. De heer
Kolthoff heeft hierover gesproken. In
de eerste plaats streven wij nu naar
een instrument voor de effectuering
van het prijsinkomensbeleid. Hierin is
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een wijziging van de Prijzenwet begrepen. In dit verband verwijs ik naar onze
brief van gisteren. In de tweede plaats
zal, mede op basis van de gedachten
zoals o n t v o u w d door het Konsumentenkontakt - zonder die nu allemaal
over te nemen - , worden nagegaan of
een wijziging van de Prijzenwet ook op
andere punten gewenst is. Daarbij zal
zowel aandacht worden besteed aan
wensen, voortvloeiend uit of samenhangend met het consumentenbeleid
als aan wijzigingen die de effectiviteit
van het instrument zouden kunnen
verbeteren in het kader van de inflatiebestrijding. Ik heb een ambtelijke
werkgroep opdracht gegeven, wensen
en problemen in dit vlak te inventariseren. Te zijner tijd zal hierover natuurlijk
ook een SER-advies worden gevraagd.
De heer Kolthoff vond het onlogisch
dat het prijsbeleid is versoepeld terwijl
het loonbeleid is verstrakt. Naar mijn
oordeel bestaat hiertussen een volstrekt logisch verband. Beide onderdelen van beleid hebben tot doel, de inflatie te bestrijden en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te verbeteren, maar daarnaast de rendementen, die een enorm knelpunt zijn, ook
in de financiering, niet extra aan te tasten. Uiteraard houdt men daarbij rekening met veranderde omstandigheden
als een stijging van rentelasten die
moet worden opgebracht door de ondernemingen en als het geringe aantal
ontheffingen dat is verleend. Prijsbeleid heeft overigens niet alleen invloed
op de koopkracht van de consument in
het algemeen maar ook op die van de
zelfstandige, die ook parallel moet blijven lopen.
De kritiek die de heer Kolthoff noemde van de ondernemersorganisaties is
mij bekend. Ik ben van mening dat toepassing van de Prijzenwet mogelijk is
wanneer een reële kans bestaat dat er
inflatoire prijsstijgingen zullen optreden. Ik ben weliswaar met hem van
mening dat voor een deel van het bedrijfsleven de concurrentie toeneemt
maar ik ben er niet van overtuigd dat
het effect daarvan zich op een zo breed
front zal voordoen dat prijsstijgingen
alleen al daardoor in 1981 binnen de
perken zullen blijven. Men kan zien dat
ondanks de concurrentie toch stijgingen worden doorberekend. Dat kan
ook niet anders. Ik meen dat hantering
van de Prijzenwet nodig is op de door
ons beschreven wijze, die door de
meerderheid van de Kamer met instemming is begroet.
De heer Kolthoff (PvdA): Is de beantwoording van de Minister hiermee ten
einde gekomen?
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Minister Van Aardenne: Ja, behalve
datgene wat ik schriftelijk heb beantw o o r d . Dat is ook nog heel veel.
De heer Kolthoff (PvdA): Ik heb geen
enkel schriftelijk antwoord ontvangen.
Minister Van Aardenne: De antwoorden zijn vanochtend o m half elf bij de
griffie bezorgd.
De heer Kolthoff (PvdA): Ik heb die
antwoorden ontvangen, maar ik heb er
geen enkel antwoord in gevonden op
de vragen die ik had gesteld over het
prijsbeleid.
Minister Van Aardenne: Die zitten er
wel in. Ik heb ze wel gezien.
De heer Kolthoff (PvdA): Dan zou ik
een onvolledig exemplaar moeten
hebben.
Minister Van Aardenne: Ik meen dat
wij hierover in tweede instantie dan
maar verder zullen moeten spreken.
De heer Kolthoff (PvdA): Ja, dat lijkt
mij zeker!
Minister Van Aardenne: Juist.
De heer Jansen heeft nog gevraagd
naar de methode van prijscompensatie ten opzichte van de gasprijsverhogingen, en heeft gewezen op een VEGIN-studie, of eigenlijk op een studie
van het Centrum voor Kwantitatief
Consumentenonderzoek en Marketinganalyse, in opdracht van de VEGIN
uitgevoerd. Ik meen dat de VEGIN hiermee een goed initiatief heeft ontplooid, doordat het rapport op een uitvoerige wijze informatie geeft over het
gasverbruik van gezinnen in relatie
met een groot aantal factoren, zoals de
woonsituatie en het inkomen. Hiermee
wordt een lacune opgevuld.
Eén van de conclusies van het rapport is dat het gasverbruik niet volledig proportioneel loopt met het inkomen. Dat betekent in de huidige systematiek dat de tendens bestaat dat de
lagere inkomens, gemiddeld genomen, voor de prijsstijgingen van het
aardgas worden ondergecompenseerd, terwijl de hogere zouden worden overgecompenseerd, tenminste
wanneer men de prijscompensatie
over de gehele linie laat doorlopen.
Men weet dat wij wel eens aftoppen, al
doen wij dat soms met andere instrumenten.
Om het nu maar eens eenvoudig te
zeggen - het is allemaal erg ingewikkeld - : de modale werknemer krijgt bij
het huidige systeem de prijsstijging
van het modale verbruik gecompenseerd en de minimumloontrekker krijgt
een evenredig deel daarvan gecompenseerd. Als de minimumloontrekker
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tevens een modaal gasverbruiker is,
komt hij eraan tekort. Ik heb laten uitrekenen wat dit betekent. Van de gezinnen die van een m i n i m u m i n k o m e n
leven, wordt 65% ondergecompenseerd en 35%, nog altijd, wordt overgecompenseerd omdat er zoveel andere factoren een rol spelen.
De heer Van Houwelingen (CDA): Hoeveel procent wordt er op de juiste w i j ze gecompenseerd?
Minister Van Aardenne: Dat is altijd
een percentage van 0,00..., met een
klein cijfer op het einde, als men maar
lang genoeg doorgaat met rekenen.
Globaal genomen zou men bij voorbeeld kunnen zeggen dat iedereen die
nog niet over centrale verwarming beschikt, in wezen wordt overgecompenseerd.
Bij modaal liggen de verhoudingen
anders. Daar wordt 40% overgecompenseerd en 60% ondergecompenseerd. Dit ligt dus al iets gunstiger.
Men kan echter niet zeggen dat alle lage inkomens worden ondergecompenseerd en dat alle hogere inkomens
worden overgecompenseerd.
Nu weet ik wel, dat verhoudingscijfers maar verhoudingscijfers zijn.
Men kan het ook in guldens uitdrukken. Bij een prijsverhoging van tien
cent, inclusief b.t.w. en dergelijke, zal
een gezin meteen m i n i m u m i n k o m e n
in het ergste geval f 50 per jaar tekort
komen en een modaal gezin hoogstens f 30; een tweemaal-modaal-gezin zou misschien f 30 te veel krijgen.
Het ligt dus, met andere w o o r d e n , wel
in de range dat het er door bezuiniging
weer kan worden uitgehaald. Op zich
is dit natuurlijk belangrijk. We praten
hierbij niet over dubbele gezinsinkomens: dat maakt het allemaal veel te
ingewikkeld. Ik denk dat er over het algemeen toch wel wat meer overcompensatie is, dan uit deze cijfers zou blijken.
Er is echter nog meer, want het
voorgaande betreft een pragmatische
benadering. Principieel bezien, moet
geconstateerd worden dat het prijsindexcijfer een statistisch cijfer is. Allerlei prijsstijgingen worden nooit per gezin vergoed. Als de benzineprijs stijgt
zal een gezin dat geen autorijdt, daaraan overhouden. Ik denk bij voorbeeld
aan bejaarden. In de AOW-uitkering
wordt ook berekend de prijsstijging
voor het particulier vervoer, maar een
heleboel bejaarden rijden geen auto.
Men kan er echter niet aan beginnen
o m dat te gaan wegen per onderdeel.
Er is één indexcijfer en daar zit alles is.
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Wat men op het ene punt krijgt overgecompenseerd, krijgt men op het andere punt misschien wel eens ondergecompenseerd.
Over de prijsontwikkeling voor de
verschillende inkomensgroepen weten wij niet zo erg veel. Het CBS geeft
naast de gewone prijsindex alleen nog
een index voor de hogere inkomens.
Daaruit blijkt dat de algemene prijsindex is gestegen met 37,9 in zes jaar,
terwijl die voor de hogere inkomens is
gestegen met 38,9. De hogere inkomens hebben derhalve wat meer moeten betalen. Dat konden zij ook, zodat
dit op zich helemaal niet zo erg is.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Jansen heeft de honorering van de voorzitter van de stuurgroep voor de maatschappelijke discussie inzake de kernenergie aan de orde gesteld en daar ook
een motie over ingediend. Ik wil hier
graag iets over zeggen. Op 29 januari
is door mijn collega van Binnenlandse
Zaken, tijdens het vragenuur van de
Kamer, op vragen van de PPR-fractie
geantwoord. Hij heeft toen gewezen
op de zware en ondankbare taak van
een stuurgroep. Er zijn drie mensen
geweest die voor het voorzitterschap
hebben bedankt. Alle andere cijfers
zijn uit de lucht gegrepen. Voor deze
functie moet men de kandidaten onder
hooggekwalificeerde mensen zoeken.
Zo'n inspraakprocedure is een experiment. Als men dan iemand aantrekt
die dit wil doen, dan is dit geen ambtenaar in de gewone zin van het woord.
Misschien hadden w i j de heer De
Brauw een vaste aanstelling kunnen
geven voor bij voorbeeld het salaris
van een burgemeester van een grote
stad. Daar gaat het echter niet o m .
Het is geen ambtenaar. Het is iemand die als het ware werkzaam is als
een adviseur, zij het met een eigen
taakgebied. Er worden door de overheid bij voorbeeld ook wel contracten
met adviesbureaus afgesloten, waarbij
men op bedragen in dezelfde orde van
grootte uitkomt.
Men moet dit salaris niet stellen
tegenover de ambtelijke salarisschalen. Het is een arbeidscontract dat na
twee jaar afloopt. Voor de andere leden van de stuurgroep gaan wij in wezen hetzelfde doen. Wij gaan hiervoor
ook hooggekwalificeerde personen
zoeken. Die mensen zijn schaars en
over het algemeen druk bezet. Wij
gaan ervan uit dat die mensen minder
tijd voor dit werk beschikbaar hebben.
Zo is de opzet ook gemaakt. Voor hen
zal er bij voorbeeld een honorering per
dag uitkomen en die komt vanzelfsprekend lager uit dan de honorering van
de voorzitter. Ik ben er evenwel van
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overtuigd, dat ook die honorering per
dag, kijkend naar wat in de advieswereld gebruikelijk is, echt niet op basis
van het m i n i m u m l o o n zal liggen, zelfs
niet op basis van die van een hoofdadministrateur.
De heer Kolthoff (PvdA): Tien maal het
minimumloon!
Minister Van Aardenne: Tien maal lijkt
mij erg veel.
Over de motie kan ik kort zijn. Zij is
inhoudelijk onjuist omdat dit salaris
niet vergelijkbaar is met de salarisstructuur van de ambtelijke en politieke
top. Het is een arbeidscontract. Men
zoekt iemand voor werk dat uitermate
belangrijk is. Dat werk moet zo snel
mogelijk starten omdat de maatschappelijke discussie van de grond moet
komen, want die discussie is nodig
voor de beleidsbepaling op het gebied
van energie in het algemeen en van
kernenergie in het bijzonder. De heer
Kolthoff zal over dit laatste misschien
anders denken.
Energie in het algemeen is echter
een essentieel veld en w i j moeten hiervoor de maatschappelijke discussie
hebben. De zaak kan evenwel niet vergeleken worden met het ambtelijk circuit. Bovendien kan ik de motie, w a n neer zij w o r d t aangenomen - hetgeen
ik uiteraard niet hoop - in het geheel
niet uitvoeren, want de heer De Brauw
heefteen arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht. Zelfs wanneer ik hem
ontsla, heeft hij recht op dat geld. Dan
moet ik dus een ander aanzoeken en
ben ik nog meer geld kwijt. De maatschappelijke discussie draait dan ook
helemaal de soep in. Ik voel er ook niets
voor o m op dit punt op mijn w o o r d terug te komen en ik ontraad dan ook deze motie.
Dan ben ik nu toe aan de WIR. Over
het ontwerp dat met de begroting aan
de orde is, heeft alleen de heer Wöltgens gezegd dat hij tegen zou sternmen omdat hij tegen structurele verhoging is. Het gaat hier echter o m een
tijdelijke verhoging. Ik ben dus van
mening, dat hij eigenlijk vóór moet
stemmen. Hij kan bij een structurele
zaak altijd nog tegen stemmen.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
De zaak ligt natuurlijk wel enigszins
anders. In die tijdelijke verhoging staat
immers wel een datum opgenomen.
Voor het systeem van deze vorm van
wetgeving geldt ook dat tot nu toe de
conjuncturele verhoging uitgegeven
wordt. Vandaar dat wij meenden, dat
w i j vanaf dit moment kunnen zeggen
dat wij dit wetsontwerp niet zo willen
hebben.
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Minister Van Aardenne: Mevrouw
Epema wil dus ook de conjuncturele
verhoging niet?
Mevrouw Epema Brugman (PvdA):
Die kun je met terugwerkende kracht
niet terugdraaien. Dat weet u net zo
goed als ik.
Minister Van Aardenne: Maar mev r o u w Epema wil die nu wel stoppen.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Nee, wij willen tegen stemmen omdat
de minister van de conjuncturele verhoging een structurele gemaakt heeft
en er daarnaast nog een conjuncturele
bovenop gelegd heeft.
Minister Van Aardenne: Dat wetsontwerp moet nog komen. Mevrouw
Epema w i l nu alles vast stoppen en ik
meen dat dit niet verstandig is. Ik doe
een beroep op haar, o m deze conjuncturele verhoging alvast goed te keuren.
Overigens doe ik dit beroep ook graag
voor de structurele verhoging want ik
vind het een goede zaak. Wij zullen
daarover echter wel verschillend blijven denken.
De heer De Korte heeft gevraagd
hoe lang wij nog moeten wachten met
de innovatiestimuleringspremie. Hij
heeft inderdaag gelijk wanneer hij zegt
dat het erg op de EEG hangt. Wij verwachten dat de Commissie binnen een
paar weken haar visie zal geven. Wij
hebben rondom de jaarwisseling dit
nog eens verduidelijkt bij de Commissie. Wanneer men echter fundamentele bezwaren zou hebben - ik hoop dat
niet - dan moeten wij proberen die regeling weer in de lijn te krijgen met
hetgeen de Commissie goed zou keuren. Misschien moet het wat meer
worden toegespitst op bepaalde soorten ondernemingen. Men zou dan aanvullend weer moeten denken aan versterking van het bestaand instrumentarium zoals het ontwikkelingskrediet
en aandachtsgebieden.
Zover zijn w i j nog niet maar wij hopen wel binnenkort de discussies af te
ronden.
Wanneer ik terugdenk aan hetgeen
er na de behandeling in de OCV gebeurd is met de arbeidsplaatsentoeslag, dan kom iktot de conclusie dat er
later alleen nog een nieuwe suggestie
naar voren is gekomen, namelijk de
experimentele variant van de projectmatige aanpak. Wij bezien dit nog,
maar ik vrees wat dit betreft ook de
toetsing in Brussel, gezien de sfeer die
wij daar kennen bij experimenten.
Men zal daar waarschijnlijk zeer kritisch zijn. Wat dat betreft - de heer Van
Houwelingen weet dat ook - zullen wij
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ons op de merites beraden. Wij zullen
het ook checken, maar ik mag niet te
veel verwachtingen wekken. Overigens wijs ik erop dat w i j de tweede fase juist voorrang hebben gegeven. Wij zijn van mening dat de innovatie bij en de reparatie van de WIR
nu voorrang moet hebben.
Enkele afgevaardigden - de heren
De Korte, Van Houwelingen en Wöltgens - hebben het probleem van de
trage uitbetaling aangesneden. Het is
een vraag die met name de Staatssecretaris van Financiën aangaat en ik
geef dit antwoord ook namens hem.
Bij de schriftelijke voorbereiding voor
de Eerste Kamer van de tweede fase
van de WIR is hierop erg uitvoerig ingegaan.
Ik verwijs naar stuk nr. 15 562, nr.
95b, bladzijden 6 en 7. Wij hebben gezegd dat binnen de grenzen van de fiscale bedding - daar zit het hem namelijk - van de WIR is al het mogelijke gedaan om uitbetaling te bespoedigen.
In gevallen waarin aanspraak bestaat
een bedrag aan WIR-premie boven
25.000 gulden, kan onder bepaalde
voorwaarden door middel van een
verklaring van de DIR een negatieve
voorlopige aanslag w o r d e n opgelegd.
Die negatieve voorlopige aanslag
wordt doorgaans, behoudens uitzonderingen, binnen een jaar na afloop
van het belastingjaar aan de ondernemer uitgekeerd. Van de ingezonden
verklaringen voor het boekjaar 1978 is
ruim 96% verwerkt in 1979 en van die
van het jaar 1979 is ruim 97% in het jaar
1980 verwerkt. Wij kunnen nog 3%
meer verwerken, maar niet meer.
Ik w i l in dit verband nog eens herinneren aan het feit dat de ondernemingen in eenverliessituatietentijdevande
vorige fiscale faciliteitenregeling - d e
V A I A - pas soms na verloop v a n j a r e n
weer voldoende winst maakten als zij
de verliescompensatie hadden ingehaald o m effectief van de faciliteiten te
kunnen genieten. De WIR is ten opzichte van die situatie een enorme verbetering.
Voorts is het beleid erop gericht binnen de technische mogelijkheden van
de belastingdienst de aangiftebiljetten
die tot een aanslag kunnen leiden
waaruit ten gevolge van WIR-aanspraken terugbetaling kan voortvloeien,
binnen een jaar na afloop van het
boekjaar te behandelen, mits de aangifte binnen zes maanden na afloop
van dat boekjaar is gedaan. Er moet
natuurlijk van de andere kant natuurlijk ook iets tegenover staan. Binnen
het fiscale kader zien w i j , hoezeer mij
dat ook spijt, geen mogelijkheden om
deze procedure nog verder te versnellen.
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Een andere verrekeningssystematiek waarbij bij voorbeeld investeringen tussentijds worden beoordeeld en
de premies worden verrekend met nog
openstaande aanslagen van andere jaren, is eveneens ondenkbaar en zou
misbruik kunnen uitlokken. Dat willen
wij geen van allen. Niet alleen kan de
belastingdienst dit werk onmogelijk
verrichten, ook de verwerkingscapaciteit van de DIR - tenzij w i j die sterk
zouden uitbreiden, maar dan komen er
problemen met de collectieve uitgaven - laat niet toe dat de grens van
25.000 gulden o m in aanmerking te komen voor een verklaring ten behoeve
van een negatieve voorlopige aanslag
kan worden verlaagd.
Wat betreft het door de heer De Korte aangestipte liquiditeitsaspect merk
ik het volgende op. De winstgevende
bedrijven zullen doorgaans geen problemen hebben met het innen van
WIR-premies. De WIR-voorschotregeling als onderdeel van de voorlopige
aanslag zorgt voor een continue
stroom van WIR-gelden en de automatische verrekening van 60% van de WIRaanspraken van het vorige jaar. Het
streven is erop gericht dat weer op
80% te brengen. Dat betekent, omdat
het recht op WIR-gelden ontstaat bij
het aangaan van de investeringsverplichting, dat de premie al geïnd kan
zijn voordat het bedrijfsmiddel, bij
voorbeeld een gebouw, in gebruik is
genomen. Van trage verrekening is
dan dus zeker geen sprake.
De heer De Korte heeft gevraagd of
nu het Europese Hof met het Philip
Morris-arrest de grote projectentoeslag
in feite onbruikbaar heeft gemaakt, die
GPT ter ziele is. De Philip Morris-zaak
is het enige geval waarin de Europese
Commissie negatief heeft beschikt op
een GPT-aanvrage. Het oordeel is vervolgens door het Hof gesanctioneerd.
Uit het feit dat de Nederlandse overheid in dit geval geen nieuw initiatief
heeft genomen voor een procedure bij
het Hof, mag worden afgeleid dat het
project onzes inziens niet geschikt was
o m het negatieve oordeel van de Commissie aan te vechten.
Philip Morris heeft zelf het proces
aangespannen. In de opzet van de GPT
is, zoals bekend, de mogelijkheid van
negatieve beschikking door Brussel inbegrepen. Het staat in de wet en men
weet dat. Bij eventuele afwijzing door
de Commissie van andere projecten
zal de overheid zich op een adequate
reactie moeten bezinnen. Voorts is het
totaalbeeld ten aanzien van de GPT
toch minder ongunstig dan wel eens
wordt aangenomen. Tot en met 1980
zijn er aan Brussel 54 projecten voor-
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Van Aardenne
gelegd. Met 27 - precies de helft - is
men direct akkoord gegaan.
Over 8 daarvan zijn nadere vragen
gesteld, waarna weer met 2 akkoord is
gegaan. 3 projecten zijn ingetrokken
e n e r liggen nu nog 16 projecten in
Brussel waar de procedure van het
EG-verdrag loopt. Pas als w i j de uitslag daarvan kennen, kunnen wij verdere conclusies trekken.
Dan zou er ook meer duidelijkheid
zijn over het centre-produit dat de
Commissie dan vraagt als bijdrage in
de doelstellingen in het Europees beleid en dergelijke. Op dit moment zijn
wij nog te vroeg o m tot een eindoordeel te komen.

D
Staatssecretaris Beyen: Mijnheer de
Voorzitter! Nadat de buitenlandse handel en de export in de UCV in november zijn behandeld, zijn er gisteren nog
enkele opmerkingen gemaakt over de
export. De heer Van der Hek heeft suggesties gedaan over de uitbreiding van
de zogenaamde gemengde kredieten.
Ik zou daarover het volgende willen
opmerken. De systematiek die de heer
Van der Hek voorstaat, is mij volkomen duidelijk. Ik ben ook graag bereid
in dat kader verder na te denken, met
name in verband met datgene wat
door andere landen op het ogenblik
wordt gedaan.
Ik geloof niet dat ik er goed aan dop,
er nu diep op in te gaan. Dat zou een
vrij technisch en uitvoerig verhaal
worden. Er zijn een aantal voor- en nadelen aan de verschillende technieken
van de gemengde kredieten verbonden. Men moet ook met internationale
regels in dit verband rekening houden.
Ik kan verzekeren dat wij deze zaak verder zorgvuldig zullen bekijken vanuit
de technische aanpak.
Ik ben het met de heer Van der Hek
eens dat het bedrag van 50 min. dat
thans voor dit doel bij Economische
Zaken opzij is gezet, een beperkt bedrag is. Oorspronkelijk had ik gehoopt
hiervoor een groter bedrag beschikbaarte krijgen.

Het is nog helemaal niet zeker dat w i j
dit jaar met die 50 m i n . niet een heel
eind komen. Wij kunnen dan eens kijken hoe het werkt, in de hoop dat de
toekomst gunstiger zal zijn. Wij zullen
moeten proberen hier het maximale
resultaat voor de Nederlandse kapitaalexporterende bedrijven uit te verkrijgen.
De heer Van Houwelingen vindt het
wenselijk dat de deskundigheid, de bijzonder hoogwaardige technologie en
de know how die bij Rijkswaterstaat
aanwezig zijn, meer ter beschikking
komen van de Nederlandse bedrijven,
met name van de Nederlandse export.
Juist in dit verband hebben wij enkele
jaren geleden een stuurgroep know
how opgericht, waarin vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en van constructiebedrijven en andere bedrijven
zitting hebben. Men is begonnen op
het gebied van de natte bouw, maar
behoeft zich daar niet noodzakelijkerwijs toe te beperken. Men tracht in buitenlandse projecten een dergelijke
gemeenschappelijke aanpak mogelijk
te maken. Ook in Indonesië was er onlangs van een dergelijke aanpak sprake.
De heer Van Houwelingen (CDA): Ik
denk dat hier weer vaak het probleem
zal rijzen waar de heer Van lersel al terecht op gewezen heeft in verband met
de 50 min.

Staatssecretaris Beyen: Ik begrijp dit
dat alles is wat er is.Het is een aanvulling van het reeds bestaande bedrag
van 100 min. voor de ontwikkelingsrelevante exporttransacties bij Ontwikkelingssamenwerking. Wij zullen moeten trachten met het bedrag dat dit jaar
beschikbaar is zo goed mogelijk uit te
komen. In vele gevallen zijn de onderhandelingen die aan het verkrijgen van
zo'n project voorafgaan, vrij langdurig.

Staatssecretaris Beyen: Die dingen
kunnen met elkaar samenhangen.
De heer Van lersel heeft een aantal
opmerkingen over de export gemaakt.
In de eerste plaats heeft hij gevraagd
hoe het is gesteld met de automatisering van de handelsbemiddeling.
De voorbereiding daarvan is in januari van start gegaan. Er wordt aan 2000
bedrijven een vragenlijst ter invulling
voorgelegd. De antwoorden zullen in
de databank worden opgenomen o m
als basis te dienen voor de doorgeleiding van aanvragen o m handelsbemiddeling vanuit het buitenland. Gezien de omvangrijke voorbereidingen
die hiervoor nodig zijn, zal de experimentele fase pas in de loop van 1981
van start kunnen gaan. De ontwikkeling van het systeem wordt door de
EVD, dus door Economische Zaken,
betaald. De uitvoering van dit project
zal het samenspel van de EVD met
enerzijds de ambassades en Nederlandse Kamers voor het buitenland en
anderzijds de Kamers van Koophandel
en Fabrieken in het binnenland zeker
ten goede komen. De bedoeling is het
systeem begin 1983 volledig operationeel te doen zijn.
Het aantal deelnemende bedrijven
zal geleidelijk worden uitgebreid en
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De heer Van lersel (CDA): Capituleert
u?

het systeem zal te zijner tijd, zo mogelijk, ook worden benut voor het doorgeven van andere voor de export relevante informatie. De Kamers van
Koophandel en Fabrieken en hun exportconsulenten spelen bij de opzet en
de geplande uitvoering van het
systeem een belangrijke rol.
De heer Van lersel heeft ook gevraagd of ik bereid ben financiële faciliteiten ter beschikking te stellen aan
de centrale huisvesting van de organisaties op het terrein van de exportbevordering. Financiële steun hieraan is
alleen verantwoord als een voldoende
aantal in aanmerking komende organisaties vanuit het bedrijfsleven zich
hiervoor aanmeldt, zodat een representatief geheel kan worden gevormd.
Op dit moment is daarover nog geen
overeenstemming bereikt, er is nog
overleg gaande. Wij hopen echter op
korte termijn een inzicht te hebben hoe
groot de belangstelling vanuit de organisaties van het bedrijfsleven is, o m te
zien of deze zaak kan worden gerealiseerd. In beginsel staat Economische
Zaken er positief tegenover.
Een van de problemen is dat vrijwel
iedere organisatie als voorwaarde
stelt dat de centrale huisvesting goedkoper moet uitkomen dan hun huidige
huisvesting. Dat betekent onvermijdelijk een subsidie van de overheid.
De heer Van lersel (CDA): Werkt u in
de richting van een termijn?
Staatssecretaris Beyen: Ja, wij hebben
met één termijn te maken. De optie op
het gebouw in het Bezuidenhout waarop wij het oog hebben zou in de loop
van deze maand vervallen. Daarom
zullen een aantal organisaties vrij snel
moeten beslissen. Ik hoop dat wij nog
wat uitstel bij die optie kunnen krijgen.
De heer Van lersel (CDA): Heeft Economische Zaken een criterium voor het
aantal organisaties uit de particuliere
sector dat minstens moet deelnemen?
Staatssecretaris Beyen: Daarop wil ik
op het ogenblik niet ingaan.
De heer Van lersel heeft ook het
denkbeeld geopperd een vorm van
subsidie te scheppen voor branche-exportkantoren. Een subsidieverlening
aan deze branche-organisaties, als bijdrage in de apparaatskosten, zou ingaan tegen het gehanteerde beginsel
van projectsubsidiëring. Dat is een beginsel waaraan wij toch wel degelijk
wensen vast te houden.
Wel in overeenstemming met dit beginsel is een project van de IRO, Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie, voor de verzameling en verspreiding van specifieke informatie.
Dat wordt thans reeds gesubsidieerd
door de EVD. Ook andere groeperin-
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Beyen
gen kunnen op dezelfde wijze subsidie
verkrijgen.
Daarnaast wijs ik met nadruk op de
gebundelde exportinitiatieven die zich
nog steeds in een goede belangstelling verheugen. Zij zijn specifiek gericht op de export van groepen kleinere bedrijven.
De heer Van der Hek (PvdA): Is het gerucht dat mij bereikt juist dat nieuwe
aanvragen niet gehonoreerd kunnen
worden, omdat bij de gebundelde exportinitiatieven het kasplafond werkt?
Staatssecretaris Beyen: Het kasplafond werkt inderdaad over de gehele
linie. Wanneer echter in een bepaald
geval een bestaande groepering of
een nieuwe groepering werkelijk haast
heeft o m voor een bepaalde transactie
een subsidie te verkrijgen, dan kan dat
aangepast worden. Dat geldt ook voor
het Matchingfonds. Als in bepaalde
gevallen een dringende beslissing snel
moet worden genomen, kan die ook
worden genomen.
Ik kan de heer Van lersel verder meedelen, dat in samenwerking met de Kamers Buitenland de EVD een plan
heeft ontwikkeld o m het Nederlandse
bedrijfsleven door allerlei activiteiten
meer aandacht aan de Europese markt
te laten schenken. Uitgangspunt daarbij is, dat de activiteiten gericht moeten zijn op inkopers en andere bij de
verkoop betrokken personen. Het is
zeer de vraag, of op hoog ontwikkelde
markten zoals de Westeuropese, een
andere benadering bijvoorbeeld door
publiekmanifestaties erg effectief is.
De ervaring, die het ministerie van
Landbouw met een trein in Engeland
heeft opgedaan, is niet erg bemoedigend. Toch juichen wij het initiatief
van de Nederlandse Middenstandsbank om met een grote tentoonstellingsboot de Rijn op te varen wel degelijk toe. Het is een goed doordacht
plan. Er is zeer veel belangstelling van
de kant van het bedrijfsleven; de belangstelling overtreft het aantal plaatsen op het schip. Er zullen vijf Rijnhavens worden aangedaan. Men heeft
geen enkele subsidie van de overheid
aangevraagd, alleen morele steun. Die
zullen wij zeker geven. Het is een interessant initiatief.
De heer Van lersel heeft vragen
gesteld over de viering van de Bicentennial. Op 12 maart aanstaande is een
groep zeer vooraanstaande Nederlandse zakenlieden geïnviteerd door
de Ministervan Economische Zaken
voor een gesprek over dit onderwerp.
Het gaat dan om de vraag, in hoeverre de grote Nederlandse bedrijven
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bereid zijn hieraan deel te nemen. Wij
zullen nagaan of er belangstelling bestaat voor deelneming aan zakelijke
evenementen in het kader van die viering. Er wordt onder meer gedacht aan
een verplaatsbare audio-visuele presentatie van het Nederlandse produkt.
Tevens zullen wij die gelegenheid aangrijpen acquisitie te plegen. Aan Amerikaanse industrieën zal voorlichting
worden gegeven over de mogelijkheden van investeren in Nederland. Dat
het nodig is er iets aan te doen blijkt
wel uit het feit, dat van onze totale export slechts 2% naar de VS gaat. Dat is
een bedroevend laag percentage. Er is
een groot handelsdeficiet met de VS.
In het kader van de Bicentennial is het
zaak een goede presentatie tot stand te
brengen.
De vergadering wordt van 13.14 uur
tot 13.50 uur geschorst.
De Voorzitter: De 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.

Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Ik stel voor na de sternmingen over hoofdstuk XIII (Economische Zaken) ook te stemmen over de
motie-Engwirda over bevordering van
het tot stand komen van nieuwe kleine
ondernemingen (16 400-XIII, nr. 65),
indien voldoende ondersteund.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor in afwijking
van het normale vragenuur de Minister van Binnenlandse Zaken in de gelegenheid te stellen mondeling de vragen van de heer Van den Anker over
voorstellen van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen in de salarissfeer voor de dekking van het begrotingstekort te beantwoorden in de
vergadering van dinsdag 10 maart a.s.
na de voor die dag geagendeerde
stemmingen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor aan de orde
te stellen in de vergaderingen van 17,
18 en 19 maart a.s.:
wetsontwerp Regelen ten aanzien
van de beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, uitvoering en bekostiging
van voorzieningen op terreinen van
specifiek welzijn (Kaderwet specifiek
welzijn) (14 493);

Economische Zaken
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de gezamenlijke behandeling van de
wetsontwerpen:
Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de
bepaling inzake het voorzitterschap
van de verenigde vergadering der Staten-Generaal (16 640);
Verklaring dat er grond bestaat een
voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal
(16 642); (indien de voorbereiding zal
zijn voltooid)
Verslag van een mondeling overleg
over het afzien van verdere spoorwegexploitatie op het baanvak EnschedeGronau(14 390, nr. 283);
Ik stel voor, de spreektijd hierbij vast te
stellen op 5 minuten per fractie;
wetsontwerp Wijziging van artikel
429 quater van het Wetboek van Strafrecht(16 115);
wetsontwerp Nadere Wijziging van
de Coördinatie Sociale Verzekering, de
Wet op de loonbelasting 1964, de Wet
op de omzetbelasting 1968 en enige
andere wetten (invoering van bepalingen inzake hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van premie en loonen omzetbelasting bij onderaanneming en hetter beschikking stellen van
arbeidskrachten) (15 697);
wetsontwerp Wijziging van de Wet
op de Ondernemingsraden (medezeggenschap in kleine ondernemingen)
(15 893).
Ik geef het w o o r d aan de heer Voogd,
die het heeft gevraagd.
De heer Voogd (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Tijdens de regeling van
werkzaamheden eerder deze week heb
ik u één ding gevraagd en één ding beloofd. Ik heb u gevraagd voor de plenaire behandeling van de Kaderwet
specifiek welzijn twee dagen uit te
trekken; ik voeg hieraan toe dat wij uiteraard niet zullen filibusteren tot die
twee dagen o m zijn, maar het is volstrekt onmogelijk om het in één dag af
te doen. Onze gedachte was o m direct
daarop aansluitend de Wet voorzieningen gezondheidszorg te behandelen.
U hebt ook erkend, dat dit de meest logische volgorde is.
Ik heb beloofd dat ik de bijzondere
commissie voor de Kaderwet specifiek
welzijn bijeen zou roepen o m u w
vraag te bespreken of de behandeling
van de Kaderwet niet al volgende
week kan plaatsvinden. De commissie
heeft het uiterste geprobeerd o m aan
uw wens tegemoet te komen, maar ik
moet u nu meedelen dat de commissie
unaniem van mening is dat dit vol-
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Voorzitter
strekt onmogelijk is gezien het nog te
verrichten werk.
Het voorstel van de bijzondere commissie blijft derhalve: in de week van
17 maart 2 dagen - of zoveel minder
als mogelijk is - voor de behandeling
van de Kaderwet en één dag voor de
Wet voorzieningen gezondheidszorg.
Ik kan niet voor de vaste Commissie
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne spreken maar ik meen dat wij het
hierover eens zijn. Wij vragen een halve dag in de eerste week van april om
beide wetsontwerpen af te handelen,
inclusief de stemmingen.
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben
het uiterste gedaan o m aan uw wens
tegemoet te komen; het is ons echter
niet gelukt en w i j hopen dat het u alsnog zal gelukken de opengevallen dag
van volgende week met andere wetsontwerpen in te vullen.
De Voorzitter: Ik heb aan het verzoek
van de commissie voldaan. Ik begrijp
daarom niet, waarom de heer Voogd
het w o o r d heeft gevoerd.
Mevrouw Haas-Berger (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb uit uw ops o m m i n g niet kunnen begrijpen dat de
Wet voorzieningen gezondheidszorg
in de week van de 17de behandeld zal
worden. Dit betekent dat deze wet
voor de volgende week op de agenda
staat. Het verzoek van de bijzondere
commissie Kaderwet Specifiek Welzijn
was dat de Wet voorzieningen gezondheidszorg behandeld zou worden na
de plenaire behandeling van de Kaderwet. De vaste Commissie voor Volksgezondheid heeft zich vanochtend
hierop beraden en is unaniem tot de
conclusie gekomen dat, gezien de samenhang tussen deze twee wetten,
het verstandiger zou zijn wanneer
eerst de Kaderwet Specifiek Welzijn
plenair behandeld wordt. Wij kunnen
dan pas in volle omvang bekijken wat
voor voorstellen en veranderingen
men eventueel aanbrengt, hetgeen nodig is o m de nadere behandeling van
de Wet voorzieningen gezondheidszorg goed te kunnen beoordelen. Vandaar heeft de vaste Commissie voor
Volksgezondheid gezegd - en wij hebben ons erg inschrikkelijk getoond met
betrekking tot de tijd - dat in die week,
na behandeling van de Kaderwet, de
Wet voorzieningen gezondheidszorg
behandeld dient te worden.

voorstellen aangenomen of er wordt
een andere volgorde bepaald, waarbij
de onderwerpen allemaal gehandhaafd blijven.
Deze volgorde luidt:
1. alle onderwerpen die op de agenda
staan, met uitzondering van de Wet
voorzieningen gezondheidszorg;
2. alle onderwerpen die ik heb voorgesteld in de week van de 17de, minus
de Kaderwet;
3. de Kaderwet;
4. de Wet voorzieningen gezondheidszorg.
Dit betekent dat enkele onderwerpen die ik nu voor het eerst pas heb
genoemd, wellicht al volgende week
aan de orde komen op woensdagavond of donderdag. Ik vind het niet
fraai o m de Kamer op zo korte termijn
daarmee te overvallen, maar ik ben in
die positie gemanoeuvreerd. Ik leg dit
aan de Kamer voor. Ik herhaal nog
even de onderwerpen, omdat de volgorde nieuw is. Het zijn twee grondwetsontwerpen (16 640 en 16 642), het
verslag van een mondeling overleg
over Enschede-Gronau (14 390, nr.
283), het wetsontwerp wijziging artikel
429 quater van het Wetboek van Strafrecht (16 115), het wetsontwerp over
de hoofdelijke aansprakelijkheid bij
onderaanneming (15 697) en het wetsontwerp Wijziging van de Wet op de
Ondernemingsraden (15 893).
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het lijkt mij uitgesloten dat
een belangrijk wetsontwerp als dat op
de ondernemingsraden zo onvoorbereid en plotseling volgende week op
de agenda verschijnt.
De Voorzitter: Het is niet onvocrbereid. Al deze onderwerpen zijn geheel
voorbereid. Nota's over het eindverslag zijn over al deze onderwerpen
verschenen en alle grote fracties - of
tenminste twee van de grootste drie
fracties - dringen op spoedige afhandeling van deze onderwerpen aan. Er
is dus geen enkel stokpaardje van de
Voorzitter bij, trouwens, de Voorzitter
berijdt geen enkel stokpaardje; alleen
snel handelen!
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! In uw opsomming voor de
volgende week trof ik de Leegstandwet niet aan.
De Voorzitter: Die staat al op de agenda.

De Voorzitter: Dat is een nieuw feit. De
Kamer moet kiezen, dunkt mij, tussen
twee mogelijkheden. Of de agenda,
die voor volgende week is gedrukt,
wordt gehandhaafd en voor de agenda
van de week van de 17de worden mijn

De heer Nypels (D'66): Dan heb ik daar
toch een verzoek over. De Minister van
Justitie heeft contact gehad met een
aantal fracties met het verzoek eraan
mee te werken dat op dinsdag 17
maart de eindstemming over het wets-
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ontwerp Leegstandwet kan worden
gehouden. Dan moet het volgende
week donderdag mogelijk zijn, een
stemming over de amendementen te
houden, zodat eventueel nog een
tweede lezing kan plaatsvinden. Mijn
verzoek is het daarheen te leiden dat
woensdag de Leegstandwet behandeld kan worden.
De Voorzitter: Het lijkt mij beter, eerlijk gezegd, o m niet af te wijken van
onze gewoonte o m op dinsdag te
stemmen. Als een tweede lezing nodig
is - hetgeen mij heel wel mogelijk lijkt
- dan kan die op donderdag - 48 uur
later - worden behandeld. Dietussentijd moet genoeg zijn.
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil nog terugkomen op
wat ik daarnet naar voren bracht. Het
wetsontwerp inzake de hoofdelijke
aansprakelijkheid (15697) en het wetsontwerp Wijziging van de Wet op de
Ondernemingsraden (15893) moeten
nog aan de orde komen. Ik vind dat
beter de behandeling van het wetsontwerp inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden uitgesteld dit is zeer ingewikkeld - dan het wetsontwerp Wijziging van de Wet op de
Ondernemingsraden.
De Voorzitter: Ik voer altijd zoveel onderwerpen op dat het waarschijnlijk is,
dat er een of twee niet aan de orde komen. Ik heb namelijk leergeld betaald;
een enkele keer komt het voor dat de
Kamer minder tijd gebruikt dan voorzien en dan vind ik het zonde uren verloren te laten gaan. Als wij dus de
volgorde omdraaien, zoals de heer
Poppe suggereert (eerst de Wet op de
Ondernemingsraden en dan de Wet inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid)
is het waarschijnlijk dat het laatste onderwerp volgende week niet meer aan
de orde komt en dan misschien ook de
week daarop niet, omdat die week ' v o l '
zit.
Mevrouw Salomons (PvdA): Voorzitter! Ook ik heb enige ervaring met de
waarschijnlijkheid. De reden waarom
latere behandeling is verzocht over dit
technisch zeer ingewikkelde wetsontwerp, is de behoefte aan overleg
met het departement. Het op het onzekere werken (donderdagavond nog net
wel, of net niet) lijkt mij een vrijwel onmogelijke situatie op te leveren. Ik verzoek u dan ook dringend de behandeling een week later te stellen.
De Voorzitter: Dat kan niet, omdat die
week met andere onderwerpen vol zit;
het wordt dan twee weken later. Ik herhaal echter, dat de fractie van mevrouw Salomons zelf op spoedige be-
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Voorzitter
handeling heeft aangedrongen. Wanneer in de loop van de komende zeven
dagen blijkt dat er onvermoed grote
technische problemen rijzen, zoals
met de Wet voorzieningen gezondheidszorg (ik ben het meest gevoelig
voor het argument waarop mevrouw
Cornelissen eergisteren preludeerde,
namelijk dat er een omvangrijke nota
van wijzigingen is binnengekomen)
dan zullen wij wellicht tot nadere beslissingen moeten komen. Ik zou echtertoch de intentieverbintenis met de
Kamer willen aangaan, dat het wel op
de agenda wordt geplaatst, in het belang van de fractie van mevrouw Salomons, die erom heeft gevraagd.
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Wat de Leegstandwet betreft: in het officieus overleg heeft de
Minister verklaard het bezwaarlijk te
vinden op dinsdag over de artikelen en
de amendementen te stemmen en op
de donderdag daaraanvolgend de
eindstemming te houden. Een termijn
van twee dagen is voor de tweede lezing van zo'n erg ingewikkeld wetsontwerp èrg kort. Daarom bestond de
gedachte op donderdag 12 maart de
stemming over de artikelen te houden
en de dinsdag daarop de eindstemming, opdat er voor het departement
meer tijd bestond dit erg ingewikkelde
wetsontwerp nog eens zorgvuldig te
screenen.
De Voorzitter: Ik stel voor, hierover
een beslissing te nemen als wij de
Leegstandwet geheel hebben behandeld. Op dat moment zal ik mij nog nader oriënteren.
De heer De Beer (VVD): Daarmee ga ik
gaarne akkoord.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de Kamer mijn voorstellen alle heeft aangenomen, met inachtneming van de
kanttekeningen die hierbij zijn gemaakt.
Ik vat deze beslissing nog als volgt
samen:
- voor de week van 10 maart blijft
alles geagendeerd wat al officieel
sinds verleden week op de agenda
staat, met uitzondering van de ontwerp-Wet voorzieningen gezondheidszorg;
- daaraan worden toegevoegd de
vijf onderwerpen die ik zojuist heb genoemd;
- voor de week van 17 maart staan
dan twee onderwerpen geagendeerd,
de Kaderwet en de Wet voorzieningen
gezondheidszorg. Waarschijnlijk komt
aan het einde van die vergaderweek
nog enige 'overloop' uit de week van
10 maart aan de orde.
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Naar aanleiding van de opmerkingen die de heer Voogd over de lengte
van het debat over de kaderwet bij herhaling heeft gemaakt, zal ik mij beraden, zoals ik al eerder heb gezegd,
naar aanleiding van de inschrijving:
als mij blijkt dat een of meer leden buitengewoon veel tijd gaan claimen, behoud ik mij voor een nader voorstel te
doen inzake beperking van de maxim u m spreektijden. Ik kan dit echter
pas doen, als ik heb kunnen zien hoe
de kaarten liggen.
Ik geef het w o o r d aan de heer M.
Bakker over een ander onderwerp.

drag van 's-Gravenhage van 5 oktober
1961, betreffende de bevoegdheid der
autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen (Trb. 1968,101) (16 657, R 1160);
het wetsontwerp Aanvulling van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de intrekking van
de voorbehouden ingevolge de artikelen 13, derde lid en 15 van het Verdrag
van 's-Gravenhage van 5 oktober 1961,
betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake
de bescherming van minderjarigen
(Trb. 1968, 101)(16 658);

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de
Voorzitter! Het houdt er wel verband
mee. Er ligt namelijk een besluit van
de Kamer (het staat ook iedere keer
weer keurig op de agenda's afgedrukt)
dat de openings- en sluitingstijden van
onze vergadering zijn verbonden aan
de behandeling van de begrotingshoofdstukken. De begrotingsbehandeling is volgende week afgelopen. Voorheen was het de gewoonte dat van dat
moment af op donderdagavond niet
meer vergaderd werd. Ik zou wel w i l len weten wat u op dit punt voornemens bent. Dit is namelijk van belang
voor het vastleggen van vergaderingen in het land.

c. de vaste Commissie voor Verkeer
en Waterstaat: het wetsontwerp Wijziging van de Spoorwegwet (Stb. 1875,
67). (16 647).

De Voorzitter: Ik zal dat vanmiddag in
het Presidium aan de orde stellen. Op
het eerste gehoor lijkt het mij het beste, dat alle fracties daarover worden
benaderd. Wij kunnen dan vernemen
waaraan men prioriteit geeft: het afwerken van de onderwerpen die men
genoemd heeft en die de Regering
wellicht nog gaat noemen of het in ieder geval niet vergaderen op donderdagavond en wellicht op woensdagavond. Naar aanleiding van de verkregen antwoorden zal ik een nader voorstel doen.
Het Presidium heeft met eenparigheid
van stemmen besloten te stellen in
handen van:
a. de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken:
het ontwerp van rijkswet Goedkeuring van het op 18 april 1961 tot stand
gekomen Verdrag van Wenen inzake
diplomatiek verkeer en daarbij behorende Protocollen, (Trb. 1962, 101 en
159)(16 644, R 1158);
het ontwerp van rijkswet Wijziging
van de Wet op de Kanselarijrechten
(Stb. 1948, 1481) (16 653, R 1159);
b. de vaste Commissie voor Justitie:
het ontwerp van rijkswet Goedkeuring van het voornemen tot intrekking
van de voorbehouden ingevolge de artikelen 13, derde lid en 15 van het Ver-
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Ik bepaal, dat de volgende uitgebreide
vergaderingen zullen worden gehouden op maandag 23 maart 1981:
van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken over de Nota organisatie- en informatievoorzieningen instrumenten van bestuur (15 845) van
11.15tot uiterlijk 18.00 uur;
van de bijzondere commissie over
het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde instellingen (15 360) van 11.15 tot uiterlijk
18.00 uur.
Ook bepaal ik, tenzij één lid der Kamer
zich hiertegen verzet, dat een uitgebreide vergadering zal worden gehouden van de vaste Commissies voor
Buitenlandse Zaken en voor Kernenergie over de Nota Internationale Splijtstofcyclus Evaluatie (INFCE) 16 111 op
woensdag 25 maart 1981 van 10.15 tot
uiterlijk 13.30 uur.
Ik geef het woord aan de heer Van den
Bergh, die het heeft gevraagd.
De heer Van den Bergh (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! De Staatssecretaris
van Defensie, de heer Van Eekelen, belast met materieelzaken, heeft ons deze week een nota doen toekomen
waarin hij de vestiging aankondigt van
een aantal opslagplaatsen van militair
materieel. Over die notitie hebben w i j
dinsdagavond in de vaste Commissie
voor Defensie uitvoerig overleg gepleegd.
De antwoorden die de Staatssecretaris heeft gegeven op de vragen van
de zijde van mijn fractie zijn naar mijn
gevoel zodanig onvoldoende geweest,
dat ik de Kamer verzoek om zowel de
nota-Van Eekelen als het verslag van
het mondeling overleg op de agenda
van de Kamer te doen plaatsen.
De Voorzitter: Ik zal daarover donderdag wellicht een voorstel doen.
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Voorzitter
Ik geef het w o o r d aan m e v r o u w Larv
gedijk-de Jong, die het heeft gevraagd.
Mevrouw Langedijk-de Jong (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Namens mijn
fractie wil ik een soortgelijk verzoek
doen ten aanzien van het verslag van
een mondeling overleg dat in twee instanties is gevoerd over de Boddaertcentra.
Wij blijven van mening verschillen
met de Regering op een aantal punten.
Daarover willen w i j graag in een plenair debat uitsluitsel verkrijgen en vragen.
De Voorzitter: Ook daarover zal ik aanstaande donderdag wellicht een voorstel doen.
Ik geef het woord aan de heer Borgman, die het heeft gevraagd.
De heer Borgman CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Zou u in dat beraad het verzoek van mijn fractie willen betrekken
om het verslag van een mondeling
overleg over het clusterwonen op de
agenda van de Kamer te plaatsen? Dat
is een vergadering geweest van de Bijzondere Commissie voor het gehandicaptenbeleid. Dit heeft verleden week
plaatsgehad.
De Voorzitter: Dat is dus een nieuw
onderwerp?
De heer Borgman (CDA): Ja.
De Voorzitter: Er zijn dus drie nieuwe
onderwerpen aangemeld.

de motie-Van der Hek en Kombrink
over vergroting van de opbrengst voor
de Staat uit de aardgasexploitatie
(16401, nr.43);
de motie-De Korte c.s. over de verhouding tussen het netto m i n i m u m loon en modaalloon (16 401, nr. 44);
de motie-M. Bakker en Wolff over intrekking van de loonmaatregel (16 401,
nr.45);
de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over
de effectiviteit van de belastingheffing
(16 401, nr. 46);
de motie-Engwirda en Nypels over
verhoging van het bouwprogramma
voor 1981 (16 401, nr. 48).
De Voorzitter: De heer De Korte heeft
mij gemachtigd, mee te delen, dat in
zijn motie op stuk nr. 44 in de laatste
overweging dient te worden geschrapt: '(motie-De Korte, 16 400-XV,
nr. 15)' Deze gewijzigde motie krijgt
nr. 49 (16 401).
Ik neem aan, dat de Kamer over deze
gewijzigde motie aanstonds wel degelijk wenst te beslissen.
Mij is verzocht, de beraadslaging te
heropenen. Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! De motie op
stuk nr. 46 over de effectiviteit van de
belastingheffing wil ik graag aanhouden tot de behandeling van de begroting van Financiën, die de volgende
week plaatsvindt. Ik verzoek u deze
motie dus nu van de agenda af te voeren.

Aan de orde zijn de stemmingen over
11 (gewijzigde) moties, ingediend bij
het werkgelegenheidsdebat op 24 en
25 februari 1981, te w e t e n :
de motie-Van lersel/Van Heel-Kasteel over versterking van de Nederlandse export (16 400-XIII, nr. 21);
de motie-Kombrink en Van der Hek
over bevordering van de internationale economische activiteit (16 401, nr.
38);
de motie-Kombrink en Van der Hek
over stimulering van de bouwproduktie, de energiebesparing en het milieubeleid(16 401,nr.39);
de motie-Kombrink c.s. over realisering van het arbeidsplaatsenplan van
de Regering (16 401, nr. 40);
de gewijzigde motie-Van der Hek en
Kombrink over de mogelijkheid voor
gemengde exportkredieten (16 401,
nr. 47);
de motie-Van der Hek en Kombrink
over informatie inzake het financiële
instrumentarium van de Overheid
(16 401, nr. 42);

De Voorzitter: Overeenkomstig het
verzoek van mevrouw Beckers-de
Bruijn stel ik voor, haar motie op stuk
nr. 46 van de agenda af voeren en toe
te voegen aan de behandeling van
Hoofdstuk IXB (Financiën) c a .
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Daartoe wordt besloten.
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Mij heeft het verzoek bereikt, de motie op stuk nr. 48 van collega Nypels en mij zelf aan te houden
totdat het kabinet aan het einde van
deze maand met het totale beleidspakket naar de Kamer komt.
De Voorzitter: Overeenkomstig het
verzoek van de heer Engwirda stel ik
voor, de motie-Engwirda en Nypels op
stuk nr. 48 van de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
vooraf.

•

De heer Van Dijk (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Mijn collega Van Houwelingen zal een stemverklaring afleggen
over de moties op de stukken nrs. 39,
40 en 43.
Ik verklaar dat mijn fractie zal sternmen tegen de moties op de stukken
nrs. 42 en 47, omdat voor de daarin gevraagde uitgaven geen dekking is aangegeven. Wij tekenen hierbij echter
aan dat wij ondanks onze tegenstem
wèl voorstander zijn van het in de motie op stuk nr. 42 gevraagde centrale
informatiepunt voor het financiële instrumentarium van de overheid ten
behoeve van het bedrijfsleven.
In tegenstelling tot de moties die ik
zojuist heb genoemd, zullen w i j w è l
onze steun geven aan de gewijzigde
motie-De Korte op stuk nr. 44. Deze
motie zal ons niet beperken in onze pogingen, d e - w a t w i j zijn gaan noemen
- echte minima zo veel mogelijk te
sparen. De motie legt die beperking
niet op en zij wijst uitdrukkelijk op de
inkomenspositie van de kwetsbaarste
groepen die in een minimumsituatie
verkeren. Deze motie zal ons evenmin
belemmeren in ons streven naar een
inkomenspolitiek waarin de zwaarste
lasten door de meest draagkrachtige
schouders worden getorst.
Ten slotte kom ik bij de motie-Kombrink op stuk nr. 38. Deze motie vraagt onNederlandse initiatieven bij het spoedig tot stand komen van een Europees
plan, gericht op het herstel van de economie en op spoedige uitvoering daarvan. Wij zijn het met dit verzoek van
harte eens en zullen de motie daarom
steunen. Daarbij tekenen w i j echter
aan dat w i j het oordeel dat is gegeven
in de tweede considerans - te weten
over het restrictieve monetaire beleid
- in zijn ongenuanceerdheid niet delen, zeker niet indien daarin kritiek op
het monetaire beleid van de Regering
en de Nederlandsche Bank kan worden gelezen. Het dictum daarentegen
is - z o a l s gezegd - z o in overeensterrv
ming met de ook door ons erkende
noodzaak van internationale stappen
naar economisch herstel dat wij vóór
de motie zullen stemmen.

D
De heer Van Houwelingen (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen tegen de motie op stuk nr. 39 stemmen.
Ook de CDA-fractie heeft sterk gepleit
voor een extra impuls dit jaar. Op het
moment dat je die impuls uitsluitend
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Van Houwelingen
als noodzakelijk beschouwt, maar niet
tegelijkertijd in de motie aangeeft hoe
je die wilt financieren, is het naar onze
mening geen verantwoorde zaak.
Ook ten aanzien van de motie op
stuk nr. 40 - de motie over het arbeidsplaatsenplan - heeft mijn fractie er
geen onzekerheid over laten bestaan
dat w i j staan op uitvoering van het
plan. Gelukkig heeft de Minister van
Sociale Zaken in alle duidelijkheid verklaard dat de Regering voornemens is,
dit arbeidsplaatsenplan alsnog tot uitvoering te brengen. Om die reden is in
ieder geval het eerste deel van de motie overbodig. Over het tweede deel
van het dictum hebben wij een andere
opvatting dan de indieners van de motie. Dat is een extra reden o m de motie
niette steunen.
Ook de motie op stuk nr. 43 zullen
wij niet steunen. De Minister heeft toegezegd dat er mede op verzoek van de
CDA-fractie een nieuwe winstdelingsregeling voor de kleine aardgasvelden
zal worden ontworpen. Een nieuwe
motie hierover is dan ook niet nodig.
Wanneer de nieuwe regeling niet tijdig
wordt ontworpen - wat dat betreft
hebben wij de datum van 1 mei
gesteld - dan is er een nieuw politiek
initiatief mogelijk. Wij stemmen dan
ook tegen de motie, mede omdat de
motie een verder gaande strekking
heeft.

D
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Wij zijn het eens met het
dictum van de motie-Kombrink en Van
der Hek op stuk nr. 38. Wij hebben het
ook zelf in het debat naar voren gebracht dat de Regering moet profiteren van haar EG- voorzitterschap. Wij
distantiëren ons echter van de overweging dat het beleid restrictief is, nationaal en monetair. Wij steunen in ieder geval de motie.
Wij staan sympathiek tegenover de
activering van de conjunctuur en hebben hiervoor eigen voorstellen ingediend. Ook wij willen een investeringsimpuls, zoals in de motie-Kombrink en
Van der Hek op stuk nr. 39 wordt genoemd. Wij missen hierin echter een
specifieke uitwerking en een dekking.
Hierdoor zien wij ons genoodzaakt, tegen de motie te stemmen.
De Voorzitter: De heer Van der Hek
heeft mij gevraagd, de gewijzigde
motie op stuk nr. 47 het eerst in stenv
ming te brengen. Naar mij blijkt, bestaat hiertegen geen bezwaar.
De gewijzigde motie-Van der Hek en
Kombrink (16 401, nr. 47) w o r d t bij zitten en opstaan verworpen.
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en
DS'70 voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Van lersel en van Van HeelKasteel (16 400-XIII, nr. 21) wordt bij
zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de PSP tegen deze motie
heeft gestemd.
De motie-Kombrink en Van der Hek
(16 401, nr. 38) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
PPR tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-Kombrink en Van der Hek
(16 401, nr. 39) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Kombrink c.s. (16 401, nr. 40)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Van der Hek en Kombrink
(16 401, nr. 42) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
De motie-Van der Hek en Kombrink
(16401, nr. 43) w o r d t bij zittenen opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
De gewijzigde motie-De Korte c.s.
(16401, nr. 49) w o r d t bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP tegen deze motie hebben gestemd.
De motie-M. Bakker en Wolff (16401,
nr. 45) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de CPN, de PPR en de PSP voor deze
motie hebben gestemd.
Ik stel voor, de stukken 16625, 16 583,
nrs. 1,2 en 3, 16193, n r s . 2 5 e n 2 6 e n
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16401, nrs. 36 en 37 voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over
twee moties, ingediend bij de behandeling van de brief over de RSV-order
Taiwan (16 520, nr. 14) op 26 februari
1981, te weten:
de motie-Waltmans over verstoring
van de betrekkingen tussen Nederland
en de Volksrepubliek China (16 520,
nr. 11);
de motie-Terlouw en Brinkhorst
over het terugkomen op de exportvergunning aan R S V 0 6 520, nr. 15).
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
vooraf.

D
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Gelet op het belang van de
zaak, hebben enkele fractiegenoten
mij gevraagd, vooraf een stemverklaring af te leggen. Zij blijven van mening dat het besluit tot het afgeven van
de exportvergunning voor de leverantie van onderzeeboten aan Taiwan niet
had moeten worden genomen respectievelijk tijdig had moeten worden teruggenomen, zulks in het belang van
het China-beleid, van terughoudend
wapenexportbeleid en van consistent
buitenlandbeleid in het algemeen, ook
met het oog op economische en culturele belangen op langere termijn. Zij
betreuren het dan ook dat de Regering
heeft vastgehouden aan haar besluit
ondanks de kameruitspraak van 3 februari jongstleden. Dit staat ook in de
motie-Terlouw en Brinkhorst.
Uit het debat van verleden week is
echter gebleken dat deze motie in feite, wegens het stadium van het debat,
een motie van afkeuring wordt. Dit betekent voor mijn fractiegenoten dat
overwegingen van een andere aard
een rol spelen, met een veel verdere
strekking dan de order aan Taiwan. In
het licht hiervan zullen ook zij tegen de
motie stemmen.
De motie-Waltmans (16 520, nr. 11)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de PvdA, D'66, de CPN en de
PSP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Terlouw en Brinkhorst
(16 520, nr. 15) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat deze
motie is verworpen met dezelfde
stemverhouding als de vorige.
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Voorzitter
Ik stel voor, de stukken 16 520, nrs. 7, 8,
9 en 14 voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over
zeven moties, ingediend tijdens de uitgebreide commissievergadering van 9
februari 1981 over de Nota Huurbeleid
in 1981, te weten:
de motie-M. P. A. van Dam c.s. over
heroverweging van het in 1981 te voeren huurbeleid (16550, nr. 5);
de motie-M. Bakker en Van der Spek
over de voorgenomen trendmatige
huurverhoging (15550, nr. 6);
de motie-Van der Spek over de w o ningisolatie (16550, nr. 7);
de motie-De Beer over een juiste afstemming van de huren op de w o n i n g kwaliteiten (16 550, nr. 8);
de motie-De Beer over de woningwaardering van kleine, doch goede
woningen (16550, nr. 9);
de motie-M. P. A. van Dam c.s. over
het systeem van afspraak- of vergelijkingshuren (16550, nr. 10);
de motie-Nypels over versterking
van de band tussen huren en kwaliteiten van de woningen (16 550, nr. 11).

De motie-De Beer (16 550, nr. 9) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD en het GPV voor deze motie
hebben gestemd.
De motie-M. P. A. van Dam c.s. (16 550,
nr. 10) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Nypels (16 550, nr. 11) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D'66, de PPR, de CPN en DS'70 voor
deze motie hebben gestemd.

Aan de orde zijn de stemmingen over
twee moties, die betrekking hebben op
het debat over het huur-en subsidiebeleid op 3 maart 1981, te w e t e n :
de motie-Dijkman over het regeringsvoornemen omtrent aanpassing
van de normhuurquote (16 410, nr. 5);
de motie-Duinker over het beleid
met betrekking tot de huren in stadsvernieuwingsgebieden (16 410, nr. 16).

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

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

De motie-M. P. A. van Dam c.s. (16 550,
nr. 5) wordt bij zitten en opstaan verworpen.

Daartoe wordt besloten.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP voor deze motie hebben gestemd.

De Voorzitter: Ik geef het w o o r d aan
de Staatssecretaris, die het heeft gevraagd.

D

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en het GPV voor deze
motie hebben gestemd.

Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Na hetgeen in de afgelopen
tijd, tot in laatste instantie eergisteren,
in en buiten deze Kamer over de beleidsvoornemens van de Regering met
betrekking tot de individuele huursubsidie is gezegd, heb ik geen behoefte
aan een uitvoerige tweede termijn. Ik
herinner eraan dat ten aanzien van deze brief afgelopen dinsdag slechts in
één termijn is gediscussieerd. Daarom
stel ik er prijs op, ter voorkoming van
misverstanden nog eens duidelijk te
maken wat ik in verband met de in het
vooruitzicht gestelde regeringsnotitie
over de 'echte minima' bedoeld heb te
zeggen.
Ik heb opgemerkt dat eerst die notitie zal moeten worden afgewacht en
dat ik, nadat eerst zal zijn gedefinieerd
wie de 'echte minima' zijn, zal nagaan
of in het systeem van individuele huursubsidie een verdergaand onder-
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Taiwan
Huurbeleid

De motie-M. Bakker en Van der Spek
(16550, nr. 6) wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de CPN, de PPR
en de PSP voor deze motie hebben gestemd.
De motie-Van der Spek (16550, nr. 7)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PSP, D'66, DS'70, de PPR en de CPN
voor deze motie hebben gestemd.
De motie-De Beer (16 550, nr. 8) wordt
bij zitten en opstaan verworpen.

scheid kan worden gemaakt tussen de
'echte m i n i m a ' en de overige inkomenstrekkers. Daaruit voortvloeiende
aanpassingen in het op dit moment
voorgestane beleid zouden dan, zo
heb ik ook eergisteren al toegezegd,
met terugwerkende kracht tot 1 juli
aanstaande - het klinkt paradoxaal,
maar het zal duidelijk zijn wat ik bedoel kunnen worden aangebracht.

D
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik vind dit een buitengew o o n interessante mededeling van de
Staatssecretaris. Hoe wil de Staatssecretaris alsnog bij de mensen die
recht hebben op individuele huursubsidie de subsidie-ontvangers identificeren die daaronder vallen wanneer
de Regering straks de 'echte m i n i m a '
zal hebben geïdentificeerd, wanneer
zij de tabellen voor de individuele
huursubsidie vóór 1 juli aanstaande
zal hebben vastgesteld en wanneer de
aanvragen voor individuele huursubsidie zullen zijn ingediend? Bij de huidige aanvraagformulieren zijn daarop
geen vragen gericht. Is het de bedoeling, de aanvraagformulieren nu al zodanig te wijzigen dat iedere definitie
van een 'echte minimumlijder' daaruit
naar voren kan komen?

D
De heer Dijkman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Als antwoord op de woorden van de Staatssecretaris zou ik het
volgende willen opmerken. De Staatssecretaris wil overgaan tot systeemwijziging ten nadele van de minima.
Vooruitlopende op de aangekondigde
studie zegt de Staatssecretaris nu toe conditioneel; hij zal het nagaan aan de
hand van de nu nog onbekende uitkomst van de desbetreffende studie dat een en ander zou kunnen leiden tot
een wijziging van het geldende
systeem.
Wij zijn met elkaar - Regering en
Parlement - vanaf 20 oktober 1980
over deze zaak in gesprek. Vandaag
zullen wij wat dit betreft de boeken
moeten sluiten. Er moet duidelijkheid
komen. Naar mijn mening liggen er
thans twee voorstellen op tafel. In de
eerste plaats is er het voorstel dat inhoudt dat er thans wordt gekort op de
normhuurquote voor alle m i n i m u m i n komens, met eventuele positieve bijstelling achteraf voor de zogenaamde
echte minima. In de tweede plaats is er
het voorstel voor een ander systeem,
inhoudende dat er nu niet wordt gekortten aanzien van de normhuurquotes voor de minima, maar dat eerst de
uitsplitsing wordt gemaakt en op zijn
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Dijkman
consequenties w o r d t bezien, waarna
vervolgens eventueel tot uitvoering
van dit systeem w o r d t overgegaan.
Een groot deel van mijn fractie kiest
voor de eerste w e g , die geïnitieerd
w o r d t door de woorden van de Staatssecretaris. Een klein deel van mijn fractie prefereert de tweede optie, zoals uit
de steun aan de motie-Dijkman zal blijken.

D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Op de vraag van de geachte afgevaardigde de heer Van Dam ten
aanzien van de inrichting van de formulieren met het oog op het traceren
van de echte minima en de verdere
procedure, moet ik antwoorden dat de
verdere gang van zaken nog niet duidelijk is. Ik verwijs naar mijn brief en
naar mijn bijdrage aan dit debat in
tweede termijn. Er zijn administratieforganisatorische redenen - door de
geachte afgevaardigde deze week als
minder relevant gekwalificeerd - die ik
van echte betekenis acht en op grond
waarvan ik de formulieren nu laat uitgaan zoals het aanvankelijk is bedoeld.
Als de discussie er is geweest, zijn er
best methodieken te vinden - wij kunnen daarop inmiddels studeren - om
de reparaties zo nodig aan te brengen.
De heer Van Dam (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wat de Staatssecretaris
zegt, betekent het volgende. Als hij
overgaat tot deze aanpak, kan het op
zijn vroegst bij de volgende aanvragen
worden gedaan. Dat is dus op 1 juli
1982. Die aanvraagformulieren moeten dan nog worden verwerkt. Betrokkenen zouden dan een terugbetaling
krijgen in het najaar van 1982, vanaf
1 juli 1981. Wie gelooft dit echter?
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! Dit is een interpretatie van
datgene wat ik zeg, die volslagen voor
rekening van de geachte afgevaardigde moet blijven. Ik kan mij zijn interpretatie echter wel voorstellen. Hij is
inmiddels immers enige jaren op het
departement weg.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen
vooraf.

D
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Het stemgedrag van de
VVD-fractie met betrekking tot de hier
in het geding zijnde motie-Dijkman is
als volgt. Laat er geen misverstand
over bestaan dat het onze bedoeling is
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voor de echte minima zoveel mogelijk
de koopkracht te blijven handhaven.
Maar wij achten het stemmen vóór de
motie-Dijkman een ongewenst effect
hebben, te weten het effect dat er dan
een discriminatie zou ontstaan tussen
de minima die wèl individuele huursubsidie ontvangen en de minima die
het niét ontvangen. Een dergelijke discriminatie achten wij onrechtvaardig.
Om die reden zullen wij tegen de motie stemmen.
De motie-Dijkman (16 410, nr. 5) w o r d t
met 67 tegen 64 stemmen verworpen.
Tegen hebben gestemd de leden:
Deetman, Van Dijk, Van Dis, Van Erp,
Evenhuis, Eversdijk, Frinking, Gerritse,
Ginjaar-Maas, Gualthérie van Weezel,
Hennekam, Hermans, Hermsen, Van
lersel, Jacobse, Joekes, Kappeyne van
de Coppello, Koekoek, Korte-van Hemel, De Korte, Krijnen, De Kwaadsteniet, Lansink, Lauxtermann, Van Leijenhorst, Lubbers, Mateman, M o m mersteeg, Van Muiden, Nijpels, Paulis,
Ploeg, Portheine, Rempt-Halmmans
de Jongh, Rietkerk, Van Rossum, Van
der Sanden, Schakel, Scherpenhuizen,
Tripels, Veerman, Van de Ven, Verbrugh, De Voogd, B. de Vries, Waalkens, Wisselink, Van Zeil, Aarts, A b m a ,
Andela-Baur, Van Baars, B. Bakker, De
Beer, Beinema, Blaauw, J . J. P. de
Boer, Bolkestein, Borgman, BormLuijkx, Braams, Bremen, Van den
Broek, Van der Burg, G. M. P. Cornelissen, Couprie en G. C. van Dam.
Voor hebben gestemd de leden: M.
P. A. van Dam, Dankert, Dijkman, Van
der Doef, Duinker, Engwirda, EpemaBrugman, Faber, De Graaf, Haas-Berger, De Hamer, Hartmeijer, Van der
Hek, Van Houwelingen, Jabaaij, Keuning. Knol, Kolthoff, Kombrink, Konings, Kosto, Lambers-Hacquebard,
Langedijk-de Jong, Meijer, Mertens,
Moor, Müller-van Ast, Niessen, Nijhof,
Nypels, Poppe, Rienks, Roels, Roethof,
Salomons, Schaapman, Scholten, Van
der Spek, Spieker, Stemerdink, Terlouw, Van Thijn, Toussaint, Veldhoen,
Voogd, Voortman, K. G. de Vries, Waltmans, Wessel-Tuinstra, Wolff, Wöltgens, Worrell, Zijlstra, Van den Anker,
M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter
Beek, Van den Bergh, Bischoff van
Heemskerck, H. A. de Boer, Buikema,
Buurmeijer, Castricum en de Voorzitter.
De motie-Duinker (16410, nr. 16)
w o r d t bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het GPV en de BP, als-

Huurbeleid

mede de leden Van lersel, Deetman,
Van Muiden, Van Leijenhorst, Bornv
Luijkx, Veerman, Mateman, Aarts, Van
den Broek, Hennekam, Bremen, Van
der Sanden, Hermsen, Van Zeil, Van
Dijk, Schakel, Wisselink, G. C. van
Dam, Paulis en Andela-Baur tegen deze motie hebben gestemd.
Ik stel voor, de stukken over het huurb e l e i d i n 1 9 8 1 (16 550, nrs. 1,2 en 12)
en over het huur- en subsidiebeleid
(16410, nrs. 14 en 15) voor kennisgeving aan te nemen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Van Thijn, die het heeft gevraagd.

D
De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het kostte u enige moeite
na te gaan wie voor of tegen de motieDuinker had gestemd, doch de stenv
mingsuitslag is duidelijk: een grote
meerderheid van deze Kamer heeft zojuist de volgende uitspraak gedaan. De
Kamer spreekt als haar mening uit dat
het beleid van de Regering met betrekking tot de huren in stadsvernieuwingsgebieden niet in het belang van
de volkshuisvesting is.
Ik dacht dat dit niet zo maar een uitspraak is, waar wij geruisloos aan
voorbij kunnen gaan. Wij hebben hier
te maken met een Staatssecretaris, die
ermee belast is de belangen van de
volkshuisvesting te dienen. De meerderheid van de Kamer stelt nu vast, dat
die belangen niet worden gediend.
Om die reden w i l ik de nogal voor de
hand liggende vraag aan de Staatssecretaris stellen welke gevolgen hij
aan deze Kameruitspraak denktte zullen verbinden.

D
Staatssecretaris Brokx: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Van Thijn vraagt
mij welke gevolgen ik aan de aanvaarding van de onderwerpelijke motie
denk te zullen verbinden. Hij bedoelt
inderdaad dat ik erover denk, hetgeen
ik ook zal doen. Los van de staatsrechtelijke positie van een Staatssecretaris,
wil ik de geachte afgevaardigde erop
wijzen dat de uitvoering van met name
de stadsvernieuwing waar de betreffende huren betrekking op hebben, bij
de Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening geschiedt. Dat
zal de heer Van Thijn wellicht bekend
zijn. Het kabinet vergadert morgen en
ik zal mij nader beraden.
De heer Van Thijn (PvdA): Mag ik de
Staatssecretaris vragen wanneer hij
denkt dat denkproces te hebben afge-
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Het amendement-Mertens (stuk nr. 7)
wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP, het GPV en de BP tegen dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Van Baars en Deetman (stuk nr. 13) is hiermee vervallen.
Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van de amendementenVan Baars en Deetman (stukken nrs. 11
en 12) en het amendement-Mertens
(stuk nr. 7), wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen 4 en 5 worden zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Van Baars en Deetman (stuk nr. 14) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
Van Thijn (PvdA) spreekt de Kamer toe

rond en wanneer de Kamer zich mag
verheugen kennis te nemen van de resultaten?
Staatssecretaris Brokx: Dat zal zo
spoedig mogelijk gebeuren nadat het
beraad heeft plaatsgevonden.

Aan de orde zijn stemmingen in verband met het voorstel van Wet van het
lid Ginjaar-Maas tot het geven van een
hechte wettelijke basis aan de MO-opleidingen (Wet op de MO-opleidingen)
(16435) en over:
de Motie-Van Baars en Konings over
een wettelijke regeling van de MO-opleidingen door middel van de Experimentenwet (15 800-VIII, nr. 143);
de motie-Van Baars en Deetman
over een eigen wettelijk kader voor de
opleidingen voor onderwijsgevenden
(16 435, nr. 15).
Het amendement-Van Baars en Deetman (stuk nr. 9) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorziter: Ik constateer, dat de
fractie van de BP tegen dit amendement heeft gestemri
Artikel 1, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van het amendement" Van
Baars en Deetman (stuk nr. 9), wordt
zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Van Baars en Deetman (stuk nr. 10) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
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Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van het amendement-Van
Baars en Deetman (stuk nr. 10), wordt
zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Van Baars en Deetman (stuk nr. 11) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement is aangenomen met dezelfde stemverhouding als het vorige.
De heerMertens(D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Volgens de stemmingslijst
wordt wat betreft het derde lid van artikel 3 eerst gestemd over het amendement-Van Baars en Deetman op stuk
nr. 12 en daarna over mijn amendement op stuk nr. 6.
Ik verzoek u, het andersom te doen.
De Voorzitter: Dat lijkt mij ook voor de
hand te liggen. Het amendement dat
het eerst is ingediend, komt het eerst
in stemming.
Het amendement-Mertens (stuk nr. 6)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en DS'70 voor dit amendement hebben gestemd.
Het amendement-Van Baars en Deetman (stuk nr. 12) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en de BP tegen dit amendement hebben gestemd.

Huurbeleid
MO-opleidingen

De Voorzitter: Ik constateer, dat de
fractie van de BP tegen dit amendement heeft gestemd.
Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de
aanneming van het amendement-Van
Baars en Deetman (stuk nr. 14) wordt
zonder stemming aangenomen.
Het amendement-Mertens (stuk nr. 8)
wordt bij zitten en opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR en de CPN voor
dit amendement hebben gestemd.
Artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.
Artikel 8 en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot
het afleggen van stemverklaringen.

D
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Deze stemverklaring wordt
niet alleen afgelegd voor de fractie van
D'66, maar ook voor die van de PvdA.
Het voorliggende initiatiefontwerp
heeft wat betreft deze fracties niet alleen waardering geoogst vanwege de
inspanningen die eraan ten grondslag
liggen; het heeft wat ons betreft altijd
gezweefd tussen de wenselijkheid, ook
door ons onderschreven, o m te komen
tot een hechtere basis voor de MO-opleidingen, met daartegenover de nadelen van wetssystematische aard zowel
als van gebrek aan samenhang met de
nieuwe lerarenopleidingen. Dat nu door
de opstelling van de Minister van Onderwijs, een partijgenoot overigens van
de initiatiefneemster, het er toch van is
gekomen, hebben wij met zekere ambivalente gevoelens tegemoet getreden.
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Mertens
Het tijdelijke karakter van de wet is
in feite niet in de artikelen opgeborgen; een daartoe strekkend amendement van onze zijde is verworpen. Erger nog is dat de initiatiefneemster akkoord is gegaan met een amendement
van CDA-zijde, dat overigens geheel in
de lijn van de opstelling van de
VVD-fractie in de laatste 1 a 2 jaar opnieuw - zulks in tegenstelling tot de
woorden, dat gestreefd zou moeten
worden naar onverzuild onderwijs ook in deze set van onderwijsvoorzieningen de verzuiling stabiliseert. Dat
alles brengt ons ertoe tegen het wetsontwerp te stemmen.

D
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Onze fractie zal uiteraard
van harte vóór dit wetsontwerp sternmen. De reden is gelegen in het feit,
dat de MO-opleidingen in het verleden
tal van keren zijn bedreigd. Wij vonden
het van belang de zaak nog in deze kabinetsperiode, voor wat de toekomst
van de MO-opleidingen betreft, heel
vast in de wet te verankeren.
Het voorstel van wet wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP
en de BPtegen het voorstel van wet
hebben gestemd.
Ik verzoek mevrouw Ginjaar, de verdediging in de Eerste Kamer wel te willen voeren.

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Graag,
mijnheer de Voorzitter!

pen, die de volgende week wordt afgehandeld.

De Voorzitter: Mij is gevraagd om heropening van de beraadslaging over de
moties. Ik stel voor aan dat verzoek te
voldoen.

De Voorzitter: Aangezien mij blijkt, dat
de indieners van de motie daarin bewilligen, stel ik, overeenkomstig het
verzoek van de heer Evenhuis voor, de
motie-Van Baars en Deetman op stuk
nr. 15(16 435) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.
De heer Van Baars (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Nu het voorstel van wet
van mevrouw Ginjaar-Maas is aangenomen, inclusief al onze amendementen daarop, hebben w i j geen behoefte
meer aan de motie-Van Baars en Konings (15 800-VIII, nr. 143). Ook de heer
Konings wenst, overigens op grond
van andere motieven, deze motie in te
trekken.
De Voorzitter: Aangezien de motieVan Baars en Konings (15 800-VIII,
nr. 143) is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van beraadslaging meer
uit.

D
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Er is nog een tweede motie
aan de orde, de motie op stuk nr. 15,
(16435). Ik wil u verzoeken de stemming over die motie aan te houden,
omdat deze motie een verstrekkende
betekenis heeft. De Minister van Onderwijs en Wetenschappen is niet bij
dit debat aanwezig geweest, maar zijn
oordeel over deze motie lijkt mij toch
gewenst. Daarom zou ik u willen verzoeken deze motie opnieuw aan de orde te stellen bij de begrotingsbehandeling van Onderwijs en Wetenschap-

Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met de wetsontwerpen:
Nadere wijziging van de Algemene
Kinderbijslagwet (afschaffing recht op
kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen) (16 534);
Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van
werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening) (16 527);
Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening (Wijziging van het aantal
dagen werken, vereist voor het recht
op uitkering) (16 542)
en over de motie-Knol over aanwending van de financiële opbrengsten
voor werkgelegenheidsbevorderende
maatregelen binnen de WSW (16 527,
nr. 11).
De Voorzitter: Mij is verzocht om heropening van de beraadslaging. Ik stel
voor, aan dat verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

D
Mevrouw Bischoff van Heemskerck
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Gisteren is van meerdere zijde de zorg uitgesproken dat bij een aantal wetsontwerpen een stel groepen tussen wal
en schip zouden vallen. Dit gold onder
andere de groep van de gehuwde
vrouwen. Mijn fractie heeft de Staatssecretaris om een aantal garanties gevraagd. Voorzichtig als hij is, heeft de
Staatssecretaris die garanties niet w i l len geven. Ons oordeel over dit wetsontwerp hangt hiervan af. Daarom wil
ik nu een motie indienen die het rechttrekken van deze onrechtvaardigheid
moet waarborgen.
Motie

Mevr. Ginjaar-Maas (WD) wordt
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De Voorzitter: Door de leden Bischoff
van Heemskerck, Hermsen en De Korte, wordt de volgende motie voorgesteld:

gefeliciteerd

MO-opleidingen
Sociale verzekeringen
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Voorzitter
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat dit wetsontwerp
vooruitloopt op de integratie van
werkloosheidsregelingen, zoals die
wordt voorbereid door een ambtelijke
projectgroep;
overwegende, dat bij deze integratie
de gelijkberechtiging van mannen en
vrouwen nu reeds een der uitgangspunten is;
overwegende, dat de ingangsdatum
van een geïntegreerde regeling moet
worden bepaald op uiterlijk 1 januari
1985;
van oordeel, dat het voorliggend wetsontwerp 16 542 tot gevolg heeft dat
naar schatting 5 000 a 7 000 v r o u w e n
elk recht op uitkering bij werkloosheid
kunnen verliezen;
verzoekt de Regering:
1. de grootst mogelijke spoed te betrachten met de uitvoering van de derde EG-richtlijn inzake gelijkberechtiging
van mannen en vrouwen in de sociale
zekerheidswetgeving, en daarbij voorrang te geven aan gelijkberechtiging in
de werkloosheidsuitkeringen;
2. in de komende bezuinigingsmaatregelen te voorkomen dat de positie
van de gehuwde werkende vrouw er
relatief op achteruit gaat,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 14(16 542).
Mag ik m e v r o u w Bischoff vragen of zij
die motie heden nog in stemming wil
zien gebracht?
Mevrouw Bischoff van Heemskerck
(D'66): Nee, maar ik wil wel graag vóór
de stemming over de wetsontwerpen
het oordeel van de Staatssecretaris
over deze motie vernemen.
De Voorzitter: Ik stel voor, over deze
motie volgende week te stemmen.
Daartoe w o r d t besloten.

D
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik verzoek u de motie, voorkomende op stuk nr. 16 527, nr. 11, heden van de agenda af te voeren en ze
weer aan de orde te stellen bij het debat dat binnenkort zal worden gehouden over het wetsontwerp Wijziging
van de Wet Sociale Werkvoorziening.
Hetgeen in de motie is gesteld heeft direct te maken met de eventueel uit dat
wetsontwerp voortvloeiende gevolgen
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voor de werkgelegenheidssituatie binnendeWSW.
De Voorzitter: Overeenkomstig het
verzoek van de heer Knol stel ik voor,
zijn motie op stuk nr. 11(16 527) van
de agenda af te voeren en toe te voegen aan de behandeling van wetsontwerp Wijziging van de Wet Sociale
Werkvoorziening (16 429).
Daartoe wordt besloten.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ik ben graag bereid mee te
werken aan een zo groot mogelijke bespoediging van de gelijkberechtiging
van man en vrouw in de sociale verzekeringen en daarbij voorrang te geven
aan de werkloosheidsvoorzieningen.
Op dit moment wordt daaraan ook
hard gewerkt. Ik kan er wel mee leven,
als de Kamer meent deze motie te
moeten aannemen.
De beraadslaging wordt gesloten.
In stemming komt het wetsontwerp
nr. 16 534.
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
het op dit wetsontwerp ingediende
amendement voldoende wordt ondersteund.
Ik constateer, dat de fractie van de
BP afwezig is.
Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.
Het amendement Hermsen en Van Dis
(stuk nr. 7) wordt bij zitten en opstaan
aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van de
VVD tegen dit amendement hebben
gestemd.
Artikel II, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement
Hermsen en Van Dis (stuk nr. 7), wordt
zonder stemming aangenomen.
De beweegreden wordt zonder stenv
ming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN en de
PSP tegen dit wetsontwerp hebben gestemd.
In stemming komt het wetsontwerp nr.
16 527.
De artikelen I tot en met VII en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
Het wetsontwerp wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
Sociale verzekeringen
Werkgelegenheid
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PPR, de CPN en de PSP tegen dit
wetsontwerp hebben gestemd.
In stemming komt het wetsontwerp
nr. 16 542.
De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat
de op dit wetsontwerp ingediende
amendementen voldoende worden
ondersteund.
Het begin van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Het amendement-Meijer en Van der
Doef (stuk nr. 12,1) w o r d t bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, met uitzondering van het lid
Moor, de PPR, de CPN en de PSP voor
dit amendement hebben gestemd.
Ik neem aan, dat als gevolg van de
verwerping van dit amendement de
andere op stuk nr. 12 voorkomende
amendementen als verworpen kunnen
worden beschouwd.
Het amendement-Meijer en Van der
Doef (stuk nr. 13) wordt bij zitten en
opstaan verworpen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, met uitzondering van het lid
Moor, D'66, de PPR, de CPN en de PSP
voor dit amendement hebben gestemd.
Onderdeel A van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
Onderdeel B van artikel I, de artikelen I
tot en met IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp wordt bij zitten en
opstaan aangenomen.
De Voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, de PPR, de CPN en de PSP tegen dit wetsontwerp hebben gestemd.

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

D
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Wat motie nr. 16 550, nr. 10
betreft, merk ik op dat w i j daarvoor
hebben gestemd om onze kritiek tot
uitdrukking te brengen op het voorgestelde huurharmonisatie systeem in
het algemeen, waarin geen maximering van de huuraanpassing is opgenomen, uitgedrukt in een percentage
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Nypels
van de bestaande huur. Wij hebben
bezwaar tegen de formulering van het
dictum, waar staat, dat er helemaal
geen huurharmonisatie zal moeten
plaatsvinden. Dat gaat ons te ver.Wij
hebben tot uitdrukking willen brengen,
dat in onze ogen de beperkte huurharmonisatie op zich zelf wel degelijk aanvaardbaar is.

D
De heer Moor (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Het voorstel van het kabinet o m het aantal gewerkte dagen,
vereist voor het recht op een uitkering,
op 130 dagen te stellen, heeft zeer ingrijpende gevolgen. Mijn fractiegenoot Meijer heeft dat tijdens het debat
al naar voren gebracht. Grote groepen
mensen zullen in de nabije toekomst
aangewezen zijn op de ABW of geen
enkele uitkering genieten.
De toenemende werkloosheid, mede veroorzaakt door het gevoerde sociaal-economische beleid van deze Regering, afwentelen op mensen; die
buiten hun schuld de gevolgen van dit
beleid moeten ondervinden, is voor mij
principieel onaanvaardbaar. Voor het f i nancieringstekort van de sociale zekerheid kan en mag maar één oplossing
worden gekozen en dat is dat werkenden en niet-werkenden naar draagkracht de kosten van de sociale zekerheid moeten opbrengen. Vanuit dit uitgangspunt heb ik zojuist tegen de voorstellen van de Regering gestemd, evenals de overige leden van mijn fractie.
Ik erken dat de wijzigingsvoorstellen
van mijn fractiegenoot Meijer minder
ver gaan dan de voorstellen van de Regering. Globaal bekeken brengen ze
ongeveer de helft op van wat er via de
regeringsplannen wordt verkregen.
Bijzondere groepen, zoals vrouwen,
jongeren en buitenlandse werknemers, worden minder hard getroffen.
Toch voldoen ook deze voorstellen
niet aan mijn uitgangspunt dat werkenden en niet-werkenden naar draagkracht de gevolgen van de economische crisis moeten dragen.
Ook deze voorstellen leiden tot een
afwenteling van de problemen op
mensen die buiten hun schuld buiten
het arbeidsproces terecht zijn gekomen.
Verlenging van de periode - 130 dagen
in het voorstel van de Regering of 110
dagen, zoals door mijn fractie is bepleit
- is voor mij principieel onaanvaardbaar. Om deze reden heb ik ook tegen
de wijzigingsvoorstellen van mijn fractie gestemd.
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Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:
hoofdstuk XIII (Economische Zaken)
van de rijksbegroting voor 1981
(16 400 XIII);
de begroting van het Fonds lnvesteringsrekening voor 1981 (16 400 K);
de verslagen inzake de WIR/SIR-problematiek (15 800 IBX-XIII, nrs. 16 en
23 (herdruk);
de brief van de Minister-President,
Minister van Algemene Zaken over
plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (16 513);
het wetsontwerp Goedkeuring van
de Beschikking wijziging investeringsbijdragen (Stcrt. 1980,101) alsmede
van de beschikking van 30 mei 1980,
nr. 080-1158 (Stcrt. 103) tot wijziging
van die beschikking (16 279).
en v a n :
de motie-Bolkestein c.s. over vorming van één directoraat-generaal
voor de handelsbevordering
(15 800-XIII, nr. 16);
de motie-Jansen over wettelijke normen voor vestiging van verkooppunten voor tabaksartikelen en alcoholhoudende dranken (16 500, 16 501,
16 502, nr. 8);
de motie-Engwirda over beperking
van het aantal verkooppunten voor
rookwaren (16 500, 16 501, 16 502, nr.
10);
de motie-Portheine en Van Erp over
de hoogte van de zelfstandigenaftrek
(16 400-XIII, nr. 64);
de motie-Wöltgens c.s. over de uitvoering van de Nota Sociaal-Economisch beleid 1981-1985 (16 400-XIII,
nr.72);
de motie-Kolthoff over voortzetting
en uitbreiding van activiteiten ten behoeve van consumenten (16 400-XIII,
nr. 73);
de motie-Jansen c.s. over het jaarsalaris van de voorzitter van de stuurgroep maatschappelijke discussie
(kern)energie (16 400-XIII, nr. 74);
de motie-Jansen over het effect van
gasprijsverhoging voor de koopkracht
van lagere-inkomenstrekkers
(16 400-XIII, nr. 75).
De (algemene) beraadslaging wordt
hervat.

D
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! In de verkiezingsballade
van de Minister kwamen een paar punten voor die een nadere beschouwing
vergen.
In de eerste plaats heeft de Minister
weer een uitvoerig betoog gehouden
over generiek en specifiek beleid. Ik
Werkgelegenheid
Taiwan
Huurbeleid
MO-opleidingen
Sociale verzekeringen
Economische Zaken

behoud twee grote bezwaren tegen
generieke premieregelingen, zoals hij
die in het sectorbeleid wil toepassen.
Allereerst is er de situatie waarin de
ondernemer de mogelijkheid om die
premie te innen niet kan benutten o m dat zijn probleem veel fundamenteler
is.
Zijn financiële capaciteit is sowieso
te gering om nieuwe activiteiten van
beduidende omvang te ondernemen.
Hij valt dan automatisch buiten de premieregelingen. Vervolgens is de situatie waarin de ondernemer wèl de mogelijkheid heeft o m die premie te innen gezien zijn financiële capaciteit.
Hij incasseert dan de premie en voegt
de opbrengst daarvan toe aan zijn totale opbrengst. Op die manier verbetert hij zijn verlies- en winstrekening.
Als de onderneming goed functioneert, kan dat volstrekt overbodig
zijn; de premieregeling schiet dan
haar doel voorbij. Nieuwe activiteiten
worden niet uitgelokt. Maar indien de
Minister toch beoogt dat de ondernemer dat voordeel in de wacht kan slepen, rijst toch de vraag of zijn methode
niet erg gecompliceerd is en of niet
met een gewone lastenverlichting had
kunnen worden volstaan in het kader
van de belastingswetgeving.
De KRL-regeling heeft deze moeilijkheid al aangetoond. Vele textielbedrijven zullen niet van de regelingen gebruik kunnen maken als zij aan de rand
van de afgrond verkeren. Mij lijkt veel
interessanter de aanpak - i k ben overigens niet tegen elke premieregeling,
laat de Minister dat goed begrijpen via het industrieel garantiefonds, zijn
speerpuntenbeleid - d a t ik positief
waardeer, ook wat de opzet betreft zijn filosofie, de bijzondere financieringsregeling en ontwikkelingskredieten. Dat lijkt mij een interessantere benadering. Ik blijf erbij dat er situaties
kunnen ontstaan, waarin schuldsanering noodzakelijk is. De steun voor individuele bedrijven vat ik op als een instrument juist en uitsluitend daarvoor
bedoeld.
Als men dit alles niet wil - en ik krijg
de indruk dat men dit niet zoals wij w i l len aanpakken - dan rijst een interessante vraag. Zojuist is bij de stemming
gebleken dat onze motie o m de Nationale Investeringsbank in te schakelen
door deze Kamer bij meerderheid is
verworpen. Het CDA had daarbij het
argument dat wij geen dekking aangaven. In een motie waarin wordt gevraagd, een beleid te onwikkelen en
om daarvoor begrotingsbedragen passend uit te trekken zonder een bedrag
te noemen, acht ik mij van de plicht
ontslagen o m de dekking aan te geven, omdat ik zelf geen bedrag noem.
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Van der Hek
Ik vraag o m een beleid en o m een
budgettaire voorziening. Als het kabinet met voorstellen komt o m dat binnen de gegeven financiële mogelijkheden te doen, dan willen wij dit op zijn
merites beoordelen. Wij hebben echter gevraagd om een bepaald beleid.
Als het CDA dit verwerpt, dan geeft het
gelijktijdig ook de doodsteek aan wat
bij voorbeeld in het rapport van de
WRR voor de industrie w o r d t bepleit.
De heer Van Houwelingen (CDA): De
heer Van der Hek vergist zich. Al noem
je geen bedrag, dan gaat het uiteindelijk toch o m financiële middelen. De
aanvaardbaarheid van concrete voorstellen hangt mede af van de financiële consequenties. Er zal toch enig inzicht moeten zijn?
De heer Van der Hek (PvdA): Ik heb al
gezegd dat men eventueel kan stellen
dat dit zo belangrijk is dat de prioriteitstelling verschoven moet worden binnen de beschikbare ruimte. Ik wil hieraan toevoegen dat zelfs de heer Van
Houwelingen bij eerdere gelegenheden - en hij niet alleen - heeft gezegd
dat wat er nog aan extra gasgeld binnenkomt bij de staat ten gevolge van
prijsstijgingen, zeer wel voor industrie-politieke doeleinden kan worden
gebruikt. Ook daar kan een financieringsbron worden gevonden.
Als hij zijn zin krijgt met betrekking
tot de winstdelingsregeling kleinere
velden, ontstaat er weer een extra f inancieringsmogelijkheid. En als hij
voor onze motie had gestemd o m ook
daarbij de Groningse concessie in de
beschouwing te betrekken, had hij nog
een extra financieringsmogelijkheid
gevonden. Welnu, binnen die financieringsmogelijkheden - de reeds bestaande en nog komende - kan zeker
een mogelijkheid voor dit beleid worden gecreëerd. Dan hadden w i j verder
kunnen kijken of desbetreffende begrotingsvoorstellen verder acceptabel
zouden zijn geweest.
Het was ons doel o m een beleid uit
te stippelen en een voorstel aan de Kamer te doen voor dat beleid. U hebt
dat afgewezen. Daarmee is uw betoog
over het rapport van de WRR tamelijk
gratuit geworden. U dient geen enkel
voorstel in o m wat voor beleid of wat
voor instrumentarium ook te ontwikkelen.
De heer Van Houwelingen (CDA): Ik
blijf vasthouden aan de stelling dat wij
in dit stadium geen instemming kunnen betuigen met concrete voorstellen
als daar de financiële consequenties
niet van bekend zijn. Die stelling hoeft
n i e t t e betekenen dat wij geen bepaald
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beleid willen bepleiten. Als je echter
concreet over suggesties een oordeel
moet geven, dan moet daar een prijskaartje aan zitten, anders is het alleen
wat bellenblazerij.
De heer Van der Hek (PvdA): Ik heb
een aanduiding gegeven van de orde
van grootte van ons voorstel. Ik constateer gewoon -gegeven de nota die
wij verleden week hebben ingediend dat het CDA er geen trek in heeft.
De heer Van Houwelingen (CDA): Dit
lijkt een beetje op electoraal....
De heer Van der Hek (PvdA): Helemaal
niet, u hebt er geen trek in.
De heer Van Houwelingen (CDA): Er
zijn hier allerlei voorstellen gedaan,
zoals de motie van de heer Engwirda.
Iedereen in de Kamer is het erover eens
dat er meer gedaan moet worden aan
de bouw. Dan is het wel erg gemakkelijk
om te zeggen dat dit moet, als je niet tegelijkertijd bereid bent daarvan de gevolgen te dragen.
De heer Van der Hek (PvdA): De motie
van de heer Engwirda is bij dit agendapunt niet aan de orde, maar daarin
werden heel concrete voorstellen gedaan.
Wij hebben een beleidsrichting aangegeven. Wij hebben de Kamer doelbewust een voorstel voorgelegd,
waarin men geen aanleiding kan vinden op grond van budgettaire argumenten ertegen te zijn.
Ik kom aan het exportbeleid. Ik heb
met erkentelijkheid kennis genomen
van de opmerking van de Staatssecretaris. Mijn fractie is gaarne bereid met
hem van gedachten daarover te wisselen. Hij meent ook (wij ondersteunen
hem daarin) dat 50 m i n . wel erg weinig
is, maar hij zei: er is niet meer. Desondanks is een motie-Van lersel door de
Kamer aanvaard. Ik mag erop wijzen
dat die motie werd ingegeven door de
toezeggingen van het kabinet zelf, gedaan vóór het kerstreces bij het debat
over het arbeidsvoorwaardenbeleid
1981. Daarin figureerde nog het bedrag
van 150 min. Het is teruggebracht tot 50
min.
Minister Van Aardenne: Om legendevorming te voorkomen, herinner ik eraan dat ikzelf toen het bedrag van 50
min. in de mond heb genomen. Dit
kunt u in de Handelingen nakijken. Die
motie is ouder; zij dateert uit een UCV,
die vèr voor Kerstmis is gehouden.
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Laat er niet al te veel buitengaatse literatuur over die motie ter
tafel komen. Die motie is ingediend tijdens de UCV over het exportbeleid. In

Economische Zaken

die motie wordt gesproken over de
aanwending van de extra gelden uit de
aardgasbaten.
De heer Van der Hek (PvdA): Zo is dat!
De heer Van lersel (CDA): Gaat uw
gang.
De heer Van der Hek (PvdA): Zo is dat
en ik mag erop wijzen dat ik bij het debat over het arbeidsvoorwaardenoverleg bij interruptie nog heb geroepen
dat de motie-Van lersel wel erg anticipeerde op datgene wat het kabinet
ging toezeggen en dat ik daarvan kennis nam. Dat was een wat plagerige
opmerking, maar die toezegging lag
er. Tijdens het debat werd die vervolgens verlaagd van 150 min. tot 50 min.
maar ik heb nooit gehoord dat de Kamer zich daarbij zo maar zou neerleggen, zeker het CDA niet, want die motie is niet ingetrokken.
De heer Van lersel (CDA): Uit de overwegingen van de motie blijkt natuurlijk
wel, dat wij die 150 min. plaatsen in de
totale afweging van de gelden uit de
aardgasbaten. In dit vlak moet de motie ook worden gezien. Als u nu een
amendement indient op de begroting
van Economische Zaken, buiten de
rest van de aanwending, laat staan het
binnenkomen van die aardgasbaten
o m , kunt u zich maar zeer ten dele beroepen op het aannemen van de motie-Van lersel/ Van Heel-Kasteel.
De heer Van der Hek (PvdA): In het geheel niet, want bij het toen gehouden
debat was ook al nagenoeg bekend
wat er aan extra aardgasbaten was te
verwachten. U hebt ook nadrukkelijk
gespeculeerd op opbrengsten uit de
kleine velden. U hebt de motie ook gezien in het licht van die opbrengsten. U
hebt er zelfs nog aardige voorstellen
op getracht te enten. U had dus zelf de
dekking ruimschoots aanwezig. Als u
dit niet vindt, had u die motie moeten
intrekken. U noemt concrete bedragen. U moet dan niet met moties kom e n , want dan zijn het losse gebaren.
De heer Van lersel (CDA): Nu begint u
weer over 'losse gebaren', net als zojuist tegenover de heer Van Houwelingen! Wat ook een los gebaar is, is om
150 min. te vragen zonder precies aan
te geven waar het geld vandaan moet
komen.
De heer Van der Hek (PvdA): Wij hebben dat precies aangegeven, zoals u
het in het verleden ook meende te kunnen aangeven; de extra aardgasopbrengsten zijn toereikend o m in elk geval dat bedrag te financieren.
Het gaat echter in wezen o m iets anders. Ik wijs erop dat wij een amende-
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Van der Hek
ment hebben voorgesteld van dezelfde strekking al de motie-Van lersel. Ik
wijs er verder op dat de Minister of zijn
collega van Financiën verleden week
een opmerking heeft gemaakt die erg
interessant is: wat er nog méér binnenkomt ten gevolge van prijsstijgingen
zal worden verrekend met het financieringstekort. Wij wensen ons hiertegen
te verzetten, maar de heer Van lersel
legt zich daarbij neer. Dat leidt ertoe
dat hij elk voorstel in deze Kamer o m
een stimulerend beleid te voeren ten
opzichte van de industrie afwijst, o m dat hij nu al weet, dat het kabinet
straks met voorstellen zal komen,
waaruit blijkt dat de middelen er niet
zijn en dat de middelen die hij verwachtte, zullen worden verrekend met
het financieringstekort. Dat is er in wezen aan de hand.
De opmerking over het WRR-rapport
is door de Minister schriftelijk beantw o o r d . Hij geeft mij (en dus ook de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) gelijk dat hij de financiering van de 2 mld. wil vinden in bezuinigingen op de overheidsuitgaven.
Daarover bestaat dus geen verschil
van mening, behalve dat w i j vinden
dat het uit de aargasbaten had moeten
worden gefinancierd, evenals de WRR
trouwens vindt.
Er is nog verschil van mening over
het werkgelegenheidseffect van een
autonome impuls van f 2 miljard, leidende tot extra investeringen van f 7
miljard. Dit laatste bedrag wordt door
de Regering betwijfeld op grond van
ervaringen uit het verleden. Mij lijkt
het heel moeilijk - en ik ben daartoe
ook niet in staat - om de berekening
precieste maken noch die van de Minister te controleren. Dat lijkt mij heel
sterk af te hangen van de bedrijfstakken waarop de investeringsimpuls
wordt gericht en de uitgangspositie
van de bedrijven in de betrokken bedrijfstakken. Dat is erg belangrijk voor
het uiteindelijke investeringseffect.
Het ging vooral om het werkgelegenheidseffect dat daaruit zou voortvloeien. Natuurlijk maakt het verschil
uit, o f f 2 miljard leidt tot f 4 miljard of
f 7 miljard, o m maar eens twee bedragen te noemen, maar toch zal de M i nister moeten instemmen met het
Centraal Planbureau, dat een specifiek
beleid, gericht op werkgelegenheidcreatie in de industrie, meer arbeidsplaatsen kan opleveren dan een generiek beleid, dat dit niet doet. Dit bestrijdt de Minister evenmin. Daarom
meen ik dat w i j met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
een punt hebben kunnen scoren
tegenover de Minister.
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Over de begroting wil ik nog de volgende opmerkingen maken, als mij dat
wordt toegestaan. Uiteindelijk is die
aan de orde.
Ik heb inderdaad vermoedelijk een
vergissing gemaakt met betrekking tot
artikel 34 bij de interruptie in het betoog van de heer De Korte. Ik wil de
Minister wel even voorhouden op welke wijze ik daaraan ben gekomen. Ik
hoop dat hij commentaar hierop w i l
geven.
Artikel 34: speur en ontwikkelingswerk. Op zichzelf is dit artikel al gekort
bij de Voorjaarsnota 1980 met f 50 miljoen. Vervolgens heb ik als volgt gerekend.
Aan te gane verplichtingen die leiden tot betalingen in 1980: ruim f 35
miljoen. In 1981: ruim f 36 miljoen. Er
is dus sprake van een stijging.
Aan te gane verplichtingen die leiden tot betalingen in latere jaren: in
1980 f 219 miljoen en in 1981 f 2 0 7 m i l joen. Per saldo is dit een daling op
transactiebasis.
Ik geef toe, dat daarna een bedrag
komt voor ontwikkelingskredieten. Uit
mijn stukken blijkt echter niet precies
hoe het met die ontwikkelingskredieten op transactie- en kasbasis is
gesteld. Daarin is misschien de oplossing van de puzzel gelegen.
Ik mag erop wijzen, dat ook andere
posten toch verlaagd zijn. Ik noem
speerpunten 1979, suppletoire begroting verlaagd met f 30 miljoen,
scheepsbouw (artikel 30) geliquideerd
op transactiebasis, exportmatching
1979 verminderd met f 31 miljoen, enzovoorts, enzovoorts. Ik wijs erop dat
de evenwichtigheid tussen specifiek
gericht beleid en generiek beleid in de
algemene lastenverlichting echt wel
zoek is en dat de onevenwichtigheid
aanzienlijk is. Dat betreuren wij ten
zeerste.

D
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Er zijn een paar punten die
mij het debat zullen doen verlaten als
een betrekkelijk gelukkig man. Hierbij
denk ik allereerst aan de positieve toezeggingen van de Staatssecretaris o m
de drukfout te herstellen. Naar mijn
gevoel had hij daarop niet behoeven te
wachten tot de Voorjaarsnota. Misschien had dat nu al kunnen gebeuren.
Ik begrijp echter dat hij zich zal inzetten o m de toezegging inzake f 27 miljoen alsnog waar te maken. Dit is een
inspanningsverbintenis, om met de
woorden van de Minister te spreken,
en geen resultaatsverbintenis. Niettemin zullen wij bij de Voorjaarsnota bekijken in hoeverre bij deze Staatssecretaris inspanning en resultaat kunnen
samenvallen.
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Eenzelfde positief geluid kunnen wij
waarderen als het gaat over de continuering en de verbreding van de ambachtsverzamelingsgebouwen.
Het antwoord van de Minister op
zich geeft ook enige reden tot tevredenheid. Ik doel op de royale en ruiterlijke toezegging van de Minister dat,
als de gehele Kamer hier uitspreekt dat
het beleid moet worden gehandhaafd
van de tijd voordat de nota van wijziging is gekomen, hij die nota van wijziging zal intrekken, het nieuwe beleid
dus niet van start laat gaat en het oude
beleid in volle omvang zal continueren. Ik vind het prachtig van de Minister dat hij bereid is, de totale Kamer op
dit punt te volgen. Dat vind ik niet alleen o m procedurele redenen prachtig, zeg ik er in alle eerlijkheid bij.
Ook uit puur politieke en inhoudelijke redenen vind ik het uitstekend dat
het beleid dat in die nota is vastgelegd,
nu nog geen kans van slagen krijgt en
dat het niet vóór 1 mei, maar na een
kabinetsformatie mogelijk moet zijn,
tot een werkelijke vernieuwing van het
regionaal sociaal-economisch beleid
te komen. Het gaat immers ook o m inhoudelijke kritiek die wij op de nota
hebben. Het gaat er dus niet eens zozeer o m dat de nota er zo snel is, want
w i j hebben ook inhoudelijke problemen. De Minister heeft omstandig geprobeerd, twee fundamemtele misvattingen die rond de nota zouden bestaan, uit de weg te ruimen. Hij is er
echter in geslaagd, die misverstanden
nog steviger te doen post vatten.
De Minister zei namelijk dat het ook
de bedoeling is dat de mensen van de
Randstad naar Zuid-Limburg gaan. De
Minister begrijpt natuurlijk ook dat het
echter o m het migratie- en pendelsaldo
gaat. Het is te gek o m los te lopen, te
verwachten dat er ontstellend veel
mensen uit de overvolle Randstad
naar Zuid-Limburg zullen gaan, waar
per 12 mensen arbeidsaanbod ongeveer 1 vacature met een lampje te v i n den is.
Minister Van Aardenne: De heer Wöltgens weet toch wel dat DSM nog een
aantal vacatures heeft?
De heer Wöltgens (PvdA): Wat w i l de
Minister daarmee zeggen?
Minister Van Aardenne: Dat het de
Limburgse economie ten goede komt
wanneer die worden opgevuld.
De heer Wöltgens (PvdA): Hoeveel vacatures zijn er op dit moment in het
land? Daarover bestaan nogal wat
misverstanden. Die zijn onder andere
door het VNO in de wereld gebracht.
Het gaat nu naar mijn mening om ongeveer 40.000 vacatures. Klopt dat?
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Minister Van Aardenne: Zo ongeveer.
De heer Wöltgens kan het in het
maandverslag arbeidsmarkt nalezen.
De heer Wöltgens (PvdA): Ik vind het
prachtig dat de Minister mij de literatuur
ook nog even aanreikt, maar ik begrijp
dat het dus o m ongeveer 40.000 vacatures gaat. Wij kunnen schatten dat er
zo'n 320.000 a 340.000 werklozen zijn.
Je kunt natuurlijk proberen, de vacatures op te vullen. Ik zal de Minister daarbij op alle mogelijke manieren steunen, maar per saldo blijven dan nog altijd 300.000 mensen zonder werk.
Dat is dan in het geval waarin bij
voorbeeld in Zuid-Limburg of OostGroningen 12 werkzoekenden 1 van de
onvervulbare vacatures zouden kunnen vervullen. Bij voorbeeld in de provincie Utrecht ligt dat totaal anders.
Daarmee staat vast hoe de door deze
Minister zo graag geziene migratie- en
pendelstromen zullen uitpakken.

Minister Van Aardenne: Bij voorbeeld
de lassers van de werven ...
De Voorzitter: Ik verzoek de Minister,
de heer Wöltgens te laten uitspreken.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister is erin geslaagd, mij geheel van mijn apropos te
brengen, want ik weet niet meer wat ik
wilde zeggen!
De Voorzitter: U krijgt één minuut extra.

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! 320.000 specialisten schuiven door het land! Het gaat slechts o m
een beperkt aantal mensen dat eventueel bereid is, te gaan naar plaatsen
w a a r o p 12 arbeidskrachten 1 vacature
is.

De heer Wöltgens (PvdA): Dank u wel.
Het tweede misverstand dat de Minister meende te kunnen signaleren, is
dat er sprake zou zijn van een verlegging van de nadruk van stimulering
naar het benutten van de sterke punten. Dat zou in de nota heel duidelijk te
vinden zijn. In de nota staat dat het de
bedoeling is - niet alleen van het concreet voor het jaar 1981 aangegeven
instrumentarium, maar ook van de discussiepunten die de Regering toch niet
zonder enige voorkeur heeft aangedragen - dat per saldo het ondernemingsklimaat in de Randstad wordt verbeterd, dat het in de tussenliggende gebieden wordt verslechterd en dat de
stimulering in het noorden en in ZuidLimburg neutraal uitpakt. Dat staat
met zo veel woorden in de nota. Wanneer dat geen verlegging van de accenten van het regionaal beleid is, dan
weet ik echt niet meer wat wij onder
verlegging van accenten moeten verstaan.
De Minister heeft ook gezegd dat de
Kamer zich altijd heeft verzet tegen
verwatering van de IPR en dat men nu
maar eens moet kijken wat de Regering voor prachtigs doet, want de Regering beperkt het aantal IPR-gebieden. Dat zou pas positief discriminerend beleid zijn. Wat gebeurt er echter
met de gelden die daarmee uit Doetinchem, Kampen, Uden, Cuyk en Deventer worden weggehaald? Het gaat
daarbij o m gebieden waar het werkelijk niet zo rooskleurig is.
Deze worden in een pot gegooid en
over het gehele land verspreid, bij
voorbeeld naar Utrecht en Zuid-Holland. Als dit geen vorm van verwatering van het instrumentarium van het
regionale beleid is, weet ik het niet
meer.
De Minister heeft een prachtig betoog gehouden over het feit dat 75%
van de middelen die de Regering ter
beschikking heeft gesteld voor regionaal beleid, naar het noorden van het
land en Zuid-Limburg gaan en slechts
2,5% van de STIR. Dit is nogal wiedes.
Uiteraard gaat 95% van de gelden
voor ontwikkelingshulp naar ontwikke-
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Minister Van Aardenne: Dat staat helemaal niet vast.
De heer Wöltgens (PvdA): Het betekent feitelijk dat het werk niet meer
naar de mensen wordt gebracht, maar
dat de mensen - met premieregelingen of met een stok achter de deur in
de Werkloosheidswet - zullen worden
gedwongen o m te verhuizen.
Minister Van Aardenne: Die premieregelingen zijn er nu ook al, zo zegt mijn
collega van Sociale Zaken - en die
weet het veel beter dan ik - maar die
regelingen worden iets verbeterd.
Naar mijn mening is het van belang,
na te gaan welk soort vacatures er
bestaan. Pas dan kan men een oordeel
vellen, want de vacatures zijn natuurlijk beslissend. Het aantal werklozen is
dus niet beslissend. Daarbij is ook de
kwaliteit van het werk dat wordt gevraagd, van belang. Het is best mogelijk dat er in bepaalde gebieden van
het land een tekort op de arbeidsmarkt
is dat alleen maar kan worden opgevuld door specialisten die in het westen wonen. Die krijg je op deze manier
naar elders. Ik zeg echter nogmaals dat
de heer Wöltgens het maar eens met
de Minister van Sociale Zaken moet
bespreken, want die heeft hele goede
redenen gehad o m dit punt in de nota
op te voeren.

lingslanden. De heer Van Houwelingen heeft in het eerste deel van het debat gesproken over een bedrag van
f 20 miljard dat de Regering kan sturen. Wij missen de uitwerking van deze mededeling, maar ik neem voetstoots van hem aan dat dit juist is. De
Minister deelde ons triomfantelijk mee
dat hij hiervan ongeveer f 500 miljoen
aan het regionale beleid weet te besteden, die hij over het gehele land uitsmeert. De verhoudingen zijn dan duidelijk: 75% van 0,5% of 2%. Dit is een
duidelijke relativering van de opgewekte beeldvorming door de Minister.
Minister Van Aardenne: U bent het
dus niet eens met de opmerking van
de heer Van der Hek, die zei dat het bedrag van f 20 miljard niet klopt?
De heer Wöltgens (PvdA): De heer Van
der Hek heeft de heer Van Houwelingen slechts gevraagd, op papier te zetten hoe hij tot dit bedrag is gekomen.
Dit houdt geen waardeoordeel in over
de berekeningswijze van de heer Van
Houwelingen. Mijn nieuwsgierigheid
stijgt natuurlijk.
Minister Van Aardenne: De heer Van
der Van der Hek gelooft het niet en u
gelooft het w e l , hoewel u nieuwsgierig
bent.
D e h e e r V a n d e r H e k ( P v d A ) : Wij zijn
vol vertrouwen; ik ben ervan overtuigd dat de heer Van Houwelingen
met een mooi lijstje komt.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ondanks de extra minuut
spreektijd dreig ik in tijdnood te komen. Hierin kan ik slechts één punt behandelen.
De Minister heeft gezegd dat Twente
via Overijssel vermoedelijk kan profiteren van zijn voorwaardenscheppende beleid voor alle provincies. Dit heeft
de Kamer niet gevraagd in de aangenomen motie-Van der Linden. Ik verwacht niet anders dan dat de fractie
van het CDA, de eerste indienster van
de motie, nu met een motie komt
waarin zij alsnog concrete maatregelen voor het desbetreffende gebied
vraagt. Wij zullen de fractie van het
CDA hierin graag steunen.

D
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister heeft mij uitgenodigd, o m niet te zeggen uitgedaagd,
te wachten met mijn reactie op zijn
antwoord betreffende mijn opmerkingen over het prijsbeleid, totdat de nagekomen schriftelijke beantwoording
binnen zou zijn. Deze heb ik nu. Ik heb
in eerste termijn namens mijn fractie
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ongeveer een dozijn pertinente vragen
aan de Minister gesteld over het door
hem gevoerde prijsbeleid. Ik stel nu
vast dat - dit kan men bijna impertinent
noemen - hiervan nog niet de helft is
beantwoord. Ik voel mij genoodzaakt,
deze vragen snel opnieuw te stellen;
anders krijg ik hierop helemaal geen
antwoord meer.
De Minister heeft niet geantwoord
op mijn vraag hoe het zit met de verhoging van de kostenquote van 15%
tot 20% bij de doorberekening voor de
dienstensector. De Minister heeft niet
geantwoord op mijn vraag hoever hij
is met het overwegen van een fundamentele wijziging van de Prijzenwet na
de kritiek van de ondernemers hierop.
Minister Van Aardenne: Deze vraag
heb ik mondeling beantwoord.
De heer Kolthoff (PvdA): Neen. U heeft
slechts geantwoord op de opmerkingen over de suggesties van de consumentenorganisaties. U heeft geen enkel antwoord gegeven op de kritiek dat
met de Prijzenwet geen structureel
prijsbeleid is te voeren. Hierover staat
een passage in de prijzenbrief en hierover willen w i j opheldering.
Minister Van Aardenne: Hierover heb
ik een verklaring afgelegd. Misschien
heeft u toen niet goed geluisterd; het
staat in ieder geval in de Handelingen.
De heer Kolthoff (PvdA): l k h e b b u i t e n gewoon goed geluisterd. U heeft gezegd dat u meent dat prijsbeleid mogelijk is, als de inflatie toeneemt. Dit is
prijsbeleid in de v o r m waarin het in de
Prijzenwet staat en dus niet als structureel instrument. Hierop richt zich de
kritiek van het VNO en hierover beraadt de bewindsman zich volgens zijn
eigen stukken.
Over dat beraad willen wij graag
uitsluitsel. Dit is immers een buitengew o o n fundamentele zaak, die men niet
kan beantwoorden met een zeer weinig fundamenteel antwoord.
Ik heb een vraag gesteld over de
wenselijkheid, het jus agendi toe te
kennen aan consumentenorganisaties
voor het terugkrijgen van het te veel
betaalde. Daarop heb ik geen antwoord gehad.
Ook de kwestie van de meldingsplicht
bij van prijsbeleid vrijgestelde
sectoren is onbeantwoord gebleven,
evenals de kwestie van de ontheffingen en van het niet publiceren van de
beschikkingen daarover en mijn vraag
over het structuuronderzoek in de farmaceutische industrie. Wat het laatste
betreft, heeft de Minister althans op
schrift gesteld dat men op dit terrein
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wel onderzoek kan blijven verrichten dat blijkt: het is vanaf 1974 al het geval
- maar dat ondertussen toch wel een
beleid valt te voeren. Ik krijg de indruk
dat hierbij niet sprake is van onmacht
maar van onwil.
Dit zijn enkele van die 'losse punten'
zoals de Minister het noemde, over het
prijsbeleid, inderdaad door hem buitengewoon 'los' behandeld.
Rest ons nog de kwestie van het
prijsinkomensbeleid vrije beroepen,
waarover ons gisteren een gedateerd
briefje heeft bereikt dat volstrekt geen
antwoord geeft op de vragen die daarover vanuit de Kamer al vanaf het debat van begin december 1980 zijn
gesteld. De heer Van Houwelingen
sprak van een 'actief beleid' van de Ministerten aanzien van de vrije beroepen. Hiermee moet hij hebben bedoeld dat het kabinet op dat punt een
beleid heeft aangekondigd, dit vervolgens heeft stop gezet en - dat is inderdaad dubbel beleid - het daarna weer
helemaal heeft teruggedraaid. Dat kan
men 'actief beleid' noemen.
Wij hebben gevraagd naar een becijfering van de consequenties van hetgeen de Minister op dat punt doet, die
ons ook is toegezegd. Wij hebben die
cijfers echter nooit gekregen. Wij krijgen nu een brief waarin staat dat van
geval tot geval overleg zal worden gepleegd met de betrokkenen en dat
daarbij vooral hun eigen verantwoordelijkheid zwaar zal wegen. Men kan
het zich voorstellen hoe zeer wij daarvan onder de indruk zijn!
De Minister heeft het prijsbeleid dat
w i j 'onlogisch' hebben genoemd 'logisch' genoemd, daarmee toegevend
dat de verruiming van dat prijsbeleid,
die wij hebben aangevochten als een
onjuiste maatregel, inderdaad plaatsvindt. Dat achten w i j onlogisch in het
licht van de loonmaatregel. In dat verband heb ik gesproken van het invoeren van zoiets als een 'looncompensatie'. Ik nodig de Minister uit, daarop
een reactie te geven.
Ter afsluiting van dit punt over het
prijsbeleid wil ik over een vraag die ik
niet beantwoord acht een motie indienen.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Kolthoff
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
kennis genomen hebbend van de mededeling van de Minister van Economische Zaken, dat hij zich zal beraden
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of de wenselijkheid van wijziging van
de Prijzenwet moet worden overwogen;
van mening, dat het o m een belangrijke en spoedeisende zaak gaat, waarover geen onzekerheid dient te blijven
bestaan;
verzoekt de Regering, binnen één
maand aan de Kamer te doen weten of
een wetswijziging zal worden bevorderd en van welke aard deze eventuele
wetswijziging zal zijn,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, w o r d t deze motie v o l doende ondersteund.
Zij krijgt nr. 77 (16 400-XIII).

D
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Tot slot heb ik een vraag
voor de Staatssecretaris, een vraag die
in verband staat met de motie die ik
heb ingediend over de financiering
van het werk van een aantal stichtingen die het consumentenbeleid steunen en voorbereiden, een motie die de
Staatssecretaris zag als een gedeeltelijke steun voor zijn beleid. Er vindt een
merkwaardig, enigszins beklemmend
proces plaats met betrekking tot de
consumentenorganisaties. Zij worden
voortdurend bij meer onderdelen van
de uitvoering van het beleid betrokken. Men zou in dit verband kunnen
spreken van 'medebewind' of zelfs van
een 'inkapseling in de vijfde macht'. Zij
krijgen daarvoor soms kleine geldelijke vergoedingen.
Hiermede wordt de fundamentele
functie van de consumentenorganisaties, te weten op te komen voor het belang van de consument, een bijzonder
moeilijke en twijfelachtige zaak. Deze
hele kwestie raakt de kern van het
functioneren van de consumentenorganisaties. Waar zij over zeer krappe
middelen beschikken, zullen zij steeds
minder in staat zijn deze functie ten
volle uit te oefenen. Ik zou op dit punt
graag een reactie van de Staatssecretaris vernemen.

D
De heer Van Houwelingen (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de bewindslieden graag bedanken voor hun
antwoord.
De Minister is begonnen met nog
eens een uitvoerige analyse te geven
van de economische situatie. In het algemeen kunnen w e wel met die analyse instemmen. Wij willen er evenwel
enkele kanttekeningen bij plaatsen. De
Minister heeft o.a.gezegddat wijmoeten
oppassen niet opnieuw in de fout te
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vervallen van de jaren '70 - ik neem
aan dat hij gedoeld heeft op het begin
van de jaren '70. Dit betekent, dat wij
in feite niet moeten stimuleren.
Ik w i l er nog eens op wijzen - de Minister heeft het in feite zelf ook al aangegeven - dat de periode na de tweede energiecrisis, na 1979, niet vergelijkbaar is met de situatie na 1973. De
feiten zijn voldoende bekend. Het belangrijkste feit, uit een oogpunt van de
concrete mogelijkheden, was toen de
aanwezigheid van een overschot op de
betalingsbalans. Dit bood mogelijkheden en middelen o m na 1973 toch te
proberen via tal van instrumenten een
stimulerend beleid te voeren.
Eén van de resultaten van dat beleid
was - hoe men het achteraf ook beoordeelt - dat het investeringsniveau vrij
snel weer aantrok en zich herstelde. De
resultaten daarvan kennen w i j . Ik denk
dat hier juist nu het probleem ligt. Ondanks de toch wat optimistische verwachtingen moeten we nu van maand
tot maand constateren dat investeringen niet op gang komen en dat prognoses moeten w o r d e n bijgesteld.
Waarom is dit zo, ondanks het krachtige stimuleringsbeleid waarover de Minister sprak? Er moet hier tevens een
tegenstelling worden geconstateerd
met de ontwikkelingen in enkele andere landen in West-Europa.
Wat is er precies de oorzaak van, dat
in dit land investeringen niet van de
grond komen en dat wij zeker in de
particuliere sector, maar ook in de
overheidssector een lager investeringsniveau hebben? Er is al heel veel
gezegd over de oorzaken. De Minister
heeft er zelf in dit debat nog weer eens
een aantal genoemd. Natuurlijk speelt
het hoge renteniveau een rol, alsmede
de arbeidskosten, ook in vergelijking
met andere landen. Maar het is toch de
vraag, of dit nu werkelijk de oorzaken
zijn.
Ik zou de Minister toch willen uitnodigen, zijn analyse op dit punt nog wat
te willen aanvullen. Zo'n analyse is
van belang o m het beleid, ook het beleid op korte termijn, te kunnen f o r m u leren.
De CDA-fractie heeft voor de korte
termijn in feite een viertal wegen aangegeven, een viertal prioriteiten. Ik
kom daarop nog even kort terug. Wij
vinden het belangrijk dat bij voorbeeld
het functioneren van de WIR op korte
termijn wordt verbeterd. Alle fracties
hebben er eigenlijk op gewezen. Ik
denk dat het daarbij essentieel is een
methodiek te vinden waardoor de premies sneller kunnen worden uitbetaald.
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Zeker in deze periode, waarin w e te
maken hebben met een zeer hoog renteniveau, komen mijns inziens veel investeringen ondanks de WIR-premie
niet op gang, omdat men niet de m i d delen heeft voor de overbruggingsfinanciering. De heer Van der Hek heeft
er ook op gewezen dat de mogelijkheden die er zijn en die op zichzelf best
positief zijn, in feite niet worden gebruikt, omdat men niet over de drempel heen komt van de financiering op
korte termijn.
Ik heb er herhaaldelijk op gewezen ik heb er ook een schriftelijk antwoord
op gekregen - dat, voor zover de overheid investeringen kan stimuleren, gestreefd moet worden naar een effectiever uitvoeringsapparaat op het ministerie.
Ik beperk mij dan in feite niet alleen
tot het functioneren van het ministerie
van Economische Zaken. In heel veel
gevallen zijn ook de ministeries van Financiën en Sociale Zaken daarbij betrokken. Het is erg belangrijk dat men
daar op korte termijn zal proberen, de
procedures te versnellen. De Minister
heeft dit in zijn schriftelijk antwoord
ook toegegeven.
Een derde weg is het nemen van
nieuwe maatregelen en initiatieven
met betrekking tot het verstrekken van
risicodragend kapitaal. De heer Van
der Hek heeft zojuist gezegd, dat w i j
voor zo'n beleid niet in de markt zouden zijn. Het gaat ons echter niet uitsluitend o m de methodiek die door de
fractie van de Partij van de Arbeid is
aangegeven. Wij hebben daarop overigens tijdens het werkgelegenheidsdebat een positieve reactie gegeven.
Ik ben ook verheugd over het feit dat
de Minister heeft toegezegd, nog deze
maand met een concretisering van het
voorgenomen beleid, met een aantal
maatregelen, te kunnen komen. Ik
hoop, dat de Kamer hierover zeer
spoedig zal worden geïnformeerd. In
ieder geval is het een wezenlijk onderdeel van een beleid, ook op korte termijn, o m investeringen te kunnen stimuleren.
De heer Van der Hek (PvdA): Denkt de
heer Van Houwelingen dat het kabinet
in staat is, voor de maatregelingen
waarmee het komt, de dekking aan te
geven?
De heer Van Houwelingen (CDA): Ongetwijfeld. Wanneer de heer Van der
Hek de brief van 16 september leest,
dan ziet hij dat daarin de dekking is
aangegeven.
De heer Van der Hek (PvdA): Die is
toch niet gering. Wanneer men die
dekking eens vergelijkt met de dekking
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die wij vragen voor ons voorstel, met
nagenoeg of zelfs een beter effect, dan
vraag ik mij af waarom de heer Van
Houwelingen zo afwijzend staat tegenover ons concrete voorstel. De heer
Van Houwelingen vindt het idee wel
leuk maar volgens hem moet het vooral niet gebeuren.
De heer Van Houwelingen (CDA): Wij
behoeven de discussie van vorige
week niet te herhalen. Een essentieel
punt in het dekkingsplan van de voorstellen van de Partij van de Arbeid is
bij voorbeeld extra inzet van aardgas.
Welnu, wij hebben daarover een andere opvatting. Bovendien denken wij
weliswaar identiek over de mogelijkheden tot wijziging van het staatsaandeel met betrekking tot het bestaande
gebruik van gasinkomsten, maar het is
zeer de vraag of wij nu al concreet kunnen aangeven wat daarvan de resultaten kunnen zijn. Dat is te voorbarig.
DeheerVanderHek(PvdA): Er is toch
budgettair in het geheel niets tegen
o m op datgene wat je op transactiebasis in ieder geval hebt te verwachten,
een beleid te entameren, dat later tot
kasuitgaven leidt die parallel lopen
met de kasinkomsten van de staat?
De heer Van Houwelingen (CDA): Wij
hebben natuurlijk zelf ook op die mogelijkheid gewezen, mits er enige garantie voor bestaat dat er iets van terecht kan komen. Vorige week heb ik
gewezen op de mogelijkheid van de inkomsten uit de tweede Spierenburgtranche van de aardgasinkomsten,
waarvan wij weten dat zij er zullen komen. Ook wij hebben er dan geen bezwaar tegen om te proberen een beleid te ontwikkelen waarvoor men de
positieve effecten in 1981 zou kunnen
gaan stimuleren. Wat dat betreft is er
geen verschil van mening. Men moet
evenwel vrij exact weten, wat ervan terecht kan komen.
De heer Van der Hek (PvdA): Wij zullen
nog voor de verkiezingen wederom
een motie van dezelfde strekking indienen als de motie waartegen de
heer Van Houwelingen vandaag heeft
gestemd.
De heer Van Houwelingen (CDA):
Wanneer die motie exact dezelfde
tekst zal hebben, wil ik de heer Van der
Hek aanraden - als hij hoopt dat het
CDA zo'n motie zal ondersteunen nog eens naar de inhoud van de motie
die wij zojuist hebben verworpen, te
kijken.
De heer Van der Hek (PvdA): Wij zullen
dan precies de dekking aangeven en
dan moet de CDA-fractie kiezen.
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De heer Van Houwelingen (CDA): Dat
is, hoe dan ook, de waarde van deze
discussie. Ik wil nog op een vierde onderdeel wijzen, waarover wij de vorige
week uitvoerig gesproken hebben.
Voor het beleid op korte termijn is toch
een extra aanvullend beleid - wij hebben gesproken in de orde van grootte
van 1 miljard - nodig, ook in het belang van het opnieuw stimuleren van
investeringen.
De Minister heeft nog eens een opsomming gegeven van de beleidsinstrumenten. Hij noemde aandachtsgebieden, sectorbeleid, functioneel beleid. Op zichzelf is dit juist.
Het is naar mijn mening toch goed
voor de beoordeling van de noodzaak
o m nieuwe instrumenten te gebruiken
dat de Minister dit wat meer schematisch aangeeft. Is dat mogelijk? Er is
naar mijn mening behoefte aan meer
samenhangend beleid. Alle instrumenten op zichzelf zijn waardevol,
maar het is van belang dat zij in samenhang functioneren en elkaar versterken, waardoor er meer kracht van
uit gaat o m de economie in de gewenste richting te stimuleren.
In dat verband is het mij opgevallen
dat de Minister voortdurend spreekt
over 'specifiek' beleid. De heer Van der
Hek had het steeds over 'gericht' beleid. Ik vraag mij af of er verschil bestaat. Kan de Minister nog eens uitleggen wat hij onder 'specifiek' beleid
verstaat? Ik weet natuurlijk wat de heer
Van der Hek onder 'gericht' beleid verstaat. Het is interessant te weten of in
feite dezelfde definitie wordt gebruikt.
De heer Van der Hek (PvdA): Verleden
week waren de Minister en ik het al
over de definities eens. Er is generiek
gericht beleid en generiek specifiek beleid. Wij waren het erover eens.
De heer Van Houwelingen (CDA): Ik
heb de vraag aan de Minister gesteld
en ik wacht zijn antwoord af.
Minister Van Aardenne: Af en toe
denkt de heer Van der Hek dat hij Minister is!
De heer Van der Hek (PvdA): Wat is
dat nu voor een opmerking!
Minister Van Aardenne: Hoop doet leven!
De heer Van Houwelingen (CDA): Zo
kort voor de verkiezingen wens ik
daarop geen commentaar te geven!
Ik heb vragen gesteld met betrekking tot het rapport van de WRR, dat
veelvuldig is besproken. Ik constateer
dat de Minister op die vragen eigenlijk
niet is ingegaan. Een aantal punten
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kunnen ongetwijfeld in de Uitgebreide
Commissievergadering worden besproken. De invulling zal moeten
plaatsvinden na het advies van de ingestelde commissie. De vragen over
het onderzoek naar de effectiviteit van
het bestaande instrumentarium vind ik
ook daarom nu van belang, omdat op
het moment dat nieuwe voorstellen
moeten worden beoordeeld, de resultaten van een dergelijk onderzoek nodig zijn. Ik wil de Minister vragen of hij
bereid is deze vragen bij het vooronderzoek - voordat men tot beleidsconclusies komt - mee te nemen.
De Minister is ingegaan op de problematiek met betrekking tot de aardgastarieven. Hij heeft cijfers genoemd
met betrekking tot de consequenties
voor de koopkracht en compensatie of
over-compensatie voor de verschillende inkomenscategorieën.
Naar mijn mening moeten deze cijfers toch aanleiding geven tot de vraag
of wij wat betreft de compensatiemogelijkheden hiermee kunnen volstaan.
Op zichzelf onderschrijven wij de
noodzaak dat ook de aardgastarieven
moeten worden aangepast, zeker ook
voor consumptief gebruik.
Naarmate de tarieven hoger worden
en de consequenties voor de koopkracht met name voor de minima duidelijker worden, moeten wij ons bezinnen op een rechtvaardiger compensatie, zeker voor deze groeperingen. Misschien kan ik de Minister uitnodigen
deze problematiek nog eens te bestuderen.
Minister Van Aardenne: Dat wil hij
graag doen. De Kamer heeft echter
ruim een jaar geleden - de heer Van
Houwelingen heeft voorgestemd - een
motie van de heer Engwirda aangenomen, die uitsprak dat dit niet moest
worden gecompenseerd.
De heer Van Houwelingen (CDA): Dat
is juist. Dat standpunt deel ik nog
steeds, hoewel de Regering ook geen
initiatieven heeft genomen die motie
u i t t e voeren. Dat wil echter niet zeggen dat ook in een dergelijke situatie
wij niet van mening zijn dat voor de
consequenties hiervan voor bepaalde
inkomenscategorieën, met name de
laagste inkomenscategorieën, een extra en aanvullend beleid nodig is.
Minister Van Aardenne: Dat is natuurlijk iets anders dan de precies cijfermatige compensatie zoals nu uit het VEGIN-onderzoek zou blijken. Dat zal ook
wel statistisch zijn.
De heer Van Houwelingen (CDA): Dat
bepleit ik ook niet. Ik signaleer alleen
in toenemende mate dat er een gigan-
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tisch probleem ontstaat voor bepaalde
inkomenscategorieën en dat de bestaande compensatietechniek kennelijk niet toereikend is. Er is natuurlijk de
mogelijkheid dit via het tarievenbeleid
zelf na te gaan. Ik denk niet dat dit de
beste methode is. De cijfers die de Minister zelf in dit debat heeft gegeven,
maken het echter noodzakelijk ons op
dit p u n t t e bezinnen.
De heer Van der Hek (PvdA): De heer
Van Houwelingen is ons nog iets
schuldig, mijnheer de Voorzitter, namelijk het lijstje van die 20 miljard.
Krijgen wij dat nog?
De heer Van Houwelingen (CDA): De
heer Van der Hek is wat haastig. Ik heb
het hem toegezegd. Hij krijgt het dus
nog van mij.
De heer Van der Hek (PvdA): Vandaag?
De heer Van Houwelingen (CDA): Deze week! Dat vind ik al heel wat.
De heer Van der Hek (PvdA): U brengt
dit als een belangrijk argument in uw
betoog naar voren. Wat u ermee beoogde is mij ontgaan, maar het was
een fantastisch getal: 20 miljard. U
plaatste dat in het kader van het
WRR-rapport en het industriepolitieke
beleid. U vond die 20 miljard een bedrag, relevant om te beoordelen welke
middelen er via de overheid gaan naar
de industriepolitiek. En dan vind ik dat
wij dat lijstje moeten kennen. Dan weten w i j tenminste waar wij het over
hebben. Misschien is het een briljant
lijstje.
De heer Van Houwelingen (CDA): Ongetwijfeld!
De heer Van der Hek (PvdA): Maar ik
wil het wel tijdens dit debat hebben.
De Voorzitter: Ik begrijp dat wij het
krijgen voordat over de begroting
wordt gestemd.
De heer Van Houwelingen (CDA): Ja
zeker. De heer Van der Hek heeft kennelijk niet goed geluisterd. Ik ben uitvoerig opnieuw teruggekomen op dat
punt. Gelet op de omvang van het bedrag, vinden wij het van betekenis
meer informatie te krijgen over de effectiviteit van het beleid.

D
De heer Mateman (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ook ik dank de bewindslieden voor hun duidelijke antwoorden.
Op twee punten waren wij daar bijzonder blij mee. Dat geldt in de eerste
plaats voor het allerbelangrijkste punt,
namelijk dat ook bij de advisering door
de commissie-Wagner het regionale
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Mateman
aspect 'ongetwijfeld', zoals de Minister
zei, zal worden meegenomen. Wij vinden het een goede zaak dat w i j in Nederland bij het stimuleringsbeleid in
de ruimste zin in het nieuwe kader het
regionale beleid een eigen eenduidige
plaats gaan geven.
In de tweede plaats heeft de Minister
positief gereageerd op onze opmerkingen over de relatie tussen innovatiebeleid en regionalisering. Ik had een moment het gevoel dat hij ons niet helemaal goed begreep, want hij dacht dat
w i j de pot regionaal zouden willen opsplitsen. Dat was niet onze bedoeling.
Het gaat erom dat bij het aandragen
van ideeën, in de sfeer van de bemiddeling en in de sfeer van de uitvoering
de regio's en met name de regionale
ontwikkelingsmaatschappijen - de
OOM en de LOIF zijn genoemd, maar
ik denk ook aan de GOM en de NOM duidelijk een rol spelen o m dat beleid
uit te dragen. Het lijkt ons typisch een
zaak voor de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
Overigens zou een situatie kunnen
aanbreken, waarin w i j vinden dat een
deel van de innovatiegelden toch gedecentraliseerd in de v o r m van een
pot ter beschikking zou moeten komen. Daarbij denk ik niet zozeer aan de
apparaatskosten van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen op dit punt,
maar wellicht is dat een variant die in
de nabije toekomst toch niet ondenkbaar is. Daar zijn wij voorlopig echter
niet aan toe.
Als algemeen punt hebben w i j opgebracht de afdoening van de IPR-premies op lange terijn. De Minister heeft
in de stukken uitvoerig uiteengezet dat
dit eigenlijk ook wel klopt. Hij doet er
iets aan en hij zegt dat de lagere overheden langer over de advisering doen.
Welnu, dat vinden wij een heel trieste
zaak. Ik hoop dat dit debat er mede aanleiding toe is, dat het tempo bij de lagere overheden wat versnelt en dat
men niet alleen op de rijksoverheid
kankert, maar zelf ook doet wat in zijn
vermogen ligt.
'
Ik heb begrepen dat de rijksaccountantsdienst op dit punt versterkt zal
w o r d e n . Dat vinden wij een goede
zaak. Op 30 maart zullen wij terugkomen op de voorzet, die de Regering
positief heeft opgevat, o m de voorschotverlening op dat punt te decentraliseren.
De Kamer heeft in eerste termijn niet
de verleiding kunnen weerstaan o m alvast op een aantal punten van de nota
regionaal beleid in te gaan. Zelf heb ik
m i j daar ook aan schuldig gemaakt. In
de eerste plaats is er het punt van de
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departementale prioriteitstellingen,
dat ook in de nota voorkomt. Ik denk
dat wij dit op 30 maart nader kunnen
bespreken. In de tweede plaats is er
gesproken over de o m b u i g i n g in het
IPR-beleid, toegespitst op het noordoosten van Noord-Brabant.
Wij hoeven ons daarover nu niet
concreet u i t t e laten. Wel is het punt
van de EEG-toestemming ter sprake
geweest. Ik heb begrepen dat het argument van de Minister was dat die o m buiging wel moest omdat de EEG bezwaren had tegen Cuyk en Uden. Men
had toch ook bezwaren tegen Oss?
Oss blijft echter opgenomen in de regeling die de Minister nu voor na
1 april voorstelt. Kennelijk is dat toch
geen doorslaggevend motief geweest.
Minister Van Aardenne: De heer Mateman moet de nota goed lezen. In de
vorige nota heeft de Europese Commissie die drie plaatsen tijdelijk geaccepteerd. Ze moesten dus vervallen. Ik
schrijf nu in de nota dat ik mij sterk ga
maken. Dat lukt nooit voor drie plaatsen, dat weten w i j al. Misschien lukt
het voor één. Hetzelfde geldt voor
Zwolle en Bergen op Z o o m . Laten w i j
proberen dat, ondanks de grote bezwaren in Brussel, e r d o o r t e halen.
Als ik de hele waslijst heb weet ik zeker dat het niet lukt. Neem ik de meest
noodzakelijke, dan heb ik een redelijke
kans dat het lukt. Verder heb ik mij niet
gecommitteerd. In de nota schrijf ik
natuurlijk dat ik dat w i l , want ik wil het
ook. Daarmee is echter het groene
licht vanuit Brussel nog niet gegeven.
Ik zeg dit o m geen valse verwachtingen te wekken. Het behoort wel tot ons
beleid, maar dat beleid wordt in Brussel getoetst.
De heer Mateman (CDA): Daar heb ik
alle begrip voor. Het verbaast mij alleen dat men dan in Brussel kennelijk
uitgaat van de hoeveelheid plaatsen
waarom het gaat. Doorslaggevender
moet toch de vraag zijn of daar sprake
is van dezelfde problematiek. Het moet
niet terzake doen of je dan op vijftig,
op drie of op één kern uitkomt.
Ik kan mij voorstellen dat in de sfeer
van het koopmanschap één aanvraag
meer kans heeft dan drie. Doorslaggevend is echter waar de problemen het
grootst zijn. Dan kun je niet van gradaties tussen Oss, Cuyk en Uden spreken. Dat blijkt ook uit recente cijfers die
ik daarvan heb gekregen.
Minister Van Aardenne: Pas op, want
ze schrappen ze zo alle drie.
De heer Mateman (CDA): Ik breng het
punt niet op. Ik citeer uit de nota die de
Minister aan de Kamer heeft voorgelegd. Daar staat het uitvoerig in.
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Eén punt van het IPR-beleid is wat
onder de oppervlakte verdwenen in
het a n t w o o r d van de Minister. Hij zegt:
ik buig het instrumentarium wat bij, de
gebiedsindeling, het premiepercentage, maar die operatie gaat wel
gepaard met een herverdeling van de
middelen. Het voorwaardenscheppend beleid, dat hij graag wil inzetten
en waarover ook met ons te praten is ,
moet wel gefinancierd worden uit de
opbrengsten van de ombuiging van
het bestaande IPR-beleid. Dit punt
kreeg naar mijn mening wat weinig accent. Daarom wil ik het nog eens nadrukkelijk noemen.
Ik w i l mij er nu niet nader over uitspreken, want dat zouden wij niet
doen. Wel vragen w i j ons af of dat
voorwaardenscheppend beleid moet
worden uitgebreid over het gehele
land, of dat ook dat gericht moet worden op de probleemregio's. Zou een
concentratie niet meer ten goede komen aan de betrokken regio's dan een
verdeling over elf provincies? Over deze modaliteiten komen wij echter nog
nader te spreken.
Ook het erg interessante verhaal van
de Minister over de 70/75% verdeling
heeft mij aangesproken. Ik had dat niet
uit de becijfering van de nota gehaald.
Dat is een bewijs temeer dat het zinvol
is niet vandaag definitief daarover te
besluiten, maar dat op een later tijdstip te doen.
De heer Wöltgens heeft zijn ideeën
over Twente niet concreet uitgewerkt.
Hij houdt het CDA wel voor dat w i j iets
aan Twente moeten doen. Dat is voor
ons natuurlijk overbodig. Wij hebben
daarover al een motie ingediend. Mijn
betoog in eerste termijn heb ik verpakt
in vijf punten. Daarover heb ik een oordeel gevraagd van de bewindslieden.
Op een paar punten is dat oordeel
zeer positief uitgevallen. Van hettoeristisch over-all-plan heeft de Staatssecretaris gezegd dat hij er bepaald
niet onwelwillend tegenover staat. Hij
kon ook niet anders, want het is niet
meer dan een principe-aanvrage. Er
ligt geen concreet plan. Daarom kon
hij ook niet meer zeggen.
Wij zijn ook blij met de toezegging
van de Minister over de margepot. Dat
is een positieve zaak. Hij heeft gelijk
als hij zegt dat w i j met zijn collega van
Verkeer en Waterstaat moeten doorstoeien over de infrastructuur. Hij
heeft echter bij het vorige debat wel
toegezegd dat hij er zelf ook met zijn
collega over zou praten.
Als hij nu met het argument aankomt dat w i j bij hem niet aan het goede adres zijn, dan was die vorige opmerking niet terecht. Daarom zou ik
hem nu toch willen vragen, als hij het
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dat de Regering daarop positief heeft
gereageerd. Mijn fractie is van meniet gedaan heeft, de gelegenheid alsning, dat hieraan veel aandacht moet
nog te benutten o m vanuit de regionaworden besteed. Zo mogelijk moet het
le invalshoek met zijn collega te praproces worden versneld en verdiept.
ten.
Het is vooral zaak, dat de laatste techMinister Van Aardenne: Ik heb dat wel
nologie wordt ingeschakeld. Anders
gedaan. Hij heeft verwezen naar het
wordt het niks. Daarvoor zal voldoengemeen overleg dat hij met de Kamer
de ontwikkelingssubsidie beschikbaar
had. Daar moet het ten slotte uitrollen.
moeten worden gesteld.
Ik kom thans te spreken over wat ik
De heer Mateman (CDA): Dan zullen
zou willen noemen de geografische
wij daarover met hem moeten doorconcentratie van exportbevordering. Ik
praten.
ben blij met de positieve reactie van de
Mijnheer de Voorzitter! Wij staan
Staatssecretaris; ik hoef hierover niet
achter de opmerkingen van de heer
verder uit te weiden. Ik heb gemerkt
Wöltgens over de maatregelen per
dat ook hij van mening is dat de exi april. Gezien de open opstelling van
de Minister rekenen wij erop, dat hij hier-. portbevordering naar binnen- en buitenland moet worden versterkt. Na deaan zal meewerken. Het is geen politieze positieve verklaring kunnen w i j niet
ke zaak, het is een zuiver procedurele
rustig in het pluche terugzakken en alzaak.
les maar aan de ontwikkelingen overD
laten. Wij zullen de ontwikkelingen
nauw volgen en nagaan of van de
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de
kant van het departement voldoende
Voorzitter! Het is aardig om te zien hoe
financiën worden gegeven o m een pooperationeel de heer Van der Hek de
sitief resultaat te kunnen bereiken. Uitmotie- Van lersel/Van Heel heeft o m eindelijk gaat het maar o m enkele
gezet in een amendement. Het is een
peanuts.
gelukkige zaak, dat hij het erg hoge beHetzelfde kan worden gezegd over
drag van f 400 min., dat hij aanvankede exportinspanning ten tijde van de
lijk had willen inzetten heeft laten valBicentennial. Ook hier gaat het o m
len.
weinig geld. Is de Staatssecretaris beHet interruptiedebatje, dat ik had
reid hierover wat meer concreets te
met de heer Van der Hek en waarin ik
zeggen?
enige kritiek gaf op de interpretatie
van de heer Van der Hek op mijn motie
D
houdt niet in, dat wij het niet eens zouDe heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
den zijn met dat bedrag van f 150 min.
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
bestemd voor exportkredieten. Wij
voor hun antwoorden. Met de Minister
hebben op dat punt een motie ingeheb ik de zoveelste discussie mogen
diend. De Minister heeft een bedrag
voeren over het wenselijke beleid ter
van f 50 m i n . genoemd. Dat is teleurversterking van de industriële strucstellend omdat het te weinig is o m
tuur en ik denk dat wij het daar nooit
echt operationeel te kunnen werken.
over eens zullen worden. Wel zijn wij
De Minister weet dat natuurlijk net
het erover eens dat het overheidsaanzo goed als ik. Er is voor dit soort van
koopbeleid daarin een belangrijke rol
zaken een minimumbedrag nodig. Het
moet spelen. Mijn fractie heeft daar nu
gaat niet o m een verschil van enkele
al drie jaar lang op aangedrongen,
miljoenen, maar wel o m een bedrag,
maar nog steeds hebben wij daar veel
dat iets meer is dan f 50 min. Wij kunte weinig van gemerkt. Op de toegenen er nu eenmaal niet omheen, dat in
zegde nota wachten wij al maanden.
de internationale concurrentie de f i Mijnheer de Voorzitter! De Minister
nanciering het echte strijdveld vormt.
verwacht
zo ongeveer alles van het
Daarom is het verbeteren van financiesectorbeleid en ik maar heel weinig. Ik
ringsvoorwaarden nodig.
zie veel meer in een specifiek beleid,
Ik ben het volkomen eens met de Redat gericht is op kansrijke sectoren en
gering, dat diverse afwegingen nodig
ondernemingen. Tegen die achterzijn, met als inzet de vraag, op welke
grond heb ik gezegd dat het plan voor
wijze ter zake van de financieringsde instrumentenfabriek in Oost-Grovoorwaarden het beste resultaat kan
ningen veel meer in mijn benadering
worden bereikt. De opmerking: Het
en ook in de benadering van het
geld is op, lijkt ons wat erg mager. Wij
WWR-rapport past dan in die van de
willen de nadere argumentatie van de
Minister. Daarom heb ik het een toeMinister afwachten.
valstreffer genoemd.
Wat het experiment van automatiseMijnheer de Voorzitter! Ik zal maar
ring betreft - Staatssecretaris Beyen
ophouden met het noemen van voorheeft daarover gesproken - ben ik blij,
Mateman
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beelden uit het buitenland, want de
Minister trekt ze toch allemaal in het
belachelijke. Maar toch zijn er goede
voorbeelden te noemen in Japan,
Frankrijk en zelfs Duitsland waar wel
degelijk bepaalde sectoren meer nadruk hebben gekregen dan andere. Dit
staat ook in bijlage V van de Sectornota van de Minister.
Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien
van het regionale beleid vind ik hetteleurstellend dat door de CDA-fractie zo
weinig is aangedrongen op uitvoering
van de motie-Van der Linden. Het nog
maar weer eens gaan praten met de
Minister van Verkeer en Waterstaat
vind ik absoluut onvoldoende. Ik vind
dan ook dat de Kamer - de CDA-fractie
of andere fracties - zich moeten buigen over de vraag of een nieuwe motie
op dit punt moet worden ingediend.
Minister Van Aardenne: Ik was niet
aanwezig bij de discussie over het
MPP, maar ik begrijp niet dat de Kamer
er toen niet op heeft aangdrongen. De
Minister van Economische Zaken heeft
een coördinerende functie, maar de
Kamer kan het toch wel regelen in een
direct contact met de Minister van
Verkeer en Waterstaat?
De heer Engwirda (D'66): Ik ben er ook
niet bij geweest, maar ik begrijp uit reacties uit Twente dat bepaalde toezeggingen van de Minister onvoldoende
zijn na gekomen. Ik denk aan de uitnodiging o m het urgentieprogramma op
te stellen en zijn toezegging dat een en
ander geconcretiseerd zou worden in
een nieuwe regionale nota.
Minister Van Aardenne: Soms zeggen
ministers iets toe, maar wordt het later
in de behandeling in de Kamer weer
geschrapt.
De heer Engwirda (D'66): U spreekt in
raadselen.
De heer Mateman (CDA): Ik denk dat
er bij de Minister een misverstand bestaat. Bij het structuurschema....
De Voorzitter: De heer Engwirda is
aan het w o o r d ; de Minister komt
straks nog aan de beurt.
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb weinig over de situatie in Brabant gehoord. Ik houd staande dat de juiste maatstaf van de regionale component in de werkloosheid
met name op Brabant van toepassing
is. Gezien de snelle stijging van de
werkloosheid in het afgelopen jaar
vind ik dat er voor Brabant een aanvullend beleidsprogramma moet komen.
Hierover wil ik een motie indienen.
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Motie

Motie

De Voorzitter: Door het Md Engwirda
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,

De Voorzitter: Door de leden Engwirda en Kolthoff wordt de volgende m o tie voorgesteld:

gehoord de beraadslaging;

De Kamer,

overwegende, dat de gemiddelde
werkloosheid onder mannen en vrouwen in Noord-Brabant gedurende het
jaar 1980 aanzienlijk sneller is gestegen dan het landelijk gemiddelde en in
januari 1981 tot 10% is gestegen;
overwegende, dat de werkloosheid in
een aantal Brabantse steden (Heim o n d , Tilburg, Den Bosch, Eindhoven
en Breda) zelfs nog beduidend hoger
ligt;
overwegende, dat het toekomstperspectief voor Noord-Brabant nog extra
in ongunstige zin wordt beïnvloed
door het te verwachten extra arbeidsaanbod in de komende jaren als gevolg van een relatief sterke bevolkingsgroei en van de overloopfunctie
van deze provincie;
van mening, dat in de nieuwe Nota Regionaal sociaal-economisch beleid onvoldoende met bovenstaande omstandigheden wordt rekening gehouden;
verzoekt de Regering, in overleg met
het provinciaal bestuur van NoordBrabant een aanvullend beleidsprogramma voor deze provincie op te
stellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

gehoord de beraadslaging;
van mening, dat het systeem van
tweezijdige courtageberekening bij de
bemiddeling van onroerend goed ongewenst is;
verzoekt de Regering, te bevorderen,
dat dit systeem nu spoedig wordt afgeschaft,
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Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 80 (16400-XIII).
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb gepleit voor een andere ambtelijke organisatie van het
consumentenbeleid, omdat ik denk dat
dit een belangrijke oorzaak is voor het
steeds opnieuw vertragen en uitstellen
van toezeggingen die eerder gedaan
zijn. Ik wijs op de lange lijst van het
ICC-rapport. Ook daarover wil ik de Kamer een uitspraak vragen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie

Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

De Voorzitter: Door het lid Engwirda
wordt de volgende motie voorgesteld:

Zij krijgt nr. 79 (16 400-XIII).

De Kamer,

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb gevraagd o m een
aparte produktveiligheidswet. De
Staatssecretaris antwoordde dat dit
vertragend zou werken op de indiening van de herziening van de Warenwet. Ik denk dat er grote bezwaren zijn
o m die produkten in de privé-sfeer niet-levensmiddelen - ook onder de
Warenwet te laten vallen, met name
doordat de adviescommissies die in
het kader van de Warenwet opereren,
deskundig zijn op het gebied van
levensmiddelen en niet op het gebied
van hobbyladders of kinderbedjes. Ik
meen dat er daarom zeer veel voor te
zeggen valt om deze zaken te scheiden
en toch tot zo'n aparte wet te komen.
Ook daarover wil ik de Kamer een uitspraak vragen.

Zij krijgt nr. 78(16 400-XIII).
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil nog een paar opmerkingen maken over het consumentenbeleid. Ik ben niet tevreden met de antwoorden van Staatssecretaris Hazekamp op drie punten. Over de dubbele
courtage is in een schriftelijk antwoord
gezegd dat in de besprekingen geprobeerd wordt o m het beleidsvoornemen ter zake van het afschaffen van de
dubbele courtage, gestalte te geven.
Dat verhaal horen wij nu al een half
jaar of langer, in elk geval sinds het
mondeling overleg dat wij daarover
verleden jaar hebben gevoerd. Juist
nu er een nieuwe verhoging van de
courtages is afgesproken, vind ik dat
het heel snel tijd wordt om die dubbele
courtage af te schaffen.
Mijnheer de Voorzitter! Hiertoe
vraag ik een uitspraak van de Kamer.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie
De Voorzitter: Door het lid Engwirda
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat er jaarlijks in Nederland aanzienlijk letsel en grote schade
ontstaat als gevolg van ongevallen in
de privésfeer, die veroorzaakt wordt
door onveilige produkten;
van mening, dat aan de regeling van
de veiligheid van produkten in de privésfeer in een herziene Warenwet beleidsmatige en technische bezwaren
verbonden zijn, onder meer in verband
met de daarvoor benodigde deskundigheid;
verzoekt de Regering, voorstellen voor
te bereiden voor een aparte Produktveiligheidswet,
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gehoord de beraadslaging;
van mening, dat in het concumentenbeleid onvoldoende schot zit;
van mening, dat dit deels wordt veroorzaakt door een ontoereikende ambtelijke organisatie op de diverse departementen;
verzoekt de Regering, analoog aan hot
zogenaamde Carter-model in de Verenigde Staten:
1. op verschillende departementen
functionarissen aan te stellen met een
speciale verantwoordelijkheid voor de
coördinatie van het consumentenbeleid op het desbetreffende departement;
2. deze ambtenaren tevens te belasten met de behandeling van klachten
van individuele consumenten en het
onderhouden van contacten met consumentenorganisaties met betrekking
tot het beleid van het desbetreffende
departement;
3. deze ambtenaren via deelname aan
de Interdepartementale Commissie
voor het Consumentenbeleid (onder
voorzitterschap van de Staatssecretaris, belast met het consumentenbeleid) tevens te betrekken bij de coördinatie van het totale consumentenbeleid,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 81 (16400-XIII).

D
De heer Portheine (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
zeer voor het uitstekende antwoord
Het legt het accent op het goede beleid
dat zij hebben gevoerd. In mijn alge-
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Portheine

De heer Portheine (VVD): Mijn vraag
was niet speciaal op dit soort punten
gericht. Ik bedoelde dat bij belangrijke
overall-beslissingen voor het totale

beleid van de Regering de inspraak
van het consumentenbelang voldoende moet zijn. Zelf ben ik geneigd hier
positief op te antwoorden; ik hoor
hierover nog graag iets meer.
Ik heb vervolgens gesproken over de
voorlichting, speciaal met het oog op
het behartigen van de consumentenbelangen. Ziet de Regering hier nog op
een of andere manier een eigen taak?
Die zou naar mijn mening kunnen worden gerealiseerd via gebruikmaking
van de t.v.-zendtijd voor Postbus 5 1 .
Men zou bij die gelegenheid eens iets
kunnen zeggen over de verschillende
organen die ten bate van de consumenten werken; men kan de consumenten
er tevens op wijzen dat zij voor advies
bij die organen terecht kunnen.
Ik heb geen antwoord gekregen op
mijn suggestie aan de Staatssecretaris
over eventuele SOS-teams bij de kamers van koophandel. Ik heb de indruk
dat hiervoor geen extra overheidsbijdrage nodig is, omdat de kamers het
zelf betalen. Het gaat hier om het opstellen van overlevensrapporten voor
bedrijven in moeilijkheden. Ik heb eraan toegevoegd, dat naar mijn indruk
TNO een dergelijk soort teams, bij
voorbeeld bij de universiteiten, aan
het opzetten is. Op dit gebied zou dus
sprake moeten zijn van coördinatie.
Nu nog iets over de belangenbehartiging van het midden- en kleinbedrijf
in de sector toerisme; ik ben hierover
echt wel ongerust. Ik heb met name
gesproken over beleid in EG-verband.
De Staatssecretaris is hierop uitvoerig
ingegaan. Hij heeft het toerisme een
wereldzaak genoemd (ik geef dit toe)
en hij sprak over de 'regio Europa' die
natuurlijk meer omvat dan de EG. Om
die reden zou men nooit zo specifiek
hebben gedacht aan het EG-verband.
Er is meer gewerkt in Benelux-verband. Ik moet er aan de andere kant op
wijzen dat het toch van zeer grote betekenis is, dat in de EG verschillende regelingen worden uitgewerkt die ook
betrekking kunnen hebben op hettoerisme.
Ik denk bij voorbeeld aan het meenemen van de goederen door toeristen.
In verschillende landen bestaan hiervoor regelingen. Ik wijs er ook op dat
zojuist een commissie van het Europese Parlement in het leven is geroepen,
die zich speciaal met het toerisme gaat
bezighouden. Verder wijs ik erop dat
er een specifieke bundeling van toeristenorganisaties in EG-verband tot
stand is gekomen.
Ik geloof dat deze zelfs verleden
week een rapport heeft uitgebracht
over de ontwikkelingen bij het toerisme in EG-verband. Dit alles leidt ertoe,
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mene betoog heb ik gewezen op de
verschillen in ontwikkeling met betrekking tot de werkgelegenheid tussen
landen van de EG en de EFTA. Ik heb
daar zelf een paar conclusies uit getrokken - ik weet niet of ze juist zijn zoals verouderde produktie en misschien een teveel aan regelingen. Ik
had van de Minister zijn medewerking
gevraagd o m aan die analyse een bijdrage te leveren. Ik wil die alsnog
graag horen. Ik meen dat het toch niet
van betekenis ontbloot is om dit facet
bij onze beschouwingen hier te betrekken.
Over het prijsbeleid had ik ook nog
graag iets van de Minister gehoord.
Wij hebben tijdens de UCV over het
midden- en kleinbedrijf van de Staatssecretaris enkele positieve uitlatingen
vernomen over twee suggesties mijnerzijds: een differentiatie in bepaalde
bedrijfstakken van het midden- en
kleinbedrijf en een verhoging van de
differentiatiefactor. Aangezien het beleid specifiek tot het werkterrein van
de Minister behoort, zou ik het ook
graag van hem nog eens willen horen.
Minister Van Aardenne: Nu, in dit geval heeft de Minister door de mond
van zijn Staatssecretaris gesproken.
De heer Portheine (VVD): Uitstekend!
Ik heb ook nog een 'peanut', o m met
de heer Van lersel te spreken, namelijk
de aanzienlijke verhoging van campinggelden. Ik sprak over de camping
in Oudehaske, maar het speelt ook elders, niet alleen in de particuliere sector, maar ook bij campings van gemeenten. Het is op dit ogenblik een
heel probleem op het gebied van het
prijsbeleid. Ik hoop hierover nog iets te
vernemen.
Over het consumentenbeleid heb ik
een misschien wat moeilijke vraag
gesteld, namelijk of bij belangrijke beslissingen ook de consumentenbelangen worden betrokken en of de Regering vindt dat dit voldoende is gebeurd. Ik heb hierover niets gehoord.
Wie zwijgt, stemt toe: ik vertrouw erop
dat dit wel het geval is en dat het ook
in de toekomst het geval zal zijn. Kan
dit nog eens worden bevestigd?
Staatssecretaris Hazekamp: Ik heb wel
enkele voorbeelden genoemd, waarbij
er aanwijsbaar rekening mee is gehouden: de examennota, OPVO, diverse
commissies waarin de consumenten
met opzet zijn vertegenwoordigd.

dat men er niet onderuit kan o m daarvoor iemand als het ware verantwoordelijkte maken.
Het leek erop dat het voor het midden- en kleinbedrijf beter geregeld
was. In feite dreigt de bestaande apparatuur uit elkaar te vallen en verspeeld
te worden tussen verschillende c o m missarissen. Daarvoor heb ik aandacht
gevraagd. Dat vond ik een buitengew o o n belangrijk punt.
Om de pogingen van de Staatssecretaris o m dit instrumentarium in
EG-verband ten aanzien van het m i d den- en kleinbedrijf en het toerisme te
versterken, heb ik de eer de volgende
motie voor te stellen
Motie
De Voorzitter: Door de leden Portheine, Van Muiden, en Salomons wordt
de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de integratie van
het beleid ten opzichte van midden- en
kleinbedrijf en toerisme niet bij de
grenzen van Nederland ophoudt, maar
ook een belangrijke factor is in het internationale en zeker in het EG-beleid;
doet een beroep op de Regering, te komen tot permanent geïnstitutionaliseerd overleg tussen de betrokken bewindslieden van de diverse landen o m
deze integratie te bevorderen onder
meer door in bespreking te brengen
het vastleggen in de EG-commissie
van speciale verantwoordelijkheden
voor dit beleid;
verzoekt de Regering, er voor zorg te
dragen dat in internationaal verband
de ambtelijke onderbouw van een dergelijk integratiebeleid wordt aangebracht c.q. versterkt,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 82(16 400-XIII).

D
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil de bewindslieden
hartelijk bedanken voor hun antwoorden.
De kwaliteit van het management en
de ondernemers is van groot belang
voor het welslagen van het industriebeleid. Het beleid van de Minister o m
managementopleidingen financieel te
steunen en op die manier te stimuleren, willen wij graag verder geïntensiveerd zien.
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De Korte
Het zelf beginnen wil de Minister onder andere ondersteunen door begeleiding van lagere overheden en Kamers van Koophandel. Hoe wil hij dat
realiseren?
De Minister is het eens met onze opmerkingen, dat een grotere acquisitieinspanning nodig is. Een reorganisatie
van de desbetreffende afdeling is in
behandeling. De regionale acquisitie
moet gebundeld w o r d e n . Daar wij een
en ander kracht bij willen zetten, wil ik
op dit punt met collega Van lersel een
uitspraak aan de Kamer vragen. Die is
ook bedoeld als steun in de rug van de
Minister.
Motie
De Voorzitter: Door de leden De Korte
en Van lersel wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, het belang van het aantrekken van buitenlandse investeerders met innovatieve kennis en nieuwe produkten voor het nationale industriebeleid;

Motie
De Voorzitter: Door de leden De Korte
en Portheine wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de positie van de
betalingsbalans niet alleen negatief
beïnvloed wordt door een achterblijvende volume-ontwikkeling van de uitvoer maar evenzeer door een achterblijvende volume-ontwikkeling van de
binnenlandse afzet op de binnenlandse markt;
constaterende, dat het terreinverlies
van de Nederlandse nijverheid (exclusief de bouw) op de binnenlandse
markt onverminderd doorgaat en jaarlijks één procentpunt bedraagt;
verzoekt de Regering, dit terreinverlies
van onze nijverheid op de binnenlandse markt, nadrukkelijker dan thans gebeurt, in het beleid te betrekken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 84 (16 400-XIII).

constaterende, dat de buitenlandse directe investeringen in Nederland na
1976 een scherpe daling hebben ondergaan en dat het saldo van de buitenlandse directe investeringen in ons
land en van de Nederlandse investeringen in het buitenland negatief is;

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter!

dringt er bij de Regering op aan:
1. de acquisitie-inspanningen van de
verschillende overheidsinstanties zo
goed mogelijk te bundelen;
2. de acquisitie-staf, met name in het
buitenland, te versterken;
3. de knelpunten met betrekking tot
het (trage) verlenen van vergunningen
aan buitenlandse investeerders op te
sporen en waar mogelijk uit de weg te
ruimen,

De heer De Korte (VVD): Heeft de heer
Van der Hek naar mijn verhaal geluisterd?

en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 83 (16 400-XIII).
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Weinig concreets hebben
w i j gehoord met betrekking tot de
voortdurend achterblijvende volumeontwikkeling van de binnenlandse afzet op de eigen markt. Dit terreinverlies van onze nijverheid dient nadrukkelijker bij het beleid te worden betrokken, vooral omdat het hierbij o m het
midden- en kleinbedrijf gaat. Daarover
willen de heer Portheine en ik graag
een uitspraak aan de Kamer vragen.
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De heer Van der Hek (PvdA): Wat beoogt de heer De Korte eigenlijk met deze laatste motie? Wil hij dat nader toelichten?

De heer Van der Hek (PvdA): Jazeker.
Vraagt de heer De Korte daarin eigenlijk niet o m een extra bestedingsimpuls, juist binnenlands gericht?
De heer De Korte (VVD): Daarvoor is
toch dit debat? Ik heb dat toch al helemaal toegelicht? De heer Van der Hek
moet heel uitdrukkelijk de Handelingen hierop nalezen. Ik heb in eerste
termijn namelijk een viertal punten genoemd in dit verband. Het heeft dus
weinig zin o m die hier te herhalen.
De heer Van der Hek (PvdA): In die
motie wordt een heel algemene uitspraak gedaan. Bij meer gelegenheden wordt telkens in deze Kamer beweerd, dat er geen ruimte zal zijn voor
een dergelijke, extra impuls.
De heer De Korte bestrijdt dus het
regeringsvoornemen en het regerings
beleid of hij vraagt in zijn motie iets
wat geheel een open deur is.
De heer De Korte (VVD): De heer Van
der Hek moet mijn bijdrage in eerste
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termijn nog maar eens nalezen. Daarin
heb ik in vier punten uiteengezet wat ik
beoog en wat ik bedoel met 'nadrukkelijker bij het beleid betrekken'.
De heer Van der Hek (PvdA): Ik heb het
betoog van de heer De Korte precies
gevolgd. Gegeven de huidige ontwikkeling van het beleid en gegeven de
feitelijke situatie, vraag ik mij af wat
het 'nadrukkelijker bij het beleid betrekken' betekent. Ik vraag gewoon o m
welke bedragen en welke effecten het
gaat en wat de heer De Korte daarmee
precies beoogt. Wat vraagt de heer De
Korte precies?
De heer De Korte (VVD): Ik vraag geen
bedragen. Ik vraag dat beleidsinstrumenten die op het ogenblik werken,
meer op de thuismarkt worden toegespitst. Ik heb daarbij zeer nadrukkelijk
vier instrumenten genoemd. Moet ik
die even herhalen?
De heer Van der Hek (PvdA): Neen, ik
ken ze wel.
De Voorzitter: Bovendien kost het te
veeltijd!
De heer Van der Hek (PvdA): Het betekent gewoon dat er een uitspraak van
de Kamer wordt gevraagd die geen enkele betekenis heeft.
De heer De Korte (VVD): Als dat het
geval is, dan heeft dit debat geen betekenis.
De heer Van der Hek (PvdA): Voor de
heer De Korte blijkbaar niet.
De heer De Korte (VVD): Voor de heer
Van der Hek dus niet.
De regionale impuls mag niet achteruitgaan. De Minister heeft dat bevestigd. Hij spitste dat toe op de ISP- en de
PNL-gebieden. Dat hebben wij uitdrukkelijk aan de Minister gevraagd. Het
voorwaardenscheppend beleid gaat
ons uiteraard ter harte, maar wij wensen eerst een grondige behandeling
van de Nota Regionaal Sociaal-Economisch Beleid. Wij willen de begroting
pas gewijzigd zien wanneer die behandeling is afgerond. Wij zijn van mening
dat de begroting vooralsnog in haar
oorspronkelijke opstelling moet worden hersteld.
De Minister zegt betrekkelijk weinig
of niets te kunnen doen aan de trage
uitbetaling van de WIR. Dat stelt ons
zeer teleur. Ik heb in het bijzonder gevraagd dat verliesgevende bedrijven
niet langer tot de definitieve negatieve
aanslagen behoeven te wachten. Daarvoor is echt geen uitbreiding van de
belastingdienst of de DIR nodig.
Ik ben niet alleen van oordeel dat het
beleid erop moet worden gericht o m
de aangiftebiljetten binnen een jaar na
afloop van het boekjaar te behandelen,
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De Korte
maar dat dit ook daadwerkelijk moet
gebeuren. Ik vraag hierover een toezegging. Voorts vragen wij een positievere uitspraak dan 'het streven is erop
gericht het voorschotpercentage weer
op 80% te brengen'. Wij vragen op dat
punt een toezegging van de Regering.
Wij zijn het eens met het voorstel
van de Regering, de WIR-gelden innovatiestimulering 1981 inontwikkelingskredieten en in het aandachtsgebiedenbeleid te investeren, wanneer
deze gelden niet kunnen worden besteed door de Europese Commissie.
Met betrekking tot het verlenen van
een zelfde premieregime - 15% - voor
binnenvaartschepen als voor zeeschepen, vraag ik hoeveel dit aan extra
WIR-geld zou kosten.
Ten aanzien van de WIR-premie na
brand- of stormschade merk ik op dat
de Regering een verandering niet wenselijk acht. Wij achten dat daarentegen
wel. Om die reden vraag ik op dit punt
om een kameruitspraak.
Motie
De Voorzitter: Door de leden De Korte
en Portheine wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de WIR geen specifieke regeling kent in geval van een investering na brand- of stormschade;
voorts overwegende, dat sommige polishouders daarin aanleiding zien, de
verzekerde sommen te verlagen met
een bedrag overeenkomende met de
WIR-premie, maar andere polishouders dat niet doen en in geval van een
calamiteit bij herbouw zowel WIR-premie als schadeloosstelling middels
verzekering genieten;
verzoekt de Regering, een regeling te
ontwerpen die er in voorziet dat voortaan alleen WIR-premie over het verschil tussen nieuwbouw- of herstelkosten en uitgekeerde schadeloosstelling wordt verleend,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 85(16 400-XIII).

Motie
De Voorzitter: Door de leden De Korte
en Portheine wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat personenauto's
slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaard worden als bedrijfsmiddel en
derhalve meestal niet voor WIR-premiëring in aanmerking komen;
voorts overwegende, dat voor personenauto's van taxibedrijven een bewuste uitzondering is gemaakt;
verzoekt de Regering, een dergelijke
uitzondering ook te maken voor de lesauto's van erkende rijschoolhouders,
die veelal hun belangrijkste bedrijfsmiddel zijn;
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 86 (16 400-XIII).
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ten slotte kom ik tot de
WIR-premiëring van vakantiebungalows in de recreatiesfeer. De Regering
onderzoekt op dit punt het een en ander, maar zij geeft geen zekerheid. Die
onzekerheid heeft al te lang geduurd,
tot nadeel van het toeristisch beleid in
de individuele recreatieve sfeer. Ook
hierover vraag ik een kameruitspraak.
Motie
De Voorzitter: Door de leden De Korte
en Portheine wordt de volgende motie
voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat op grond van jurisprudentie vakantiebungalows als
woonhuizen moeten worden aangemerkt en daarom van WIR-premies zijn
uitgezonderd;
voorts overwegende, dat WIR-premiëring van vakantiebungalows in de recreatiesfeer van belang is voor het toeristisch beleid;
verzoekt de Regering, een regeling
voor vakantiebungalows in de recreatiesfeer te ontwerpen die WIR-premiëring mogelijk maakt,

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Met betrekking tot de WIRpremiëring van lesauto's van erkende
rijschoolhouders kwam er ook een negatief antwoord. Het gaat om hun belangrijkste bedrijfsmiddel. Ook daarover vragen wij een kameruitspraak.

Zij krijgt nr. 87 (16 400-XIII).
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en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

Ik vermoed, dat de heer De Korte hiermee een record heeft gevestigd. Misschien moet de Voorzitter een motie
indienen over het nut van het indienen
van moties.

D
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de
Voorzitter! Ook ik begin met het uitspreken van mijn waardering voor de
uitvoerige mondelinge en schriftelijke
antwoorden en de constructieve manier waarop de Minister de Kamer is
tegemoetgetreden inzake de behandeling van de nota Regionaal sociaaleconomisch beleid. Dit vraagt van de
Kamer een adequaat antwoord. Wij
willen hieraan meewerken. Hetdilemma waarvoor de Minister staat, voelt
onze fractie goed aan, alhoewel zij
hierbij de staatsrechtelijke aspecten
nauwlettend in acht genomen wil zien.
Wij hebben in eerste termijn gewaarschuwd voor de afkalving van het
binnenlandse marktaandeel. Men kan
spreken van toeneming van het aandeel in de OESO-uitvoer, maar afkalving van de binnenlandse markt door
concurrentie van de nieuwe industrielanden doet het eerste voordeel teniet.
Daarom moet niet alleen hard worden
gewerkt aan verbetering van de exportpositie - ik sluit mij aan bij wat de heer
Van lersel hierover heeft gezegd maar moet ook de nodige inspanning
worden geleverd voor onze positie op
de binnenlandse markt. Hiervoor vragen wij aandacht.
Experimentele ontwikkelingscontracten zijn meer gewild door de kleine
bedrijven dan ontwikkelingskredieten,
zegt de Minister. Hiermee wordt impliciet erkend dat de kleine ondernemingen veel innovatie kunnen bedrijven,
maar geen eigen ontwikkelingsafdeling hebben. Is dit geen kernprobleem? Dit moet ons ertoe brengen, alles eraan te doen o m dit lek te dichten.
Ook ontwikkelingskredieten behoren
op gelijk niveau voor de kleine bedrijven beschikbaar te kunnen komen.
Ook bepleit ik nogmaals sterke verbetering van mogelijkheden, researchresultaten metterdaad zo spoedig
mogelijk industriële toepassing te geven. De kloof tussen bedrijfsleven en
onderzoek-instituties moet zo spoedig
mogelijk worden gedempt.
De aanpassing van de drempel in de
IPR tot f 250.000 is volgens de bewindsman gebaseerd op aanpassing
vanwege de inflatie sedert 1979. Ik
meen dat hiertegen weinig is in te
brengen, maar vraag mij toch af of
hierbij geen sprake is van blikverenging. Heeft bij het voornemen ook een
zwaarwegende rol gespeeld de drastische verslechtering van de economi-
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Van Dis
sche omstandigheden? Onzes inziens
verdient ter wille van werkelijk stimuleren in deze benarde situaties ten
minste handhaving op het oude peil
verre de voorkeur.
Uiteraard achten w i j de grotere aandacht voor de grootste stedelijke agglomeraties juist. Wij herhalen echter
onze vraag hoe de provincies meer bij
de planning van bedrijfsterreinen kunnen worden betrokken. Ik heb hierop
geen antwoord gekregen.
De moeilijke situatie in de detailhandel noopt m i j , hierop nogmaals de
aandacht te vestigen. Er moet structureel iets gebeuren. Wanneer zal het beleid handen en voeten hebben gekregen? Intussen vindt volgens de middenstandsorganisaties, in het bijzonder het KNOV, een achteruitgang in de
inkomens van 8% plaats. Dit lijkt ons
meer dan de inlevering door de vergelijkbare looninkomens. Daarom hielden wij ons pleidooi.
Wij achten globaal en gericht beleid
in juiste onderlinge afweging verstandig, als dit maar niet leidt tot oneerlijke
concurrentie en verdere aantasting
van de broodnodige initiatieven van
ondernemers. Uiteindelijk is een gezond en krachtig ondernemersbestand
met de nodige durf en initiatief noodzakelijk o m onder beding van Gods zegen mee te helpen, uit het financieeleconomische moeras te komen. Hiervoor moet de nodige ruimte voor het
werken optimaal zijn en blijven.

D
Minister Van Aardenne: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Van der Hek is begonnen, te zeggen dat er twee mogelijkheden zijn bij premiëring: de onderneming heeft financieringsmiddelen
o m te investeren of niet. In het eerste
geval kan men gebruik maken van de
premie; in het tweede gebeurt er niets.
Daarin heeft de heer Van der Hek gelijk. Dat is er nu juist de reden van dat
w i j in het kader van de brief van 16
september maatregelen hebben genomen, waarbij ook al meteen is aangekondigd dat de tweede tranche van de
'Spierenburg-baten' in die richting zou
worden aangewend.
Men heeft er inderdaad niet zo veel
aan dat investeringen niet komen door
een globaal gebrek aan financieringsmiddelen wanneer men investeringen
wil richten, hetgeen w i j willen. Dat
knelpunt moet worden weggenomen.
De heer Van der Hek heeft gezegd
dat er misschien verkeerde investeringen kunnen komen als er wel middelen zijn, of dat men misschien het geld
toch wel heeft, waardoor de 'incentive'
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niet zou werken. Dat kan inderdaad zo
zijn. Het bepalen van hetgeen er wel
en niet gebeurt, is nu juist het probleem. Dat is ook de achtergrond van
de uitbreidingspremie in de IPR.
Ik meen dat uitbreidingen meestal
ook zonder IPR wel plaatsvinden, maar
nieuwe investeringen veeleer niet. Dat
is het dillemma van de heer Van der
Hek. Men zou de ene uitbreiding wel
kunnen premieren en de andere niet.
Dat zou betekenen dat de beslissingen
in wezen niet werden genomen in het
bedrijf maar op de Bezuidenhoutseweg. Zoals men weet, ben ik daarvan
geen voorstander. Ik blijf er dan ook bij
dat in zo'n geval een generieke oplossing toch de beste is.
De heer Van der Hek heeft verder gezegd, de aanpak via het Industrieel Garantiefonds, het speerpuntenbeleid en
de bijzondere financiering toe te juichen. Daarover zijn wij het dan met elkaar eens. Ik meen dat men het één
moet doen, en het ander niet laten.
Men moet een gezamenlijk instrument
hebben waarbij men aan de ene kant
al die financieringsmiddelen gebruikt
en aan de andere kant de investeringen die daarop plaatsvinden, bij voorbeeld via de WIR, nog kan begunstigen
en richting kan geven.
Een opmerking van de heer Van der
Hek was of steun aan individuele bedrij-ven alleen maar schuldsanering is. Met
deze interpretatie zijn wij al een stuk
verder. Als die schulden zijn ontstaan
doordat eerst almaar verliezen zijn gecumuleerd, is er natuurlijk in wezen
toch sprake van verliescompensatie.
Wanneer men die compensatie een
jaar later weer verleent, blijft men aan
de gang. Dat moet nu juist te vermijden zijn.
In een geval waarin met een bijzondere financiering uitkomst kan worden
geboden, is uiteraard wel sprake van
individuele hulp. Dat past in het beeld.
Zodra het echte steun wordt, ligt het
anders en moet worden voldaan aan
de regels van de beschikking voor de
individuele steun.
De heer Van der Hek (PvdA): Is het bedrag dat de Minister heeft uitgetrokken
voor zijn premiëringen dan niette
hoog, inclusief de WIR, ten opzichte
van de middelen die zijn uitgetrokken
voor de andere instrumenten om in ieder geval voor die ondernemingen die
ervoor in aanmerking komen voldoende grondslag te geven, verder te kunnen functioneren? Ik meen dat daarin
een wanverhouding bestaat.
Minister Van Aardenne: Ik meen van
niet. Wij hebben verleden jaar de WIR
enigszins verminderd, juist ten gunste
van die anderssoortige instrumenten.
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Dit jaar hebben wij de 'Spierenburgbaten' juist in de financieringssfeer
aangewend, behalve een deel, dat in
de WIR-outillagesfeer terechtkomt.
De heer Van der Hek (PvdA): Het
grootste deel!
Minister Van Aardenne: Neen, dat is
niet het grootste deel. De voorraadaftrek en de winstaftrek zijn natuurlijk f i nancieringsmiddelen.
De heer Van der Hek (PvdA): Ja, alweer voor winstgevende ondernemingen!
Minister Van Aardenne: Ja, maar de
bedoeling is dat zij dat meestal zijn.
Anders komt men in de sfeer van de
bijzondere financiering. Ik heb bij mijn
opmerkingen over de post van f 700
min. al gezegd dat wij de tweede tranche in die andere richting zullen gaan
zoeken. Het is een geschakeerd beleid.
Wij zetten niet alles op één kaart. Dat
zou niet juist zijn.
De heer Van der Hek heeft gezegd
dat het werkgelegenheidseffect van
een industriële impuls ten slotte wel
enigszins afhangt van de bedrijfstak
waarop men die richt en van de situatie van de bedrijven in die bedrijfstak.
Daarin heeft hij natuurlijk gelijk. In
mijn schriftelijk antwoord heb ik echter
het proefondervindelijke, statistische
cijfer gegeven, dat ligt op ongeveer de
helft van de aanname van de WRR. Er
zullen natuurlijk wel bedrijfstakken zijn
waar dit hoger lag. Bij statistiek is
sprake van een GAUSS-kromme.
Ik denk echter dat een impuls op dit
moment minder effecten zal hebben
dan deze voorheen had en dat een
aantal correlaties die historisch klopten, nu, met de slechte f inancieringssituatie, niet meer kloppen. Derhalve
zou de eerste en meest nodige aanwending van extra middelen, zoals de
Spierenburg-baten, juist in de financieringssfeer moeten worden gezocht,
hetgeen wij dan ook hebben gedaan.
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Het overwegende deel
van de Spierenburg-baten gaat naar
winstgevende bedrijven. Nu heb ik
niets tegen winstgevende bedrijven,
maar het meeste effect van een gerichte investeringsimpuls is uitgerekend in
die bedrijven te verwachten die nu niet
kunnen expanderen, maar dit met een
extra inspanning wel zouden kunnen.
Ik denk dat de afzetontwikkeling en
rendementspositie van de winstgevende bedrijven per definitie redelijk
is. Daar ligt niet het grootste knelpunt.
Het grootste knelpunt ligt bij de bedrijven die zich in de marge bevinden.
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Minister Van Aardenne: Zij kunnen
zich in de marge bevinden en toch nog
winstgevend zijn, maar net niet genoeg o m nieuwe ontwikkelingen aan
te kaarten. Ik weet één voorbeeld - ik
zal de naam uiteraard niet noemen van een bedrijf in dit land dat technologisch bijzonder bij is, één van de
meest vooraanstaande bedrijven op
dat gebied. Dit bedrijf maakt zich nu
zorgen, juist omdat men de financieringsmiddelen mist o m in de komende
jaren zoveel ontwikkeling te plegen dat
men over vijf jaar nog aan de kop ligt,
gezien de internationale concurrentie.
Met dit bedrijf zijn w i j dan ook zeer
uitdrukkelijk in gesprek teneinde dit
mogelijk te maken met een samenstel
van ontwikkelingskredieten en andere
financieringsfaciliteiten. Wat dit betreft zijn wij ook wel eens specifiek bezig. Er dient echter voor gezorgd te
worden, dat er geen concurrentieverstoring wordt veroorzaakt. Daarop zijn
al die instrumenten gericht.
Ten aanzien van de vraag met betrekking tot artikel 34 - op kasbasis of
op transactiebasis - moet ik zeggen
dat ik op dit moment niet in staat ben
onmiddellijk in die cijfers te duiken. De
heer Van der Hek weet echter dat de
inspanning daar duidelijk is versterkt.
De cijfers van de gegeven ontwikkelingskredieten stijgen van jaar op jaar,
zo ook de bedragen. Dit moge dan
toch een aanwijzing zijn dat niet alleen
het beleid wordt aangepast, maar dat
ook de ondernemingen meer de weg
weten te vinden. Dit geldt tegenwoordig trouwens ook voor de grotere ondernemingen, dankzij het systeem van
de grote ontwikkelingskredieten.
Ik kom dan toe aan het beantwoorden van de heer Wöltgens. Daarmee
heb ik wat moeite. Ik kan niet aannemen dat hij verkeerd heeft gelezen. Hij
heeft het öf niet gelezen, öf - maar dit
kan ik ook niet aannemen - hij heeft
het expres verkeerd gezegd. Hij citeert
blz. 146 van de nota inzake het regionale beleid. Hij zegt dan dat ik daar
toch zelf schrijf: Wat het noorden des
lands en Zuid-Limburg betreft, zou het
effect van het nieuwe differentiatiesysteem over het geheel genomen vermoedelijk ongeveer neutraal zijn. Daar
staat bij 'van een nieuw differentiatiesysteem'. Dit is, zelfs in deze nota, niet
aan de orde. Aan de orde is, ik wil dit
nog eens een keer herhalen, alleen
maar de aankondiging dat het verstandig zou zijn o m daar eens over te denken en dat een nieuw kabinet daar een
beslissing in zou kunnen nemen.
Daarover wordt, ook voor 1 mei,
door mij geen uitspraak gevraagd. De
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uitspraak die ik vraag, is op basis van
het oude systeem met enige herschikking. De beroemde begrotingswijziging heeft beslist geen betrekking op
afschaffing van de SIR-heffing. De
heer Wöltgens weet dit ook. Deze zin
heeft daar echter wel betrekking op.
Om het met andere woorden te zeggen: een nieuw differentiatiesysteem
is ook best mogelijk vanuit de begroting van vorig jaar; men kan daar ook
anders differentiëren en dan is het ook
ongeveer budgettair neutraal; men
kan ook eerst - dat wil deze nota - de
regionale impuls in Groningen en
Zuid-Limburg versterken; als men
daarna het differentiatiesysteem weer
gaat wijzigen, is dat weer ongeveer
neutraal.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister merkt terecht
op dat het verschil uitmaakt in maatregelen die geacht werden per 1 april in
te gaan en in de maatregelen die op
langere termijn door de nota ter discussie worden gesteld - ik neem aan
dat de Minister dit met enige sympathie ter discussie stelt en dat hij daar
zijn gedachten naar laat uitgaan. Het
heeft betrekking op de geest die de hele nota ademt: de sfeer, de beleidslijnen en de uitgangspunten, zoals die
uit de nota als geheel naar voren komen. Ik heb daar ook een citaat voor.
Het staat op blz. 357, in de groengedrukte uitgave:
'Hoezeer ook in het kader van het regionaal sociaal-economische beleid en
van het ruimtelijk beleid op langere
termijn van belang is uit te blijven
gaan van het principe, het werk naar
de mensen te brengen, op de korte termijn kan dit beginsel niet een te absolute interpretatie krijgen.' Wie een
beetje gevoel heeft voor ambtelijke
taal, weet dat dit principe, althans op
korte termijn, op losse schroeven
wordt gezet.
Uit het verlaten van dit principe
vloeien nu alle maatregelen voort, zowel de concrete maatregelen die per
1 april ingaan als de maatregelen die
men zich op langere termijn ter discussie wenst te stellen. Zij betekenen immers alle een vermindering van het
positief discriminerend instrumentarium.
Minister Van Aardenne: De heer Wöltgens wil per se misverstanden in het
leven houden. Ik heb gezegd, dat hij dit
met mijn collega van Sociale Zaken
moet uitpraten Die heeft waarschijnlijk
minder gevoel voor ambtelijke taal
dan de heer Wöltgens, maar dat zal
dan wel blijken. Ik heb dat in elk geval
ook, want ik lees het anders dan de
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heer Wöltgens het leest. Dat heeft hier
echter verder niets mee te maken.
Uit de blote cijfers van deze nota
volgt dat de regionale impuls voor
Groningen en Zuid-Limburg wordt
versterkt. Om van een heleboel ellende met de SIR af te zijn en aan de andere kant ook om van wat ellende van
een BRT af te zijn - de heer Wöltgens
zegt hier zelf van dat die niet werkt zoals die zou moeten werken - breng ik
met enige sympathie de gedachte naar
voren, dat dit allemaal beter georganiseerd kan worden - het staat nog helemaal niet vast op welke wijze - en dat
je dit kunt doen op een zodanige wijze
dat het een neutraal effect heeft op de
regionale impuls. Wanneer dit een negatief effect zou hebben, moet je het
natuurlijk niet doen. Dat is alles wat er
staat.
Vergeet u nu maar het laatste stuk,
want dat is niet aan de orde. Over een
gedachte die de Minister sympathiek
is kan een heel jaar gepraat worden.
Aan de orde is het andere punt, namelijk een versterking van de regionale impuls. Dat is het eerste wat ik niet begreep. Het tweede wat ik niet begreep
van de heer Wöltgens is, dat hij aan de
ene kant zegt dat hij niets voor het voorwaardenscheppend beleid voelt - dat is
natuurlijk zijn goed recht - en dat hij
aan de andere kant zegt dat ik wel de
motie-Van der Linden moet uitvoeren.
De heer Wöltgens (PvdA): Ik moet de
Minister een compliment maken. De
Minister luistert even goed naar mij als
hij veronderstelt dat ik lees.
Minister Van Aardenne: Zo is dat. Ik
heb zojuist gezegd, dat ik aannam dat
hij goed gelezen had, dus dan klopt het
weer precies. De heer Wöltgens voelt
niets voor voorwaardenscheppend beleid. Hij meent dat het maar zo moet
blijven en dat wij volgend jaar wel verder zien. Hij zei: ik vind dat het oude instrumentarium zo moet blijven, ook in
de discussie die wij later hebben.
De heer Wöltgens (PvdA): De nota bevalt mij niet. Daarom meen ik dat het
beleid gehandhaafd moet worden. Bij
een kabinetsformatie moeten wij de
kans krijgen om een beter beleid,
waaronder ook het voorwaardenscheppend beleid - daarbij komt de
vraag in welke mate dat gedecentraliseerd moet worden - een nieuwe impuls te geven.
Minister Van Aardenne: Dan heb ik
dus toch gelijk. Ik zei namelijk dat de
heer Wöltgens dat nu niet wil. Dan
moet hij ook niet pleiten voor uitvoering van de motie-Van der Linden, want
ik heb er geen instrumenten voor. Ik
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mis daartoe de mogelijkheden. Het is
óf het een óf het ander. Hij moet dan
ook zeggen, dat de maatregelen voor
Twente pas bij de kabinetsformatie
aan de orde komen. Het kan nu eenvoudig niet, want er is geen post voor
op de begroting. Ik wil een post op de
begroting hiervoor maken.
De heer Mateman (CDA): Er dreigt
enig misverstand over het eerste deel
van de motie-Van der Linden te ontstaan. Naar aanleiding van de infrastructuur wordt hier gesuggereerd dat
bij het SVV de prioriteit bepaald zou
zijn. Dat is geenszins het geval. Noch
bij het MPP noch bij het SVV is de prioriteit dwingend vastgelegd. Het geeft
een raamwerken de nadere invulling
vindt op jaarbasis plaats. De motie
vraagt de Minister, zijn invloed aan te
wenden o m bij de projectenkeuze van
de wegen te zorgen dat zijn aspect
gaat meetellen. Ik wil dit voor alle duidelijkheid nog eens zeggen.
Minister Van Aardenne: Akkoord. Dat
is een andere zaak. Ik heb het besproken en toen zei de Minister van Verkeer en Waterstaat dat hij daarover in
gesprek was. Ik wil dit uiteraard weer
met hem opnemen, maar ik kan er verder weinig aan doen als er geen instrument is. De prioriteitskeuze binnen de
werken is er natuurlijk wel, maar dat
valt onder het hoofd van de departementale prioriteitstellingen. Hierover
wordt op 30 april met de Minister van
Binnenlandse Zaken gesproken. Wanneer het bij voorbeeld echter gaat over
het industrieterrein Almelo - dat is directe steun aan infrastructuur - dan
moet daar een post voor zijn. Die post is
er niet, tenzij ik een post voor infrastructuur heb. Die heb ik niet. Als men zegt
dat het moet gebeuren, moet die post
er komen.

ook in de grote steden in het Westen
van het land behalve veel sociaal-culturele knelpunten - die zijn veel belang
rijker, maar dat hebben zij gemeen
met bij voorbeeld Nijmegen - ook economische problemen zijn.
Ik raad de heer Wöltgens aan eens
een gesprek te voeren met de stadsbestuurders van A m s t e r d a m , Rotterdam
en Den Haag zoals ik dat wel eens doe.
Daar kan met een, zij het geringe, hoeveelheid geld aan w o r d e n tegemoetgekomen.
Wij hebben het beleid in het kader
van ISP en PNL versterkt. Daarvoor is
meer geld beschikbaar gekomen. Het
regionale beleid is een van de weinige
beleidsterreinen van de Regering
waarvoor meer geld beschikbaar is gekomen. Aan de andere kant is er iets
naar de knelpunten overgeheveld in
de plannen van de Regering. Ik wil dat
gaarne te zijner tijd verdedigen. Ik heb
toegezegd - ik kom op de afspraak terug - dat ik, aannemende dat deze begroting wordt goedgekeurd op 21 of
28 april in de Eerste Kamer, geen committeringen zal aangaan, omdat ik de
mogelijkheid wil openhouden dat ik de
zaak terugdraai als de heer Wöltgens
zijn zin krijgt.
Ik ga er uitdrukkelijk van uit dat de
Kamer - in Uitgebreide Commissievergadering dan wel in plenaire zitting vóór 1 mei daarover besluiten neemt.
Als de Kamer wil dat alles bij het oude
blijft, vind ik dat uitermate jammer
voor de regio o m een aantal redenen,
maar wie ben ik o m het gemeen overleg te doorkruisen. Ik zal dan zorgen
dat de regelingen w o r d e n aangepast.
Ik heb natuurlijk de besluitvorming in
Brussel niet in de hand. Delfzijl krijgt
dan de 35% niet. Dat is bedroevend,
maar ook daarvoor hebben wij het gemeen overleg.

Minister Van Aardenne: Neen, het kan
toch ook samenwerking zijn tussen de
provincie en de rijksoverheid? Mocht er
nog een gat zijn, dan heb ik zelf nog
een postje o m daarop in te spelen.
Het derde punt waarover ik problemen met de heer Wöltgens heb - hij
heeft raillerend gesproken over de
problemen in het Westen - is dat hij
vergeet dat regionaal beleid niet een
beleid is dat slechts op enkele, specifieke regio's is gericht, maar dat alle
gebieden in dit land - het kabinet staat
toch een nationaal beleid v o o r - moet
bezien. Wij kunnen constateren dat

De heer Wöltgens (PvdA): Afgezien
van het feit dat ik de plek moet vinden
waar ik raillerend gesproken zou hebben over de grote steden, vrees ik toch
dat hier van een misverstand sprake is.
De Minister biedt de Kamer aan om
met handhaving van de begroting na
deze wijziging, het beleid van voor de
wijziging uit te voeren t o t 27 april. Ik
heb begrepen dat de voorkeur van de
Kamer - zowel van de heer Mateman,
de heer De Korte, de heer Engwirda en
mij - ernaar uitgaat dat de Minister de
nota van wijziging intrekt, dus de tot
de vorige week geldende begroting in
stemming laat komen, o m daarna
eventueel een nota van wijziging in te
dienen die op de beleidsvoornemens
inspeelt, nadat de Kamer de gelegenheid heeft gehad over de nota regionaal sociaal-economisch beleid te
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De heer Mateman (CDA): Die post zou
dus de 25 min. zijn die u zelf in reserve
houdt voor het voorwaardenscheppend beleid?

spreken. Ik heb de Minister vanochtend zo begrepen dat hij de nota van
wijziging intrekt en de oorspronkelijke
begroting in stemming laat komen als
dat de voorkeur van de Kamer is.
Minister Van Aardenne: Ik heb dat ook
als een mogelijkheid aangegeven. Ik
kan natuurlijk niet een nota van wijziging intrekken. Er moet een volgende
nota van wijziging komen. In de eerste
is ook de Avebe vermeld, die de heer
Wöltgens toch wel in stand zal willen
houden. Ik wijzig de begroting en dien
tegelijkertijd een suppletoire begroting
in. Die moet eerst naar de Raad van State, maar ik neem aan dat de Raad tijdig
voor het debat in deze Kamer zal hebben geadviseerd. Lukt dat, dan is er
geen man overboord. Lukt dat niet, dan
bestaat de mogelijkheid dat de regionale impuls dit jaar kleiner is.
Dat heb ik met enige kracht willen
zeggen. Daarom heb ik de Kamer gevraagd de begroting te aanvaarden zoals zij er nu ligt. In dat geval committeer ik mij om in ieder geval de zaak
niette vullen. Dat kan; dat heb ik in
mijn macht. Bovendien zou ik het voorlopig niet eens kunnen, want de Eerste
Kamer heeft haar nog niet goedgekeurd. Wat dat betreft, is het rustig. Als
een begrotingswijziging daarna misschien wat lang moet duren, is dat niet
erg, want wij kunnen met de investeringspremieregeling in de oude situatie
- d a a r zit voldoende geld in - t o t oktober vooruit. Met het voorwaardenscheppend beleid zou je echter niets
kunnen doen, als de Kamer dat zou kiezen.
Met andere woorden, als de Kamer
nu kiest voor de begroting tot volgende week, zit er een levensgroot risico
in dat het voorwaardenscheppend beleid dit jaar niet tot stand komt. Kiest
de Kamer voor de weg die ik aangeef,
dan is dat risico niet aanwezig voor de
IPR. De zaken zijn dus niet helemaal
vergelijkhaar.
Wil de Kamer het per se en zijn wij
het erover eens dat wij een behandeling hebben in april, dan ben ik daartoe
wel bereid. Maar ik houd de Kamer het
risico voor dat wij niets kunnen doen
aan de grote steden en dat wij niet
kunnen werken met infrastructuurzaken elders, want daar is geen post
voor. En dan zou die post er wel eens
helemaal niet kunnen komen. De Kamer heeft wel de mogelijkheid om bij
voorbeeld het westen van het land te
schrappen en alleen iets uit te trekken
voor het voorwaardenscheppend beleid. Dan moet er een post zijn.
De heer Wöltgens (PvdA): De Mini ster
merkt op dat de Kamer zou kunnen
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zeggen: wij doen niets voor de grote
steden. Waar slaat die opmerking op?
Wat staat er concreet in het nieuwe beleid, even afgezien van de SIR- en
WIR-constructiesenz.? De Minister zelf
zegt daarvan: dat zijn positieve gedachten die wij aan u voorleggen.
Minister Van Aardenne: Dat hoort niet
bij het nieuwe beleid. Nu begint de
heer Wöltgens weer over SIR en WIR.
De heer Wöltgens (PvdA): Het hoort er
niet bij; je moet dus sowieso al van afzien. De Minister wil per 1 april concrete maatregelen doen ingaan. Welke
daarvan hebben onmiddellijk effect,
heel speciaal voor de grote steden?
Het voorwaarscheppend beleid geldt
gelijkelijk voor alle 11 de provincies, al
heeft een provincie geen enkele grote
stad. De Minister moet niet de indruk
wekken dat de Kamer op het moment
dat zij besluit de beleidswijziging niet
te accepteren, er blijkt van geeft de
problematiek van de grote steden niet
te onderkennen. Overigens heeft die
problematiek andere dimensaties dan
de bedragen die voor hele provincies
ter beschikking worden gesteld. Ik vind
dit een poging o m ons op het verkeerde been te zetten, die niet geslaagd genoemd mag w o r d e n .
Minister Van Aardenne: De heer Wöltgens weet net zo goed als ik dat de drie
provincies waarin de vier grote steden
gelegen zijn nu net de provincies zijn
die niet in het regionale beleid vallen.
De verschuiving is duidelijk ten bate
daarvan. Het is ook duidelijk dat die
specifiek in de richting van de grote
steden zal worden aangewend.
De heer Mateman (CDA): Ik denk dat
de Minster gelijk heeft ten aanzien van
de procedure.Ons hebben zijn argumenten aangesproken. De gevaren die
hij schetst zijn er, maar ik denk dat wij
van de kant van de Kamer moeten toezeggen een krachtdadige poging te
doen om de procedure deze maand,
begin volgende maand af te ronden,
opdat wij die gevaren kunnen vermijden. Ik denk dat wij daarop moeten
aankoersen. En dan kom ik concreet bij
het voorstel van de heer Wöltgens uit.
Minister Van Aardenne: Dat w i l zeggen dat wij in de maand april een debat hebben waarin definitief bepaald
w o r d t hoe de suppletoire begrotingswijziging, die ik dan inmiddels heb ingediend, wordt behandeld, of zij eventueel geamendeerd wordt enz. De beslissing moet dan zo tijdig vallen, dat
ook de Eerste Kamer die nog kan behandelen.
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De heer Wöltgens (PvdA): Voor zover
dat überhaupt mogelijk is.
Minister Van Aardenne: Dat is het nu
net. Ik heb ook verplichtingen tegenover de provincies. Ik denk aan de periodieke rapportage van de oude nota
en de uitvoering van de motie-Jansen.
Men heeft gevraagd, of wij daar wat
geld voor kunnen geven. Daarop heb
ik bevestigend geantwoord. Ook dat zit
erin. Als de Kamer dat verwerpt, krijgen zij het geld niet.
Dan gaat de hele periodieke rapportage weg en gaat de hele decentralisatie eruit. Dat zou geweldig jammer zijn.
Daarom zeg ik het volgende. Daarbij
handel ik in de geest van de provincies, die het allemaal een goede zaak
vinden. Alleen heeft men in het
Noorden Limburg daaraan toegevoegd
dat er iets extra's moet komen als dat
overgaat naar het Westen. Welnu, dat
heeft nen gekregen. Dat hangt er ook
mee samen.
In dat hele pakket moet natuurlijk de
zekerheid bestaan dat het door het
parlement kan worden behandeld. Ik
zie dat de heer Mateman instemmend
knikt.
De heer Van Houwelingen (CDA): Het
is duidelijk dat het de Minister spijt dat
er nu al geen zekerheid is dat zijn nieuwe beleid op 1 april kan ingaan. Het
spijt ons ook dat wij nu nog geen beslissing kunnen nemen. Wij moeten
echter vaststellen dat er een zorgvuldige behandeling moet plaatsvinden.
Het parlement is bereid de nota op korte termijn te behandelen. Daarover zijn
afspraken gemaakt in de vaste Commissie. Nu moet duidelijkheid komen
over wat de Minister gaat doen. Die
duidelijkheid kan alleen gegeven worden door de verklaring dat hij opnieuw
met een nota van wijzigingen zal komen.
Minister Van Aardenne: Dan ga ik er
wel vanuit dat namens de commissie
en met instemming van de Voorzitter
de mogelijkheid gevonden zal worden
voor een debat.
De Voorzitter: De Voorzitter kan zich
op dit moment natuurlijk nergens aan
binden.
Minister Van Aardenne: Dat is het
juist. De heer Wöltgens zegt dat de Kamer zich er niet aan kan binden. Dan
dient de Kamer ook de verantwoordelijkheid te nemen door nu het voorwaardenscheppend beleid te verwerpen. Ik wil meewerken aan een ordelijke procedure. Het moet dan uitdraaien
op een echte discussie, maar dan moeten w i j wel de zekerheid hebben dat
die er komt. Die zekerheid wil de heer
Wöltgens niet geven.
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De heer Van Houwelingen (CDA): In
de commissie is deze zaak uitvoerig
besproken. Ik doe daar alleen maar
verslag van. Daar is unaniem afgesproken dat wij een korte procedure
zullen kiezen o m de beleidsvoorstellen
te bespreken en o m dat in april af te
ronden. Absolute zekerheid kan natuurlijk nooit gegeven worden.
Alle fracties dringen er echter bij de
Minister op aan die ordelijke procedure te volgen en niet nu daarop vooruit
te lopen. Wij hebben nu lang genoeg
over en weer argumenten uitgewisseld. Nu moet er duidelijkheid komen,
anders moeten er zeker, namens de
hele commissie, nog amendementen
worden voorbereid. Dat lijkt mij volstrekt onnodig.
Minister Van Aardenne: Dat lijkt mij
ook. Dat moeten wij ook niet doen. Ik
moet dan wel nu aan het werk met die
suppletoire begroting, want die moet
er natuurlijk ook weer tijdig zijn. Het is
allemaal iets omslachtiger, maar ik wil
wel meewerken. Ik dacht alleen dat
mijn praktisch voorstel hetzelfde effect
zou hebben, maar als de Kamer dat
niet wil volgen kan ik het uiteraard niet
doorzetten.
Ik wil echter wel de zekerheid hebben dat wij tot een besluitvorming komen. Laten wij niet, omdat er dit jaar
verkiezingen zijn, in de situatie komen
van vier jaar geleden, waarin in een
mondeling overleg met een demissionair kabinet en een nieuw gekozen
Kamer allerlei tussenoplossingen werden gekozen. Dat lijkt mij in dit verband niet juist.
De heer Wöltgens (PvdA): Er is met
deze Minister over gesproken.
Minister Van Aardenne: Wel degelijk
niet. Ik heb als Kamerlid met de heer
Lubbers gesproken. Dat weet ik nog
heel goed. Toen was de heer Wöltgens
misschien nog geen kamerlid.
De Voorzitter: Mij lijkt dat deze zaak
nu uitentreuren besproken is en dat de
Minister moet overgaan tot het volgende punt van zijn rede. Hij heeft netto dertien minuten en bruto dertig m i nuten gesproken.
De heer Van Houwelingen (CDA):
Maar hierover moet wel duidelijkheid
komen.
De Voorzitter: Die komt dan wel als de
Minister iets blijkt in te dienen.
Minister Van Aardenne: Ik zal dat tijdig
doen. Ik zal daarover nog even te
rade gaan. Misschien is daar een kort
overleg met de vaste Commissie voor
nodig. Wellicht is het het handigste
om het langs die weg te doen. De
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stemming is pas de volgende week en
een nota van wijzigingen is zeer eenvoudig.
De heer Kolthoff heeft iets gezegd
over antedatering van de brief over het
vrije beroepenbeleid. Die brief is op 2
maart getypt en ik heb hem op woensdag getekend. Dus is er geen sprake
van antedatering. Dit lijkt mij ook niet
zo belangrijk.
De verhoging van de kostenquote
van de dienstverleningssector is bedoeld - zo staat het ook in de beantwoording - als tegemoetkoming in de
gestegen rentelasten en die zijn er.
Over de consumentenrechten is in
de schriftelijke beantwoording aangegeven dat gezocht zal worden naar
mogelijkheden om de Prijzenwet op
dat p u n t t e wijzigen.
Het openbaar maken van de ontheffingen wordt ook in de studie meegenomen. Er kleven duidelijke bezwaren
aan, ook van psychologische aard. De
indruk wordt gewekt dat de ondernemer kennelijk te hoge prijzen hanteert,
maar dat behoeft helemaal niet het geval te zijn. Juist ondernemers, die lage
prijzen hanteren, krijgen soms een vergunning o m te verhogen. Publikatie
kan dan averechts werken.
Wat de cijfermatige gegevens met
betrekking tot de medisch specialisten
betreft, merk ik op, dat die binnen een
week de Kamer zullen bereiken.
De stelling van de heer Kolthoff, dat
de meldingsbeschikking voor de vrijgestelde sectoren niet voldoende informatie zou opleveren kan zeker na
de recente verbetering van deze
beschikking, als onjuist worden bestempeld.
De heer Van Houwelingen is nog
eens ingegaan op de algemene economische situatie. Hij wees op de vier
prioriteiten. De WIR is er een van. Ik
kom daarover nog te spreken. Ik ben
het eens met een effectievere uitvoering van subsidieregelingen - wij zijn
hiermee bezig - en nieuwwe initiatieven ter zake van het risicodragen kapitaal. Extra aanvullend beleid ten bedrage van een miljard is in het kader van de
voorjaarsnota in het kabinet aan de orde. Ik kan daarop thans niet vooruitlopen.
Hij heeft gevraagd, of de beleidsinstrumenten nog eens samenvattend
kunnen worden opgesomd. Dat kan.
Wij zullen ons best doen om die zo duidelijk mogelijk weer te geven, eventueel met een evaluatie. Van sommige
instrumenten kan gemakkelijk worden
gezegd, hoe zij inwerken en welke resultaten zijn bereikt. Van nieuwe instrumenten zal dit moeilijker zijn.
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De heer Van Houwelingen heeft over
specifiek en gericht beleid gesproken.
Generieke scheepsbouwsteun is gericht beleid, maar wel generiek. Het
specifieke is, als men een bepaalde
werf gaat helpen, met alle gevaren
vandien voor de concurrentievervalsing. Hiermee moet men zeer voorzichtig zijn. Ik sluit het niet geheel uit. Ik
denk in dit verband aan de aandachtsgebieden of zich vernieuwende ondernemingen.
De vragen over het WRR-rapport
heb ik met instemming beluisterd. Onze mening is - dat is het antwoord op
de gestelde vragen - verwoord in het
regeringsstandpunt. Ik wil daarnaar
verwijzen.
Wat betreft het onderzoek naar de
effectiviteit van het bestaand instrumentarium, merk ik op, dat dit is opgenomen in de evaluatie door de commissie-Wagner. Aan haar is gevraagd
het huidige beleid te evalueren, nieuwe mogelijkheiden aan te geven en de
structuur door te lichten. Ik ga ervan
uit, dat de effectiviteit van het huidig
instrumentarium daarbij vanzelf aan
de orde zal komen. Verder zal de
commissie dit debat wel hebben gevolgd. Wij zijn overigens onafhankelijk
van die commissie ook bezig met deze
materie. Ik verwacht, dat de resultaten
van het onderzoek van het Centraal
Planbureau binnen afzienbare tijd aan
de Kamer ter beschikking zullen worden
gesteld. Eén zaak is al duidelijk: het effect van de investeringspremies op de
investeringen valt gunstiger uit dan tot
nu toe werd verwacht.
Ik heb al gesproken over de aardgastarieven. Hier is inderdaad sprake van
een belangrijke uitgavenstijging. De
statistische werking mag echter ook
niet helemaal worden vergeten. Ik heb
enkele absolute cijfers genoemd. Wij
zullen er nog wel eens op terugkomen.
De discussie met de heer Wóltgens
heeft voor een deel een antwoord gegeven op hetgeen de heer Mateman
naar voren heeft gebracht. De positie
van de Europese Commissie heb ik geschetst. Twente zal bij de motie wel aan
de orde komen.
Het amendement-Van der Hek, dat
beoogt een nieuw artikel in te voegen,
stuit op zich geenszins op bezwaren.
Dat artikel moet er toch komen en op
deze manier hoef ik geen suppletoire
begroting in te dienen. In zo'n begroting zouden wij echter een bedrag van
f 50 min. hebben opgenomen; als de
Kamer e r f 150 min. van maakt, is de
kans aanwezig dat het kabinet toch bij
f 50 min. zal blijven.
Het lijkt mij verstandiger uit te gaan
van dit laatste bedrag; het zou geen
kwade zaak zijn als dit bedrag werd
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verhoogd, maar dat moet binnen de
totale afweging worden gevonden. Als
het lukt, kan het altijd nog worden bijgesteld. Als echter de Kamer vasthoudt aan f 150 min. verdwijnt de resterendef 100 min. ergens in de onderuitputting. Of ik probeer compensatie
te vinden in het regionale beleid, maar
dat ben ik natuurlijk niet van plan!
De heer Van der Hek (PvdA): Nee, u
moet maar iets anders bedenken. Misschien kunt u nu uitspreken dat u zich
sterk wilt maken o m er in het kabinet
meer dan f 50 min. uit te halen.
Minister Van Aardenne: De kracht, die
af en toe in het Catshuis wordt opgebracht, staat nu niet ter discussie. Dat
gebeurt tussen 4 muren.
De heer Van lersel (CDA): Toen ik de
motie indiende, begonnen de ogen
van de Minister te tintelen; vervolgens
sprak hij in de wandelgangen over
'wellicht f 100 min.', terwijl wij nu met
het bedrag worden geconfronteerd dat
van meet af aan bij Financiën op tafel
heeft gelegen.
MinisterVan Aardenne: De wandelgangen vormen geen officiële ruimte
van dit huis. In het debat van december sprak ik over 'tenminste f 50 m i n ' .
Sedertdien is echter het financieringstekort sterk vergroot en daarom kan
ik mij voorstellen dat de Minister van
Financiën gezien zijn verantwoordelijkheid - ik kan dit zeggen want af en
toe ben ik 'ad interim' - op dit moment
niet verder wil gaan dan f 50 min. Er
moet eerst meer duidelijkheid ontstaan voordat verdere stappen worden
gezet. Tintelende ogen van ministers
laat ik verder buiten beschouwing.
De heer Van der Hek (PvdA): Ik begrijp
dat de Minister nog onderhandelt met
zijn collega van Financiën. Hij zou hem
echter kunnen voorhouden dat dit inderdaad kostbare instrument erg interessant is voor de betalingsbalans en
bepaalde bedrijfstakken en dat het niet
hanteren van dit instrument de Nederlandse gemeenschap ook geld kost.
Minister Van Aardenne: Dat wil ik best
toezeggen, maar u denkt toch niet dat
de Minister van Financiën dat ook niet
weet? Hij is ook constant aan het afwegen. Wellicht worden de zorgen, die
het kabinet over hetfinancieringstekort heeft, nog niet voldoende door de
heer Van der Hek gedeeld. Maar dat
komt nog wel. Hij moet maar eens denken aan de rentelasten, die er volgend
jaar op drukken, en aan de effecten van
de meest wonderlijke constructies,
waarin de staat zich moet wringen, o m
dat financieringstekort maar gefinancierd te krijgen.
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van de debatten over de begroting van Economische Zaken

Ik denk bij voorbeeld aan de staatsie
In Brabant spitst zich de problemaning, die gisteren is aangekondigd. Dat
tiek toe op een aantal kernen. In Oostbetekent dat anderen nauwelijks meer
Groningen en Zuid-Limburg speelt een
aan de bak komen, en dat de financieringsmogelijkheid van het bedrijfsleven andere problematiek een rol. Door het
opnemen van IPR voor diensten voor
verder in gevaar komt. Die kan alleen
Brabant in de nota, geven wij een duimaar verbeterd worden als wij erin sladelijke verbetering. Ik ben nog altijd
gen het financieringstekort terug te
van mening dat die nota positief dient
dringen. Dat is van primair belang voor
te worden bejegend. De werkgelegenhet bedrijfsleven in dit land!
heidsontwikkeling in Brahant als zodaTegen de heer Engwirda bevestig ik
dat de nota over het overheidsaankoop- nig is niet slecht, maar Brabant telt erg
beleid snel komt, onderhand gebeurt er veel bouwvakkers. Een terugslag in de
bouw, heeft altijd een extra terugslag
natuurlijk wel wat. Ik hoop dat hij dit in
in Brabant tot gevolg.
de nota bevestigd vindt.
Een aanvullend beleid, gericht op de
De geachte afgevaardigde sprak
bouw in het algemeen, zou in Brabant
over de resultaten van het sectorbewel eens versterkt kunnen uitwerken,
leid. Ik meen dat hij mij verkeerd beterwijl men in Zuid-Limburg en Grogrepen heeft. Ik heb juist gezegd dat je
ningen daar veel minder aan heeft.
niet alles van het sectorbeleid moet
Ook hier is de werkelijkheid iets ingeverwachten. Het kan een tijdelijke aanwikkelder dan men op het eerste gevulling zijn, maar het is niet de panacee. Het zeer specifiek bevoordelen ech- zicht zou zeggen. Ik hoor graag in april
welke verschuivingen de heer Engwirter van kansrijke ondernemingen,
da voorstelt ten gunste van Brabant.
draagt het gevaar van vervalsing in
De heer Portheine sprak over de verzich. Je loopt ook hei gevaar dat je
gelijking van de EG met de EFTA. Er is
daarmee doodloopt. De overheid moet
iets mis gegaan met de schriftelijke bede keuze maken. Kortom: hij zal wel
antwoording. Er waren meerantwoorzeggen dat ik een 'Concorde-trauma'
heb, maar je moet hier wel voor oppas- den zoek. Ik zal het nu voorlezen. Een
vergelijking tussen landen blijft altijd
sen.
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een hachelijke bezigheid. Wat de werkloosheid betreft, is de onvergelijkbaarheid van de cijfers op zich al een probleem om een zinvolle vergelijking
tussen landen te kunnen maken.
Afgezien nog hiervan is het moeilijk,
een zodanig antwoord te geven op de
vraag naar de oorzaken van de verschillen in inflatie tussen landen dat dit
beleidsconclusies mogelijk maakt. Veel
factoren zijn in het geding, zoals verschil in omvang van de externe sector
en de externe component van de prijsontwikkeling, waaronder de afhankelijkheid van de import van energie, de
wijze van loonvorming, de omvang
voor de overheidssector en het f inancieel monetaire beleid. Toerekening
aan de verschillende oorzaken geeft
daarbij al problemen.
De door de heer Portheine genoemde aspecten kunnen een rol gespeeld
hebben, maar het antwoord op de
vraag wat de doorslaggevende factoren zijn geweest, wil ik op dit moment
niet voor mijn rekening nemen. Wij
moeten op onze eigen nationale wijze
de problemen waarvoor wij in dit land
zijn geplaatst oplossen. Natuurlijk kun
je kijken naar de ervaringen in andere
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landen, hoewel ik denk dat de landen
in de EG meer vergelijkingsobjecten
opleveren dan die van de EFTA.
Ik kom tot de heer De Korte. Ik heb al
gezegd dat ik op de kwestie van de
kwaliteit van de managementopleidingen eventueel later verder wil ingaan,
maar het is een specifiek onderwerp. Hij
heeft een motie over acquisitie ingediend en ik heb daar geen enkel probleem mee. Zij bevestigt het beleid. Je
kunt zeggen dat je geen steun in de rug
nodig hebt, maar het is nooit weg. Ik
hoop dat de motie aanvaard wordt.
Met de motie over de volume-ontwikkeling op de binnenlandse markt
heb ik wat meer moeite. Inzake het
principe ben ik het met de heer De Korte eens, maar ik zie nog niet hoe ik er
zeer specifiek handen en voeten aan
kan geven, juist gelet op de vier punten die in de motie worden genoemd.
Het overheidsaankoopbeleid (er komt
nog een nota over) is toch gebonden
aan bepaalde internationale kaders.
Als het innovatief is, zijn er nog wel
eens andere mogelijkheden; anders
hebben w i j g e w o o n met aanbestedingsregelingen te maken. Ook wat de
andere punten betreft is het de vraag
hoe men ze precies moet concretiseren.
Als de motie wordt aangenomen (ik
zal dat niet ontraden) wil ik de ruimte
hebben o m te bezien hoe wij in die
richting kunnen werken. Wij zijn het erover eens dat er een probleem ligt
maar ik ben er niet zeker van dat wij
het precies op deze manier moeten
aanpakken.
Dan heeft de heer De Korte een
groot aantal moties ingediend

Ik denk eerlijk gezegd dat ik de heer
De Korte moet vragen er genoegen
mee te nemen dat het antwoord op deze punten in een later stadium wordt
gegeven door de Staatssecretaris van
Financiën, hetgeen heel goed kan o m dat de begroting zelf kan worden afgehandeld.

voorgestelde moties met betrekking
tot WIR-premiëring op de stukken nrs.
85, 86 en 87 (16 400-XIII) thans van de
agenda af te voeren en weer op de
agenda te plaatsen bij de behandeling
van hoofdstuk IXB (Financiën) van de
rijksbegroting voor 1981.

De heer De Korte: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil even toelichten hoe de gang
van zaken is geweest. Ten aanzien van
deze problematiek is van een slepende
gang van zaken sprake. Om de zaak uiteindelijk nog in discussie te krijgen,
heeft de vaste Commissie voor Economische Zaken na overleg met Financiën afgesproken dat dit zou kunnen
bij deze begrotingsbehandeling. Ik
hoop dat, wanneer het antwoord vandaag niet komt, de Staatssecretaris
van Financiën er iets over kan zeggen
wanneer volgende week de begroting
van Financiën aan de orde is. Anders
komen wij in de knoop.

D

De Voorzitter: De Kamer kan besluiten
deze moties thans van de agenda af te
voeren en ze op te voeren bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van Financiën.
De heer De Korte (VVD): Ik ga ervan
uit, dat de Staatssecretaris van Financiën dan nog geen oordeel over deze
moties kan geven.
De Voorzitter: Ik zal hiertoe een voorstel doen.

Minister Van Aardenne: ....en vragen
gesteld over de WIR, met name, zoals
de heer Van Houwelingen ook heeft
gedaan, over de snellere uitbetaling. Ik
meen dat deze moties in wezen alle
liggen op het terrein van een van de
andere ondertekenaren van de WIRbegroting. Toen hierover gisteren in
eerste termijn niet zoveel is gezegd,
heb ik de heer Van Amelsvoort bericht
dat hij vandaag niet behoefde te komen. Nu hij er niet is, voel ik mij niet
genoeg gewapend over de les-auto's,
de vakantiebungalows en over de binnenschepen veel verstandigs te zeggen.
Over de versnelling kan ik zeggen
dat ik weet dat, als men in het fiscale
systeem blijft, er geen mogelijkheden
meer zijn. Wat de 80% betreft: hierbij
speelt de ledige schatkist een rol, maar
ook het feit dat de bewindslieden van
Financiën terug willen naar die 8 0 % .

Minister Van Aardenne: De heer Van
Dis ziet een lek bij de ontwikkelingsmogelijkheden van kleine bedrijven. In
wezen is dit niet zo'n lek. Die bedrijven
zijn gewoon te klein o m een eigen research-afdeling in stand te houden, al
bestaat zij ook maar uit één man. Daarvoor hebben wij nu juist instellingen
als TNO. Er moet dan voor gezorgd
worden dat men gemakkelijk de gang
naar TNO maakt en er daadwerkelijk
gebruik van maakt. Vandaar die contract-research.
Verder moet ik tegen hem zeggen
dat men in mijn gedachtengang de
provincies nodig heeft als tussenliggend niveau. In wezen komt het er echter op neer, dat men gezamenlijk overleg voert met de grote steden èn de
provincies. Het lijkt mij niet juist o m de
provincies heen te gaan.
De heer Van Dis heeft ook nog gesproken over globaal/gericht. Hij weet
dat ik het met hem eens ben dat het
met name moet komen van initiatieven van de ondernemingen, maar wij
moeten de voorwaarden scheppen,
opdat dit soort initiatieven inderdaad
kan ontluiken en vervolgens bloeien.
De Voorzitter: Ik stel voor, de drie
door de leden De Korte en Portheine
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De heer De Korte (VVD): Drie!

Daartoe wordt besloten.
Staatssecretaris Hazekamp: Mijnheer
de Voorzitter! De heer Kolthoff heeft
gesproken over zijn motie. In dat kader
heeft hij de financiering aan de orde
gesteld van inspraak door consumer. t e n "
organisaties en medebewind door consumentenorganisaties. In zijn motie is
die materie niet betrokken. Die gaat
over de voorlichting bij de klachtenbehandeling en de onderzoekactiviteiten
van diverse instellingen en organisaties, maar niet over de inspraak en de
vertegenwoordiging.
Natuurlijk kan het probleem zich
voordoen, dat op het moment dat men
consumentenorganisaties als belangenbehartigingsorganisaties gaat
meefinancieren twijfel kan ontstaan
ten aanzien van de onafhankelijkheid.
Het moet natuurlijk een onafhankelijke
belangenbehartiging blijven.
Ten aanzien van de taak van de organisaties kan ik een onderverdeling
maken. Met betrekking tot belangenbehartiging is dit deskundigenadvies,
medebewind en zeer concrete acties.
Elke activiteit van organisaties in dit
kader moet afzonderlijk worden bekeken. Die bezinning is nu aan de orde. Ik
heb dat al gezegd. Van een werkgroep
krijgen w i j daarover nadere mededelingen.
Ik zal deze materie zelf ook nog betrekken in het overleg met de consumentenorganisaties. Het is mogelijk
dat daarbij bepaalde besluiten betreffende de financiering mede in het geheel worden betrokken. In ieder geval
gaat het primair o m de benadering
,
van de taak en de samenwerking met
consumentenorganisaties.
De heer Engwirda heeft een drietal
moties ingediend. De eerste gaat over
dubbele courtage. Dit probleem is betrokken bij de fusiebesprekingen van
de organisaties van de makelaars. De
makelaarsorganisaties voeren overleg
met de consumentenorganisaties,
waarbij ook weer Economische Zaken
is betrokken. Natuurlijk is het mogelijk
om ineens te streven naar een wettelijke voorziening.
Hetgeen w i j echter feitelijk proberen
en beogen, is dat via dit overleg een
soort van zelf-sanering plaatsvindt. Op
dit moment is de dubbele courtage al
duidelijk op haar retour. Via een mededingingsregeling kan dan dit punt wei-
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licht worden geregeld. In die zin kan ik
de motie van de heer Engwirda als ondersteunend beschouwen.
Als het echter een wettelijke regeling moet zijn, moet daarover afzonderlijk worden gesproken. De procedure daarvoor moet opnieuw in gang
worden gezet. De weg via de mededingingsregeling zal mijns inziens sneller
zijn dan via een aparte, wettelijke
maatregel, hoewel ik deze laatste optie
wel openhoud.
De motie over de produktveiligheidswet moet ik ten sterkste ontraden. In feite is hierin de suggestie vervat, dat uit het nieuwe wetsontwerp
voor de Warenwet het volgende moet
worden gelicht: de veiligheid ten aanzien van de non-food artikelen. Misschien moet dit gelden voor alle nonfood artikelen.
Het is duidelijk, dat, als wij de veiligheid buiten het wetsontwerp laten, het
min of meer noodzakelijk wordt, ook
de produktinformatie en de etikettering van de non-food afzonderlijk te regelen. Wij nemen dan de principiële
beslissing dat de Warenwet uitsluitend
voor levensmiddelen is en dat daarnaast een wet voor de non-food artikelen moet worden opgesteld. Het is duidelijk, dat dit een zeer ernstige vertraging oplevert.
De huidige procedure via de huidige
warenwetcommissie heeft bepaald
niet alleen betrekking op de levensmiddelen. Ik behoef er alleen maar op
te wijzen, dat er nu warenwetbesluiten
in voorbereiding zijn ten aanzien van
kinderveilige verpakkingen, ladders,
trappen, reddingvesten, cirkelzagen,
kinderbedjes, kinderboxen, vuurwerk,
asbest, spaanplaat, glitterlampen en
textielartikelen. Dit zijn bepaald geen
voedingsmiddelen. Binnen de huidige
procedure kan deze materie heel duidelijk al aan de orde zijn. Bij het nieuwe
ontwerp voor de Warenwet wordt de
procedure natuurlijk geënt op de dubbele functie van die Warenwet.
Ik herhaal, dat ik deze motie zeer
sterk moet ontraden, juist vanwege de
vertragende effecten.
De derde motie van de heer Engwirda betreft het Carter-model. Ik heb in
eerste instantie al gezegd dat deze materie intern in discussie is. Er wordt
dus bezien, op welke wijze de procedure kan worden verbeterd. De combinatie van verantwoordelijkheid bij elk departement in één persoen voor de
coördinatie van het consumentenbeleid binnen één departement, de behandeling van klachten van individuele consumenten, het onderhouden
van contacten met consumentenorga-
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nisaties en het het zitting hebben in de
interdepartementale commissie voor
consumentenbeleid is een benadering
van de departementale organisatie die
lang niet bij elk departement hetzelfde
behoeft te zijn.
Zo'n benadering kan veel beter worden geënt op het reilen en zeilen van
een departementale organisatie in de
eigen opbouw. Daarmee zijn de consument en het consumentenbeleid veel
meer gediend. Het behoeft dus bepaald niet in één persoon verenigd te
zijn.
De functie van coördinatiebeleid in
één departement, de functie van contactpersoon met de organisaties, alsmede de functie van lid van de interdepartementale commissie zijn wél met
elkaar verenigbaar. Wij streven er dan
ook naar, deze functies bij elkaar te
brengen.
De interdepartementale commissie
behoeft echter weer niet - zoals in het
derde punt van de motie staat - onder
voorzitterschap van de Staatssecretaris te fungeren. Die figuur wordt bepaald niet nagestreefd. Wanneer er al
coördinatie moet plaatsvinden op het
vlak van bewindslieden, dan is dat nog
altijd de taak van de Minister van Economische Zaken.
Het is dan ook duidelijk dat ik de benadering die uit de motie naar voren
komt, weliswaar in het geheel van de
studie wil betrekken, maar dan wel
met de opmerkingen die ik daarbij heb
gemaakt. De motie als zodanig rammelt echter organisatorisch zeer, zodat
ik aanvaarding daarvan moet ontraden.
De heer Portheine merkte op dat bij
belangrijke over-all beslissingen het
consumentenfacet zijns inziens behoorlijk aan zijn trekken komt. Ik heb
daarbij kennelijk verkeerde voorbeelden gegeven, althans voorbeelden die
raakvlakken hebben. Ik ben het wel
met de heer Portheine eens dat meer
dan vroeger het geval was de invalshoek van de consumptie een rol speelt
bij de veiligheid, het milieu, de gezondheid en de koopkrachts- en bestedingsmogelijkheden. Ik moet daarbij
echter wel vermelden dat het consumptiebeleid buitengewoon jong is.
Ik aarzel dan ook niet, te erkennen dat
er overheidsbeslissingen zijn waarin
deze materie nog niet concreet kan
worden verwoord of een rol kan spelen.
De heer Portheine heeft gewezen op
voorlichting van de consument, weilicht via postbus 51. Dat is al een keer
gebeurd ten aanzien van de rechtspositie van de consument. Daarbij kon
men een brochure aanvragen waarin
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de rechten van de consument duidelijk
werden verwoord. Het is zeker te overwegen, nog een keer zo'n activiteit te
ontwikkelen via postbus 51. Daarnaast
zijn de afspraken van belang die zijn
gemaakt met de Staatssecretaris van
CRM de heer Wallis de Vries, omdat
het daarin gaat o m de algemene opzet
van de huishoudelijke en consumentenvoorlichting.
De heer Portheine heeft ook gewezen op de wenselijkheid van SOSteams bij Kamers van Koophandel. Die
teams zouden er naar zijn mening
moeten komen voor bedrijven die in
problemen verkeren. Ik moet in dezen
een waarschuwing laten horen. Wij
hebben voor de opvang van bedrijven
regionale dienstencentra tot onze
beschikking. Voorts hebben wij bepaalde branchevoorzieningen. Bij de
Kamer van Koophandel hebben wij de
verwijzingsmogelijkheid naar consulenten van organisaties. Ik geef toe dat
daar waar het niet alleen gaat om de
overlevingsproblematiek, maar vooral
om innovatie, het gebruik maken van
technologische ontwikkelingen en het
inspelen op exportmogelijkheden dus eigenlijk o m nieuwe kansen voor
bedrijven - een apparatuur moet worden opgezet die is toegespitst op deze
problemen.
Ik ben van mening dat de Kamers
van Koophandel hierin een goede rol
kunnen spelen, onder andere in de relatie met TNO. In die zin wil ik de suggestie van de heer Portheine in de beschouwingen betrekken, ten einde te
bezien wat wij daaraan kunnen doen.
Ik noem het dan geen SOS-teams
meer; het gaat dan niet om individuele
steun.
De heer Portheine heeft een motie
ingediend over het integratiebeleid
voor midden- en kleinbedrijf en toerisme binnen de EG. Ik ben hierop in eerste instantie vrij uitvoerig ingegaan en
heb toegezegd dat ik allereerst zal uitzoeken wat er binnen de EG-organisaties op dit moment voor het middenen kleinbedrijf te gebeuren staat. Verder heb ik toegezegd dat overleg in
EG-verband op gang zal worden gebracht, voor het toerisme om te bezien
in hoeverre hiervoor concreet beleid
kan worden gevoerd en voor het midden- en kleinbedrijf om te bezien of
kan worden aangesloten bij activiteiten van onder andere het Europse Parlement.
De heer Portheine zei dat de vrije organisaties voor toerisme elkaar in EGverband hebben gevonden en activiteiten ontwikkelen. Het lijkt mij goed
dat dergelijke contacten worden gelegd. Ik beschouw de motie van de
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heer Portheine dan ook als ondersteuning van de toezeggingen.
De heer Van Dis heeft gewezen op
de noodzaak, de detailhandel behulpzaam te zijn.
Hij wees erop dat structureel helpen
goed is, maar een zaak is van lange
adem. Hij vroeg dan ook wanneer op
dit punt iets gebeurt. Op het ogenblik
is met de levensmiddelendetailhandel
overleg gaande over een half jaar d u rend perspectiefonderzoek naar de knelpunten. Intern wordt op het ogenblik
bezien welke instrumenten kunnen
worden gebruikt o m de levensmiddelendetailhandel in zijn sanering te begeleiden.
Het percentage van 8 voor de negatieve inkomensontwikkeling in de levensmiddelendetailhandel is mij bekend uit de brief van de organisaties.
Het is mij echter niet bekend waar dit
cijfer vandaan komt. Het cijfer dat w i j
hebben, is ongeveer min 2 % , wat vrijwel gelijk is aan de ontwikkeling van
de koopkracht van de reële inkomens
van modale werknemers. Wij kunnen
hierhij niet neerzitten, want het gaat
om een structurele ontwikkeling,
waardoor de detailhandel de volgende
jaren ook in moeilijkheden kan komen,
als de koopkracht onder druk blijft staan.
Daarom is het voor zowel detailhandel
als groothandel van belang dat het
parlement zo snel mogelijk de voorstellen voor voorraadaftrek en winstaftrek aanneemt. Deze zijn voor de handel buitengewoon gunstig.

D
Staatssecretaris Beyen: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Van lersel heeft erop aangedrongen, voor de automatisering van de dataverwerking van de
Vereniging van kamers van koophandel in samenwerking met de EVD gebruik te maken van de modernste apparatuur. Ik heb de computer in werking gezien. Ik ben geen deskundige,
maar neem aan dat het een moderne
en niet een verouderde is. Op mij
maakte de apparatuur de indruk dat zij
uitstekend werkt.
De heer Van lersel (CDA): Is hiervoor
ontwikkelingssubsidie aangevraagd?
Staatssecretaris Beyen: Ik meen dat de
aanschaf van de computer zelf niet is
gesubsidieerd.
De heer Van lersel (CDA): De ontwikkeling van het programma zou mede
worden gesubsidieerd via de ontwikkelingssubsidie. Hierdoor heeft de overheid iets in te brengen en kan zij erop
toezien dat van de laatste technologieen gebruik wordt gemaakt.
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Staatssecretaris Beyen van Economische Zaken
Staatssecretaris Beyen: Degenen die
het programma ontwikkelen, zijn volkomen deskundig en hebben hierin
grote ervaring. Deze zaak wordt niet
amateuristisch aangepakt. Ik zal ernaar
vragen hoe goed het programma is; ik
meen dat het up to date is.
Verder is, ook door de heer Van lersel, nog gesproken over de 'peanuts'.
Hoewel dit een duidelijk omschreven
en te omschrijven gewas is, gaat het
hierbij toch o m een zeer rekbaar en relatief begrip. Datgene wat misschien in
de ene sector van de economie als 'peanut' w o r d t beschouwd, is in de andere sector, bij voorbeeld bij de exportbevordering, dikwijls toch nog een
groot bedrag.
De heer Van lersel (CDA): Dat is juist
de reden!
Staatssecretaris Beyen: Vooral als het
bovenop een bepaalde begroting
komt.
Wat de bicentennial betreft, is op de
begroting van de EVD een bedrag uitgetrokken van f 900.000, te spreiden
over een periode van drie jaar. Dit bedrag zal echter vermoedelijk niet voldoende zijn. Nu zullen wij hierin misschien meer geld moeten steken. Ik
ben daartoe alleen maar bereid als het
exportbevorderende nut vrij zeker kan
worden aangetoond. In de Expo-2 hebben wij een aanzienlijk groter bedrag
gestoken, namelijk van ongeveer f 8
min.
Ik meen dat dit een goed bestede
subsidie is geweest, en dat die investe-
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ring eruit zal komen. Wij moeten wel
zien hoe w i j in het kader van de bicentennial de exportbevordering zullen
kunnen aanpakken.
De heer Van lersel (CDA): Vindt ook
overleg plaats met het bedrijfsleven
over bijdragen die de banken en ondernemingen daaraan kunnen geven?
Staatssecretaris Beyen: Zoals ik al heb
gezegd, zal de eerste ronde van dat
overleg 12 maart aanstaande plaatsvinden. Ook de bedrijven zullen er alleen toe bereid zijn, er geld in te steken
wanneer zij er nut in zien.
Over de huisvesting wil ik op dit moment nog helemaal geen cijfermatige
indicatie geven. Het lijkt mij wel zeker
dat het zonder een zekere subsidie niet
zal kunnen. Ook hierbij zal de kwestie
van prioriteiten in de afweging hoe wij
het geld besteden om de export te bevorderen een punt van ernstige overweging moeten zijn, te meer waar het
hier niet gaat om een eenmalig maar
o m een jaarlijks terugkomend gebeuren.
De heer Van lersel (CDA): Ik heb toch
nog een opmerking over de 'peanuts'.
Als gevolg van het overnemen van de
handelsbemiddeling van het NCH
door de data-bank zal ook een afslanking van het NCH, en daarmee van de
subsidie, plaatsvinden. Het gaat hierbij om een bedrag in de orde van
grootte van f 0,5 min.
Wij dringen erop aan dat serieus zal
worden gewerkt aan het versterken
van het ene gezicht van de exportbe-
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vordering in Nederland, zowel naar
het binnen- als naar het buitenland, en
wel op niet al te lange termijn.

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! De Staatssecretaris heeft ons laten weten dat
ten aanzien van de zigeuners waarover
wij op 22 januari hebben gesproken,
bij nader inzien in geen enkel geval
een inwendig lichamelijk onderzoek
ter vaststelling van de identiteit heeft
plaatsgevonden. Haar brief roept bij
mijn fractie enkele vragen op. Ik noem
er drie.
1. Weet de Staatssecretaris dat de
inhoud van deze brief door zigeuners
en hulpverleners onmiddellijk met
grote stelligheid is ontkend?
2. Waarom heeft de Staatssecretaris op 22 januari letterlijk gesproken
van een dergelijk onderzoek bij de
vrouwen en meisjes, terwijl zij - zo
blijkt nu - slechts in één enkel geval
wellicht enige grond had om zo'n onderzoek te veronderstellen?
3. Hoe is het m o g e l i j k - d e z e vraag
houdt mij het meeste bezig - dat verklaringen dat inwendig zou zijn gefouilleerd een hele week lang door de
verantwoordelijke politiecommandant, door de politievoorlichtingsmensen, door de ambtenaren van het departement kennelijk en tenslotte door
de Staatssecretaris zelf zijn bevestigd?
Ik schrik ervan dat er van hogerhand, politie en departement, kennelijk zo weinig zicht op is of en hoe bevelen in concrete situaties ten aanzien
van de betrokken mensen worden uitgevoerd. Zijn er dan geen dagrapporten gemaakt? Zijn die niet gelezen? Is
men zo weinig geneigd om de concrete gang van zaken te begeleiden en te
controleren? Is de Staatssecretaris het
met mij eens dat dit soort spraakverwarringen niet behoeven voor te komen en dat zij in de toekomst ook niet
meer mogen voorkomen?
Mijnheer de Voorzitter! Het heeft
geen zin van dit debat een welles-nietes-spelletje te maken en ik ben dit ook
niet van plan. Het gaat er ons allemaal
o m , van ervaringen te leren. Ik kom
dan te spreken over het fouilleren aan
het lichaam zelf.
In dit geval is het gebeurd op grond
van de Vreemdelingenwet. Naar aanleiding van de gebeurtenis met deze
groep zigeuners - wellicht zelfs naar
aanleiding van een praktijk die er dus
niet is geweest - is nu voor het eerst
door de Staatssecretaris, na aandrang
vanuit de Kamer, een nadere interpretatie gegeven van artikel 19, die ook inwendig lichamelijk onderzoek betreft.
Het fouilleren aan het lichaam op
grond van het Wetboek van Strafvordering wordt onder andere geregeld in
artikel 56 van dit wetboek: daarin kan
men terecht voor een uitvoerige toe-

Staatssecretaris Beyen: Ik kan u verzekeren dat daaraan het uiterste zal worden gedaan.
De Voorzitter: Ik geef het w o o r d aan
de heer Wöltgens, die het heeft gevraagd.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister heeft gezegd
dat hij bereid is, nog een nota van w i j ziging in te dienen. Dat heeft ons aller
instemming. Misschien zou dat nog
via een mondeling overleg kunnen, aldus vervolgens de Minister. Ik heb van
alle woordvoerders begrepen dat zij
deze tussenschakel van dat overleg
op dit moment volstrekt overbodig
achten, zodat w i j gewoon aanstaande
dinsdag tot stemming over het gewijzigde wetsontwerp zouden kunnen
overgaan.
Dit geeft mij tevens de gelegenheid,
mijn motie in te trekken.
De Voorzitter: Aangezien de motieWöltgens (16 400-XIII, nr. 72) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.
De (algemene) beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande
dinsdag over de ingediende moties te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van het
wetsontwerp Goedkeuring van de op
28 februari 1979 te 's-Gravenhage tot
stand gekomen Overeenkomst tussen
de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Korea inzake financieringsvoorwaarden voorde levering van
goederen in het kader van investerings- en samenwerkingsprojecten
(15 705).
Dit wetsontwerp wordt, zonder beraadslaging en na goedkeuring van de
onderdelen, zonder stemming aangenomen.
De vergadering wordt van 17.40 uur
tot 19.30 uur geschorst.

Aan de orde is de behandeling van de
brief van de Staatssecretaris van Justitie over een identiteitsonderzoek bij
een groep in Nederland verblijvende
zigeuners (16 596, nr. 9).
De beraadslaging wordt geopend.

Tweede Kamer
5 maart 1981

Economische Zaken
Republiek Korea
Zigeuners in Nederland

lichting en ook is er een uitgebreide jurisprudentie. Ook voor wat betreft de
mogelijkheid van inwendig lichamelijk
onderzoek.
Op grond van de Opiumwet en de
Douanewet is fouillering aan het lichaam eveneens mogelijk. Alleen in
het laatste geval - de Douanewet - is
apart voorgeschreven dat dit dient te
gebeuren door ambtenaren van hetzelfde geslacht.
Voorts is er het fouilleren als veiligheidsmaatregel op grond van artikel
29 van het besluit inzake gevangenismaatregelen, alsmede op grond van
andere, minder duidelijke gronden in
situaties waarin mensen tijdelijk hun
vrijheid is ontnomen.
Gezien de discussies in de Kamer
over de onaantastbaarheid van het
menselijk lichaam - de Regeringsnota
van januari 1979 en het voorstel tot opneming van een dergelijk artikel in de
G r o n d w e t - is de wettelijke grondslag
voorfouilleren aan het lichaam een
belangrijke vraag. Het lijkt daarom zinvol de hele zaak in het licht van die discussies nog eens op een rij te zetten en
die grondslag, waar nodig, te verbeteren.
Ten aanzien van de uitvoering van
onderzoek aan het lichaam - met name de uitvoering van inwendig lichamelijk onderzoek- geldt ook een aantal vragen. Ik noem bij voorbeeld: Welke criteria moeten worden aangelegd?
Welke leeftijdsgrens moet worden
aangehouden? Aan welke hygiënische
dan wel medische eisen moet worden
voldaan? Mag men zo'n onderzoek
weigeren? Wie moet het uitvoeren? Is
men daartoe opgeleid?
Nadere informatie leert ons nu in elk
geval, anders dan hier in de Kamer op
22 januari werd verondersteld, dat in
de opleiding van de rijkspolitie met deze taak geen rekening wordt gehouden. Men acht daar onvrijwillig inwendig onderzoek een zaak van artsen.
Doch ook op de vraag of artsen daartoe bereid zouden zijn, heb ik tot nu
toe geen enkel bevestigend antwoord
gekregen.
Is het waar, dat ook gevangenisartsen weigeren gedetineerden op die
manier te fouilleren? Kortom, eveneens over de uitvoering van al dan niet
inwendig lichamelijk onderzoek bestaan tal van onduidelijkheden en vragen.
Er is een commissie partiële herziening strafvordering, die in 1975 een
voorontwerp van wet op de fouillering
heeft aanbevolen. Daarin wordt onder
meer in artikel 3 voorgesteld o m bij algemene maatregel van bestuur regels
op te stellen over de wijze waarop, de
plaats waar en de personen door wie
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onderzoek aan kleding en lichaam
dient te gebeuren.
Sindsdien hebben w i j van dit voorontwerp niets meer gehoord. Toch zijn
die concrete richtlijnen heel hard nodig. Ik heb de wensen van mijn fractie
- dat zijn tevens die van de meeste
fracties in de Kamer - in een motie
neergelegd.

De heer Roethof (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Wij hebben te maken met
een typisch debat. De Kamer pleegt te
discussiëren over feiten en achtergronden, kortom, over dingen die gebeurd zijn. Ditmaal gaat het, in afwijking daarvan, o m iets wat juist niet gebeurd is, ofschoon aanvankelijk het tegendeel w e r d aangenomen.
Volgens persberichten zouden zigeuners onderzocht zijn in bepaalde lichaamsholten, aldus de brief die wij
op 19 februari j l . van de Staatssecretaris van Justitie mochten ontvangen.
De Staatssecretaris was er door geschokt, zo schrijft zij nu, maar het is
dan ook niet gebeurd. Bij het openbare
debat van 22 januari j l . toonde de
Staatssecretaris zich een beetje geschokt. Toen nam zij namelijk nog aan,
dat het althans in één geval wel degelijk gebeurd was. Ik zie overigens,
evenmin als mevrouw Beckers, aanleiding o m thans, niet beschikkend over
de daartoe benodigde gegevens, met
de Staatssecretaris een discussie aan
te gaan over de juistheid van haar brief
en de onjuistheid van haar eerder verstrekte mededelingen.
Wel vraag ik mij af, hoe de kortsluiting kan zijn ontstaan. Wanneer de
Staatssecretaris denkt dat er dingen
gebeuren die niet gebeurd zijn, bestaat
er, dunkt m i j , ook het risico van het
omgekeerde, namelijk dat dingen gebeurd zijn waarvan de Staatssecretaris
denkt dat zij niet gebeurd zijn. Kortom,
heeft de Staatssecretaris haar apparaat in dit opzicht wel voldoende in de
hand?
Inmiddels is trouwens de vraag interessanter geworden hoe w i j dergelijke
zaken in de toekomst denken te regelen. Wij verkeren momenteel immers in
de uiterst merkwaardige omstandigheid dat er een circulaire ligt van de
Staatssecretaris van 30 januari 1981
over de toelaatbaarheid van inwendig
lichamelijk onderzoek, met gebruikmaking van artikel 19, lid 4 van de Vreenv
delingenwet. Het is een circulaire die is
gebaseerd op de verkeerde veronderstelling dat zulk een onderzoek op basis
van dit artikel ook feitelijk zou hebben
plaatsgevonden.
Hoewel de feiten een canard zijn gebleken, is de circulaire gehandhaafd.
Men zou hier kunnen spreken van een
standaardvoorbeeld van de self-fulfilling prophecy. Als u het mij vraagt,
mijnheer de Voorzitter, zou zo'n circulaire onmiddellijk nog vanavond behoren te worden ingetrokken.
Het probleem van de fouillering oftewel het onderzoek aan kleding en lichaam zoals het rechtens heet, heeft

Motie
De Voorzitter: Door de leden Beckersde Bruijn, Roethof, Kappeyne van de
Coppello, Van den Broek, WesselTuinstra en Van der Spek wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de mogelijkheid van
fouilleren aan het lichaam, al dan niet
op grond van wettelijke bepalingen, in
uiteenlopende omstandigheden wordt
toegepast;
overwegende, dat de kans bestaat dat
de overheid de situaties waarin zij
fouillering aan het lichaam toelaatbaar
acht, gaandeweg uitbreidt;
overwegende, dat de huidige jurisprudentie zeker niet eenduidig is wat betreft de toelaatbaarheid van inwendig
lichamelijk onderzoek;
overwegende, dat blijkens de beoogde
tekst van de nieuwe grondwet het
recht op de onaantastbaarheid van het
menselijk lichaam slechts bij of krachtens de wet kan worden beperkt;
van oordeel, dat meer duidelijkheid
nodig is over de voorwaarden waaronder, de wijze waarop, de plaatsen
waar en de personen door wie al dan
niet inwendig lichamelijk onderzoek
kan plaatsvinden;
verzoekt de Regering:
de Kamer te informeren over alle aspecten van de huidige praktijken van
hetfouilleren aan het lichaam en de
wettelijke grondslagen waarop ze berusten,
na te gaan in hoeverre deze praktijken aansluiten bij de discussies over
de Nota inzake de onaantastbaarheid
van het menselijk lichaam (nr. 15 463)
en het voorstel tot opneming van een
zodanige bepaling in de Grondwet (nr.
16 086),
voorstellen te doen o m deze praktijken aan concrete richtlijnen, gebaseerd op een deugdelijke wettelijke
grondslag, te binden, en gaat over tot
de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

zich de afgelopen jaren in telkens weer
andere vormen aan ons voorgedaan.
Traditioneel was er sprake van fouillering in het belang van opsporing van
strafbare feiten. De waarborgen daaromtrent werden neergelegd in een aantal
artikelen in het Wetboek van Strafvordering. De fouillering van gedetineerden
werd beheerst door artikel 26 van de
gevangenismaatregel, hetgeen als zodanig nog geen wettelijke grondslag
biedt. Die wettelijke grondslag zou men
dan weer moeten zoeken in de beginselenwet gevangeniswezen. Helemaal
duidelijk is ook mij dat niet.
Gaandeweg is de bevoegdheid van
de overheid o m tot fouillering in andere omstandigheden over te gaan, uitgebreid. Ik denk aan de Opiumwet en
de voorgenomen nieuwe wet op de
wapens en munitie, waaromtrent mijn
fractie zeer onlangs een uiterst kritisch
verslag heeft uitgebracht. Ook buiten
de wet is de behoefte van de overheid
gegroeid om de politie ruimere bevoegdheid op het terrein van fouillering te geven, onder het argument dat
dit de veiligheid van de politie-ambtenaarten goede zou komen. Ik denk
hier aan de omstreden circulaire van
de Minister van Binnenlandse Zaken
omtrent de benadering van zogenaamde gevaarlijke personen.
Anderzijds hebben wij in de tussentijd een uitgebreide schriftelijke en
mondelinge gedachtenwisseling met
de Regering gehad over de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam,
waarbij ten slotte grondwettelijke
grenzen zijn gesteld o m paal en perkte
stellen aan het vermogen van de overheid o m ter zake nieuwe bevoegdheden te verstrekken. Deze bevoegdheden zullen alleen bij of krachtens de
wet tot stand kunnen komen.
Op 26 juni 1975 is voorts een rapport
uitgebracht over de fouillering door de
commissie partiële herziening Wetboek van Strafvordering, waarbij een
voorontwerp van wet werd aangeboden o m de fouillering voor andere dan
strafvorderlijke doeleinden aan een
deugdelijke wettelijke basis te helpen.
Voorgesteld w e r d onder meer o m bij
of krachtens algemene maatregel van
bestuur regelen te stellen betreffende
de wijze waarop, de plaats waar en de
personen door wie onderzoek aan kleding of lichaam dient te geschieden.
Met dit voorontwerp is verder niets gebeurd.
Men begrijpe mij goed: ik ga er nu
ook geen propaganda voor maken,
mede omdat pas sedertdien de op
initiatief van mevrouw Kappeyne van
de Coppello begonnen discussie heeft
plaatsgehad over een nieuwe grond-
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De heer Van den Broek (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Wij spreken hier
vanavond over een geval van inwendige fouillering dat niet heeft plaatsgevonden. Beter dan andersom, zullen
wij maar zeggen. Maar ook bij ons is
natuurlijk de vraag gerezen naar de
diepere oorzaken van wat toch een gebrekkige communicatie moet heten
tussen de Staatssecretaris enerzijds en
het uitvoerend apparaat anderzijds.

Hoe kan de Staatssecretaris zolang in
onwetendheid blijven over het feit, dat
er in het geheel geen inwendige fouillering heeft plaatsgevonden? Moeten
wij en wellicht ook de Staatssecretaris
de werkelijke toedracht dan uit de media vernemen? Ik sluit mij wat dat betreft aan bij eerder gestelde vragen o m
een nadere toelichting over deze gang
van zaken.
Er is nog iets anders. Bij de heropening van het debat over de zigeunerproblematiek op 27 januari j l . heeft
mijn fractie te zamen met de VVD een
motie ingediend, die later ook is aanvaard, waarbij aan inwendige fouillering op grond van de Vreemdelingenwet een drietal voorwaarden werd verbonden:
1) er moet sprake zijn van een ernstige verdenking dat de gezochte gegevens inwendig verborgen worden
gehouden;
2) er is toestemming nodig zijdens
de officier of hulpofficier van justitie;
3) er dient medische controle achteraf plaats te vinden indien de betrokkene die gefouilleerd is geworden dat
wenst.
Bij laatstgenoemde voorwaarde zijn
wij er destijds van uitgegaan, zo heb ik
toen ook geantwoord op een interruptie van mevrouw Beckers, dat de betrokken politie-instanties de benodigde deskundigheid hadden meegekregen o m inwendige fouillering naar behoren te kunnen verrichten. Op dat
punt is thans bij ons twijfel ontstaan.
In het februarinummer van het maandblad voor de reclassering, Cri - het is
vanavond al eerder aangehaald - , verklaart een stafmedewerkster van de
opleidingsschool van de rijkspolitie in
Apeldoorn, dat bij de mensen die van
deze school komen geen kennis in dit
opzicht - ter zake van inwendige fouillering dus - aanwezig is.
Men gaat er daar vanuit, aldus deze
stafmedewerkster, dat inwendig fouilleren alleen door een arts dient te geschieden. Dat doet ons aan de Staatssecretaris de vraag stellen, of zij deze
uitspraak over de opleidingssituatie in
Apeldoorn kan bevestigen. Hoe ligt dat
bij de andere politieopleidingsinstituten?
Mijn fractie wenst op dit punt volstrekte duidelijkheid. Vastgesteld dient
te worden of met name de opleiding
van de betrokken ambtenaren in deze
fouilleringsmethode voorziet. Zolang
wij die zekerheid niet hebben, verlangt
mijn fractie alsnog dat deze fouilleringsmethode aan een arts wordt
overgelaten. Zulks vergt dan weliswaar een wat ruime interpretatie van
artikel 19, lid 4, maar de geest van dat
artikel zal zich daar in ieder geval on-
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wettelijke bepaling inzake de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.
Deze discussie, gevoegd bij bepaalde maatschappelijke ontwikkeling,
heeft ons er meer dan ooit van doordrongen op hoe glad ijs men hier loopt
en hoe snel vooral het inwendig onderzoek als een ontoelaatbare inbreuk
op de privacy van de betrokken persoon dient te worden beschouwd. Dit
is bepaald geen materie die men maar
in goed vertrouwen aan circulaires van
de Rijksoverheid kan toevertrouwen of
overlaten. Ik heb het dan nog niet eens
over de lagere overheden.
Geleidelijk aan is de situatie op het
punt van de fouilleringsbevoegdheid
onoverzichtelijker geworden. Het
vraagstuk speelt in de sfeer van de
psychiatrische inrichtingen en, zoals
wij onlangs hebben ervaren, op basis
van artikel 19 van de Vreemdelingenwet. Terecht vestigt in elk geval dé
commissie partiële herziening Wetboek van Strafvordering er de aandacht op dat de plaats waar en de persoon door wie fouillering mag geschieden, nader dienen te worden bepaald.
Zo zou ik mij ten aanzien van het inwendig onderzoek heel goed kunnen
voorstellen dat dit alleen door een arts
c.q. onder nauwgezette medische controle zou mogen plaatsvinden. Ik wil
daaraan wel toevoegen dat mij persoonlijk niet heel helder situaties voor
ogen staan onder welke omstandigheden een besluit tot inwendig lichamelijk onderzoek echt onvermijdelijk zou
zijn. Ik nodig de Staatssecretaris uit
daarvan voorbeelden te geven.
Om al die redenen bepleit ik dat de
Regering de verschillende casusposities waarin de fouillering op het ogenblik al dan niet op een wettelijke
grondslag plaatsvindt voor ons eens in
een nadere brief op een rijtje zet, opdat
w i j ons anders dan bij een gelegenheid als nu daarover een meer afgerond en meer verantwoord oordeel
kunnen vormen. In die geest sluit ik
mij bij de in overleg met mij opgestelde motie van mevrouw Beckers aan.

D

zes inziens niet tegen verzetten. Wij
vertrouwen in dit opzicht op duidelijke
uitspraken en toezeggingen van de
Staatssecretaris.
Ook al komt, althans volgens onze
informatie, het inwendig fouilleren in
het kader van de Vreemdelingenwet
slechts sporadisch voor, dat neemt
niet weg dat ook voor deze uitzonderingsgevallen grote zorgvuldigheid
dient te worden betracht.
Aanleiding tot dit debat is dan weliswaar de fouillering in het kader van de
Vreemdelingenwet, maar gelet op de
gevoeligheid van dit onderwerp lijkt
ook ons dit gerede aanleiding o m de
problematiek op redelijke termijn ook
eens in een wat breder kader in deze
Kamer te bespreken. Immers, ook andere onderdelen van onze wetgeving
kunnen bepalingen inzake fouillering
bevatten. Zij zijn al eerder door mevrouw Beckers en de heer Roethof
aangehaald: het Wetboek van Strafvordering, de Opiumwet, de Gevangenismaatregel, de Douanewet.
De diverse artikelen van deze wetten
vertonen onderling, waarschijnlijk o m dat zij op verschillende tijdstippen tot
stand zijn gekomen, een aantal niet altijd even gemakkelijk te verklaren verschillen. Dat geldt bij voorbeeld voor
de bevoegdheidsomschrijvingen in
die artikelen. De respectievelijke memories van toelichting en ook de rechtspraak leiden in dit opzicht niet tot
eenduidige conclusies.
Daarnaast rijst de vraag of na inwerkingtreding van het beoogde nieuwe
grondwetsartikel inzake de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
geen behoefte zal bestaan aan nadere
wetgeving op het punt van fouillering
aan en in het lichaam. Wij vragen ons
ook af wat er gebeurd is met het voorontwerp van wet inzake fouillering van
de Commissie partiële herziening Wetboek van Strafvordering uit 1975.
Kortom, er zijn nogal wat aangrijpingspunten om defouilleringsproblematiek eens wat uitvoeriger aan de ord e t e stellen. Wij hebben ons daarom
ook graag aangesloten bij het verzoek
van mevrouw Beckers, zoals neergelegd in haar mede door ons ondertekende motie, aan de Staatssecretaris
o m , in overleg met de Minister van
Justitie, wiens werkterrein hiermee
ook wordt bestreken, daarover nadere
informatie te verschaffen en eventuele
nieuwe voorstellen te doen.
Is de Staatssecretaris bereid tot de
instructie dat de fouillering in het kader van de Vreemdelingenwet door
een arts dient te geschieden, zolang
geen zekerheid bestaat over de adequate opleiding terzake van de betrokken
politie-ambtenaren? Wij zien graag de
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informatie en voorstellen, als neergelegd in de motie-Beckers, op niet al te
lange termijn tegemoet.

D
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb
niet zoveel behoefte o m een tweede
maal te spreken over een niet voorgevallen inwendige fouillering. Ik beperk
mij dus maar tot de algemene beschouwingen die over de fouillering
gehouden zijn. Ik treed daarbij gaarne
in het spoor van mevrouw Beckers.
Er zijn verschillende soorten van
fouillering, namelijk aan de kleding of
aan het lichaam. Die laatste vorm van
fouillering kan zich uitstrekken tot de
zogenaamde fouillering in de lichaamsholten. De personen die gefouilleerd worden kunnen zich in uiteenlopende situaties bevinden, al dan
niet rechtens van hun vrijheid beroofd,
al dan niet verblijvend in een penitentiaire inrichting, al dan niet veroordeeld.
Het doel van de fouillering kan verschillen. Fouillering kan geschieden in
het belang van de veiligheid, van de
gefouilleerde zelf of van anderen, in
het belang van het strafrechtelijke onderzoek, of terwille van andere belangen die in afzonderlijke wetten o m schreven kunnen zijn.
De vorige keer dat de Kamer zich
over deze materie boog stond de
Vreemdelingenwet in de schijnwerpers. Ook andere wetten kunnen op de
voorgrond treden; dat is door andere
afgevaardigden al genoemd. Zelfs is
het mogelijk dat het Reglement van
Orde van de Tweede Kamer een fouillering kan stutten. Ik las in het rapport
van de Commissie partiële herziening
Wetboek van Strafvordering over
fouilleren het volgende:
Voor enkele publiek toegankelijke
plaatsen gelden ter handhaving der orde bovendien soms bijzondere bepalingen, waaruit de bevoegdheid o m
personen, die die plaatsen wensen te
betreden, in het belang van de veiligheid aan kleding of lichaam te onderzoeken, kan worden afgeleid.
Als voorbeeld noemt die commissie
het artikel uit het Reglement van Orde,
dat de Voorzitter der Kamer machtigt
de nodige maatregelen te nemen om
stoornis van de orde der zitting te
voorkomen. Dat is een interessant aspect, dat misschien niet helemaal door
de motie wordt omvat. Een bevoegdheid tot fouillering kan voortvloeien uit
een andere regeling dan een wet. Anderzijds geloof ik dat de neiging om bij
voorbeeld spandoeken en andere ordeverstorende instrumenten in li-
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chaamsholten te verstoppen niet zo
groot is, zodat de Kamer haar Voorzitter voorlopig niet over een onder zijn
verantwoordelijkheid vallende fouillering behoeft aan te spreken.
Als de fouillering mag plaatsvinden,
is niet altijd duidelijk, wie daartoe het
besluit mag nemen en wie de fouillering uitvoert. Voor zover er wel extern
werkende voorschriften over bekend
zijn, kunnen die bovendien nog verschillen. Een en ander levert als totaal
een warrig beeld op, althans voor m i j ,
ook na lezing van het rapport 'Fouilleren' van de eerder vermelde commissie, die in 1975 haar rapport uitbracht.
De daarin spaarzaam aangeduide interne instructies ken ik niet. Ik kan ook
niet beoordelen, of degenen, die de
fouillering moeten uitvoeren, daartoe
voldoende geëquipeerd zijn. Een gevaarlijke ontwikkeling zou kunnen zijn,
dat zich een soort van glijdende schaal
gaat vormen in die zin, dat het normaal wordt, dat een onderzoek aan de
kleding overgaat in een fouillering aan
het lichaam en vervolgens overgaat in
een inwendigefouillering.
Die afgrenzingen moeten duidelijk
worden gesteld door een verschil in
procedure en instructie. Een verdergaande ingreep moet met verdergaande waarborgen worden omkleed. Ik
kan op dit moment niet overzien of een
meer algemene fouilleringswet nodig
is. Het lijkt mij wel van belang, dat de
Regering zich alsnog een oordeel
v o r m t over de suggesties van de c o m missie Partiële herziening Strafvordering en dat oordeel in de meer brede
informatie vervat, waarom de motie,
die ik mede heb ondertekend, vraagt.

D
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer
de Voorzitter! Op 22 januari heeft de
Staatssecretaris een verklaring afgelegd over de gang van zaken bij de behandeling van de zigeuners bij de Nederlands-Belgische grens. Daarbij
heeft zij het optreden van de rijkspolitie verdedigd ten aanzien van het anaal
en vaginaal onderzoeken van zigeuners. Zij deed dat in ondubbelzinnige
uitspraken, zoals 'Het is nu eenmaal
bekend, dat zigeuners, als zij iets te
verbergen hebben, dingen op het lichaam verstoppen.'
'Toen men een zigeunervrouw naar
de caravan overbracht, verstopte zij iets
in haar vagina.' 'Die controle is uitsluitend verricht, aldus mijn informatie van
mensen, die erbij geweest zijn, door
vrouwelijke agenten in één caravan.
De Staatssecretaris heeft nota bene een
richtlijn omtrent het inwendig fouilleren
uitgevaardigd naar aanleiding van de
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toen door de Kamer aangenomen motie.
Nu komt zij een maand later, 20 februari met de mededeling, dat het allemaal niet is gebeurd, dat alles op een
vergissing berust, dat niemand er iets
van weet. Kortom, de vrouwelijke
agenten hebben het inwendig onderzoek niet verricht. Daar zet ik zeer grote
vraagtekens bij. Hoe kan het dan, dat
de Staatssecretaris zich op 22 januari
heeft beroepen op verklaringen van
aanwezigen? Ik verwijs naar het zoeven gegeven citaat. Hebben die dan
gelogen? De Staatssecretaris zou zich
daarnaast in januari gebaseerd hebben op kranteberichten, die ruime
aandacht hieraan hebben besteed.
Werkt dan de onderlinge communicatie binnen en met de voorlichtingsdienst van het politie-apparaat dermate slecht, dat dit mogelijk is? Hoe is het
mogelijk, dat niemand binnen de politie destijds heeft gezegd, dat er niet
een vaginaal en anaal onderzoek is geweest, noch aan zijn/haar superieuren,
noch aan de pers?
Volgens een persbericht van KRI van
deze maand was het Ministerie van
Justitie al op 6februari ervan op de
hoogte dat zo'n onderzoek niet zou
hebben plaatsgevonden. Waarom
komt de Staatssecretaris dan pas op
20 februari met deze mededeling bij de
Kamer? Waarom duurt het twee weken, voordat het onderzoek naar zo
iets ernstigs is afgerond? Ik kan mij
niet aan de indruk onttrekken, dat getracht wordt het imago van de rijkspolitie enigszins op te vijzelen door nu te
stellen, dat er helemaal geen inwendig
onderzoek is geweest en dat Petaio
maar wat verzonnen heeft.
De zigeunervrouwen zelf zijn hierover niet aanspreekbaar; enerzijds
omdat het onderwerp te zeer taboe is,
anderzijds omdat zij geen Nederlands
spreken. Hoe zit het nu? Hebben Petaio
en de Stichting ROM gelogen of heeft
de politie gelogen? Ik formuleer het zo
scherp omdat ik het een schandalige
gang van zaken vind en omdat er duidelijkheid moet komen.
De richtlijn, die de Staatssecretaris
heeft uitgevaardigd en die inwendig
onderzoek op grond van artikel 19, lid
4, van de Vreemdelingenwet wettigt indien er sterke aanwijzingen zijn dat
iemand inwendig iets verbergt en indien er toestemming van een officier
of hulpofficier van justitie is verkregen
- betekent mijns inziens een uitbreiding van de werking van artikel 19, lid
4, van de Vreemdelingenwet.
Was inwendig onderzoek tot nu toe
zeer ongebruikelijk - ik vind dat de reacties op de fouillering van de zigeu-
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nervrouwen dat aantonen - door de
nieuwe richtlijn wordt het als het ware
toegevoegd aan artikel 19, lid 4, van de
Vreemdelingenwet. Je zou kunnen
zeggen dat het een nieuw onderdeel
van dat artikel wordt. In de nieuwe
richtlijn wordt de overweging toegevoegd tot inwendig onderzoek over te
gaan, hetgeen tot nu toe bij toepassing
van het betrokken artikel niet aan de
orde was.
Bovendien wordt niet omschreven
wanneer sprake is van 'sterke aanwijzingen'. Er is dus naar mijn mening
praktisch geen controle op de toepassing.
In de richtlijn ontbreekt ook de aanwijzing wie het inwendig onderzoek
zal moeten verrichten en op welke w i j ze het moet gebeuren. Uit de eerder
genoemde KRI blijkt dat de politiemensen daarvoor niet opgeleid w o r d e n ,
noch psychologisch, noch praktisch,
en dat bovendien de meeste artsen
geen inwendig onderzoek tegen de wil
van een vrouw zullen uitvoeren.
Prof. Kloosterman zegt, dat dat te vergelijken zou zijn met verkrachting.
Acht de Staatssecretaris het verantwoord om inwendig onderzoek door
niet-capabele personen te laten uitvoeren?
Staat zij erbij stil wat het voor de betrokkenen betekent om op een dergelijke wijze vernederd te worden? Heeft
zij ooit overwogen of een inwendig onderzoek überhaupt wel nodig is? Een
alternatief zou immers kunnen zijn het
laten maken van diepe kniebuigingen
waardoor vreemde voorwerpen op de
grond vallen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat inwendig onderzoek verwerpelijk is. Het
vormt een te diepe inbreuk op de persoonlijke vrijheid van v r o u w e n ; het is
zo beledigend en vernederend dat het
op een geen enkele wijze is goed te
praten.

D
Staatssecretaris Haars: Mijnheer de
Voorzitter! Gezien de inhoud van de
'kamerbrede' motie, die zoeven is ingediend, zal ik naar mijn mening op dit
moment niet al te diep hoeven in te
gaan op de gestelde vragen. Wij spreken overigens op dit moment over een
brief waarin ik meedeel dat iets niet
gebeurd is. Ik heb mij dus niet voorbereid op een grondige bespreking van
de gehele fouilleringsproblematiek zoals die aan de orde is gesteld. In overleg met de Minister zal ik pogen daaromtrent een notitie aan de Kamer te
doen toekomen.
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Mijnheer de Voorzitter! De Kamer
heeft op 27 januari een motie aangenomen en ik meen dat een staatssecretaris, wanneer het hem of haar enigermate mogelijk is, tot taak heeft een
dergelijke motie uit te voeren. Welnu,
het was mij mogelijk en de motie is
derhalve uitgevoerd. Als ik het goed
begrijp, zijn de geachte afgevaardigden niet zo gelukkig met hun eigen
motie en willen ze daaraan iets toe- of
afdoen.
Ik herhaal: ik heb de motie uitgevoerd en meegedeeld wat daarna gebeurd is. Ik dacht dat daarmee de kous
af was, maar dat is blijkbaar niet het
geval. Ik heb er overigens geen bezwaar tegen o m verder te praten.
De heer Roethof (PvdA): Dat vind ik
onbevredigend. De indieners van de
motie verkeerden destijds, evenals
mijn fractie, in de overtuiging dat wat
gesteld werd, gebeurd was. Als nu
achteraf blijkt dat dit niet het geval is,
dan mag men toch de indieners van de
motie en ons er geen verwijt van maken dat die motie w e r d ingediend en
dus uitgevoerd moet worden? Nu
blijkt dat het allemaal op een 'fake'
heeft berust, zou ik zeggen dat er alle
aanleiding is o m die circulaire in te
trekken, omdat er een motie is uitgevoerd op grond van feiten die wij veronderstelden. Die feiten hebben zich
niet voorgedaan. Wij zijn toch geen robotten....?
Staatssecretaris Haars: Neen....
De heer Roethof (PvdA): Ik had dat van
u zeker niet verondersteld. Het is ook
maar een heel vriendelijke uitnodiging
om die circulaire in te trekken nu de
omstandigheden gewijzigd blijken te
zijn. Gaat u anders te rade bij de Minister-President, die gebruikt altijd de
clausule 'rebus sic stantibus'; zodra de
omstandigheden zich wijzigen, moet
men zich daarbij ook aanpassen. Daar
ben ik het geheel mee eens.
Staatssecretaris Haars: Dank, ik zal dit
de Minister-President overbrengen.
De omstandigheden hebben zich
gunstig ontwikkeld. Wij hebben geprobeerd om duidelijk te maken hoe en op
welke wijze een begrenzing moet
plaatsvinden van iets waarvan wij
dachten dat het gebeurd was. Wij waren allemaal wat ongelukkig. De heer
Roethof zegt: geschokt, een beetje geschokt. Ik heb gezegd: verbaasd.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Eerst een beetje geschokt en later verbaasd!
Staatssecretaris Haars: Ik nam duidelijk afstand - en dat kwam duidelijk bij
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de Kamer o v e r - v a n wat daar gebeurd
is. Ik ben nu net zo blij als u dat het niet
gebeurd is. Wij hebben daarmee toch
een bepaalde begrenzing gegeven aan
die hele motie.
Mevrouw Beckers vroeg of onder
dat onderzoek ook onderzoek aan l i chaamsholten moet worden verstaan.
Ik meen dat dit wel het geval is.
De heer Van den Broek vroeg naar
de opleiding van de politie op dit punt.
Bij de primaire politie-opleiding leert
men de politieambtenaar wel fouillering die niet direct op de lichaamsholten betrekking heeft. Men probeert de
politiemensen de proportionaliteit van
de fouillering heel duidelijk aan te geven. Wanneer men verder moet gaan
dan het aan het lichaam fouilleren, dan
zal men in het algemeen de Officier
van Justitie erbij halen en zich wenden
tot een arts.
De heer Van den Broek vroeg dus of
de politiemensen in eerste instantie
voor dit soort fouillering w o r d e n opgeleid. Mijn antwoord luidt: voor zover
mij thans informatie is verstrekt is dit
niet het geval. In een nadere opleiding
is dit waarschijnlijk wel het geval. De
heer Van den Broek vroeg: zolang w i j
dat nog niet helemaal weten, bent u
dan bereid o m te zeggen dat dit door
een arts moet geschieden. Ik w i l deze
vraag in het algemeen positief beantwoorden, zeker ten aanzien van de
Vreemdelingenwet.
Verder kan ik op dit moment niet
gaan. Ik wil hieraan wel toevoegen wat
de heer Roethof zei: casu quo onder
goede medische controle. Ik wil niet
zeggen dat de arts het zelf moet doen,
maar hij moet er wel bijstaan. Zo versta ik dat. Daarmee hebben wij dus o p
dit moment, hangende de hele problematiek van de vraag wie dit precies
moet doen ter zake van de Vreemdelingenwet, dit punt opgelost. Het geeft
mijns inziens weinig problemen, o m dat dit zelden voorkomt.
De heer Van den Broek (CDA): Ik ben
een beetje verbaasd over de reactie
van de Staatssecretaris met betrekking
tot het feit dat de indieners nu enigszins terug zouden komen op hun motie. Mochten wij er hier in deze Kamer
niet van uitgaan dat als dit soort onderzoeken plaatsvindt of kan plaatsvinden op grond van de wet - en u
acht dat mogelijk - de betrokken
ambtenaren hiervoor voldoende zijn
opgeleid? Wanneer wij tussentijds tot
de ontdekking moeten komen dat dit
blijkbaar niet het geval is - hetgeen w i j
graag in een eerder stadium van de
Staatssecretaris hadden gehoord dan moeten w i j hieraan toch onze conclusies verbinden?
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Staatssecretaris Haars: Dan zijn w i j het
eens.
Laat ik verder gaan met andere
vraagpunten. Concreet is gevraagd
hoe het komt dat dit gebeurd is. Ik stel
er prijs op daarover duidelijkheid aan
de Kamer te verschaffen. Tijdens het
debat op 22 januari jl. was mij bekend
dat in één geval geconstateerd was dat
een zigeunervrouw iets onder haar
rokken verborg.
Verder had ik natuurlijk net zo goed
als ieder ander de kranten gelezen en
verhalen gehoord. Voorts werd mij
medegedeeld dat in dat speciale geval
het verzoek was gedaan tot het instellen van onderzoek in de lichaamshol-

ten. Ik had tijdens dit debat onvoldoende grond o m te ontkennen dat het gevraagde onderzoek niet had plaatsgevonden. Integendeel!
Ik meende, naar later bleek ten onrechte, dat ik ervan moest uitgaan dat
het onderzoek inderdaad had plaatsgevonden. Ik werd in die mening gesterkt door het feit dat de districtscommandant van de Rijkspolitie in Breda,
die na afloop van de hele overnameprocedure een persconferentie gaf en
daar plotseling geconfronteerd werd
met een vraag ter zake, zelf niet ontkend heeft dat van dergelijke onderzoeken sprake kon zijn geweest.
Ik heb deze politie-officier gevraagd
hoe het mogelijk was, dat hij, toen
hem dit plotseling werd voorgehouden, niet heeft ontkend. De reden daarvan was de volgende. Hij was aanwezig geweest in de container op een
moment waarop niet gefouilleerd
werd en constateerde daar onder andere plastic handschoenen, die men
zou kunnen gebruiken voor dit soort
fouilleringen. Dit gecombineerd met
een plotseling gestelde vraag en met
het feit dat hem bekend was dat men
gevraagd had een zigeunervrouw die
iets verborgen had (want dat had men
gezien) te mogen fouilleren, leidde bij
hem tot de conclusie: dit zal wel gebeurd zijn.
Men moet rekenen dat het was op
een moment waarin sprake van grote
intensiteit en snelheid van werken. Er
moest namelijk een zeer groot aantal
mensen in heel korte tijd worden onderzocht. Hij heeft op dat moment niet
verder de zaak kunnen onderzoeken.
Hij heeft wel een onderzoek in gang
gezet. Toen tijdens dit debat mij bleek
dat dit punt van vele kanten zeer bijzondere aandacht kreeg, heb ik aanleiding gevonden de snelheid van dit onderzoek te bevorderen.
In antwoord op de desbetreffende
vraag van de heer Van der Spek kan ik
zeggen, dat ik inderdaad enige tijd - ik
wil niet precies zeggen hoe lang voordat ik de Kamer daarvan mededeling heb gedaan, heb geweten, dat er
informaties zijn binnengekomen waaruit duidelijk is geworden, dat dit onderzoek niet heeft plaatsgevonden.
Voordat ik de Kamer daarvan mededeling heb gedaan, heb ik in overleg met
de procureur-generaal gemeend, een
onderzoek ter zake door de rijkspolitie
te moeten laten verrichten. Het zou onverstandig zijn geweest, als ik de gegevens die ik toen van de commandant
kreeg zonder nadere 'check' aan de Kamer had gegeven. Vandaar dat het enige weken heeft geduurd, voordat ik
heb gemeend de Kamer hiervan op de
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Haars
Staatssecretaris Haars: Er is enig verschil met de opleiding van de politie in
eerste termijn. Ik heb inlichtingen ingewonnen. Hier is geciteerd uit CRI,
waarin mevrouw Van Kampen heeft
gezegd, dat de politie hiervoor niet is
opgeleid. Dit is de primaire opleiding.
Er zijn natuurlijk meer opleidingen.
Ik ben er mèt de heer Van den Broek
van overtuigd, dat alleen mensen die
hiervoor opgeleid zijn, dit werk kunnen
doen. Natuurlijk! Hiervan ben ik altijd
uitgegaan. Ik heb nooit overwogen dat
een politie-agente, zo van de straat gehaald, die fouilleringen kan doen. Ik
ben er altijd van uitgegaan dat alleen
mensen die kundig zijn, dit doen. Dit is
ook mijn gedachte geweest bij die motie.
De heer Van den Broek (CDA): Maar
nu kort en goed: wat spreken wij met
de Staatssecretaris af?
Staatssecretaris Haars: Dat heb ik zojuist gezegd.
De heer Van den Broek (CDA): Krijg ik
de eenduidige toezegging dat inwendige fouillering in het kader van de
Vreemdelingenwet uitsluitend en alléén door een arts zal geschieden?
Staatssecretaris Haars: Ik heb gezegd:
door een arts dan wel onder goede
medische controle.
De heer Van den Broek (CDA): Wat
noemt u goede medische controle?
Staatssecretaris Haars: Dat een arts erbij staat.
De heer Van den Broek (CDA): Hij staat
erbij en kijkt ernaar!
Staatssecretaris Haars: Ja, dat is goede medische controle. Ik vind niet, dat
ik hier moet zeggen dat de arts het zelf
moet doen.
De heer Vanden Broek (CDA): Nu, als
er een arts bij staat

hoogte te moeten stellen. Ik vond het
verstandiger, ervoor te zorgen, dat ik
exact op de hoogte was van de gang
van zaken.
Dit zijn de feiten en de achtergrond
van wat er precies is gebeurd. Er is gevraagd aan de agenten: wilt u het onderzoek doen? De agenten hebben gezegd: neen, dat doen wij niet. Ook de
arts heeft gezegd: neen, dat doe ik
niet. De politiecommandant, wel wetende dat dit gevraagd was en wel de
handschoenen gezien hebbend, is
plotseling geconfronteerd met die
vraag door de pers. Hij heeft het niet
ontkend. Ik kon het dus niet ontkennen. Per slot van rekening krijg je altijd
informaties van anderen. Het heeft
even geduurd, voordat het onderzoek
was beëindigd.
De heer Van der Spek (PSP): Weet de
Staatssecretaris wie de vraag heeft
gesteld: wilt u het onderzoek doen?
Staatssecretaris Haars: Neen, mijnheer de Voorzitter! Volgens mij is een
onderzoek naar de gang van zaken verricht door de commandant, waarschijnlijk in overleg met de agenten die erg
verontwaardigd zijn geweest over wat
zij verondersteld werden te hebben gedaan. Voor de rest weet ik het niet i t
weet alleen, dat de commandant plotseling op een persbijeenkomst daarmee geconfronteerd is. Ik weet niet
door wie.
De heer Van der Spek (PSP): De
Staatssecretaris heeft gezegd, dat gevraagd is: wilt u dat onderzoek doen?
Dat is toen geweigerd door de agenten.
Staatssecretaris Haars: Dat is een van
de politiemensen geweest die buiten
hebben gelopen en geconstateerd, dat
de betrokken vrouw iets verborg.
D e h e e r V a n d e r S p e k ( P S P ) : Die
vroeg, of zij dat onderzoek wilden
doen?
Staatssecretaris Haars: Ja.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): En
de commandant heeft daarop dus beslist?
Staatssecretaris Haars: De commandant heeft daarop niet beslist. De man
die op dat moment het commando of
het onderzoek voerde, was niet de
commandant over wie ik op het ogenblik spreek, namelijk de hoogste man
van de politie in Breda. Vandaar dat ik
het duidelijk en juist vond dat wij de
dingen enigszins scherper omschreven.
Mijnheer de Voorzitter! Er is nog de
vraag gesteld, of de terminologie 'onderzoek aan het lichaam' ook 'onder-
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Haars
zoek aan de lichaamsholten' omvat. Ik
meen dat dit wel het geval is. Ik verwijs
naar Melai en Van Beumeien. Ik verwijs
ook naar hetgeen waarover vele geachte afgevaardigden hebben gesproken, namelijk de commissie inzake
partiële herziening van het Wetboek
van Strafvordering. In 1975 heeft die
commissie een rapport uitgebracht.
Ook deze commissie is van mening,
dat onderzoek 'aan het lichaam' tevens
'in de lichaamsholten' omvat.
De geachte afgevaardigden mevrouw Beckers, de heer Roethof en
mevrouw Kappeyne van de Coppello
hebben mij gevraagd wat er nu eigenlijk met het rapport van die commissie
is gebeurd. Ik wijs erop , dat in de memorie van toelichting op de nieuwe
Politiewet een belangrijk deel van de
stukken die door deze commissie inzake partiële herziening van het Wetboek
van Strafvordering zijn uitgegeven, is
opgenomen. Als de Kamer niet via een
motie, die zo breed is ondersteund,
had verzocht o m een nieuwe notitie,
had ik willen wijzen op het feit, dat ten
aanzien van de Politiewet juist de inbreng van deze commissie heeft
plaatsgevonden. Er was dus reeds een
aanzienlijke ruimte aanwezig voor de
behandeling van het onderwerp fouillering. Ik wijs eveneens op de WetBOPZ. Daarbij komt dit punt eveneens
ter sprake.
Mevrouw Beckers en de heer Roethof hebben nog op het nieuwe artikel
10a van de Grondwet gewezen. De
wettelijke grondslag voor de fouillering ten aanzien van dit punt is naar
mijn mening in ieder geval duidelijk
aanwezig.
Ik ben van mening dat ik hiermee alle vragen heb beantwoord. Ik heb niet
alle woordvoerders bij naam genoemd, omdat eigenlijk iedereen hetzelfde heeft gevraagd. De een vroeg
hoe het kwam dat er een kortsluiting
heeft plaatsgevonden en de ander
vroeg waarom ik een week nodig had
voordat de uitslag van het onderzoek
bekend is gemaakt. De vragen hadden
allemaal betrekking op de manier
waarop het gebeurd is. Door het geven
van deze uitleg heb ik naar mijn oordeel alle vragen voldoende beantwoord.
De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd in de tweede termijn te bepalen op
3 minuten per spreker.
Daartoe wordt besloten.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben van me-
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ning dat het goed is dat wij de zaak van
de fouillering aan het lichaam in een
breder kader hebben geplaatst, want
de Staatssecretaris heeft nu zojuist de
vragen opgeworpen die voor mij en
ook voor een aantal juristen op dit moment werkelijk vraagtekens zijn.
De Staatssecretaris zei dat artikel 56
van het Wetboek van Strafvordering
een duidelijke toelichting heeft en dat
er jurisprudentie over is verschenen;
'aan het lichaam' houdt ook de mogelijkheid van onderzoek in lichaamsholten in. Ook de commissie partiële herziening strafvordering noemt in dit
verband de Vreemdelingenwet niet.
De vraag is, of je de Vreemdelingenwet zo maar kunt vergelijken met artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering.
De Staatssecretaris heeft gezegd dat
bij de primaire opleiding van de politie
fouillering aan de orde is, maar niet direct de inwendige fouillering. Bij de
opleiding gaat men ervan uit dat dit
een taak van de arts is. De Staatssecretaris gaat ermee akkoord dat het via
artsen moet gebeuren of onder goede
medische controle. Naar mijn mening
is dat op zich zelf juist, want onder inwendig onderzoek wordt bij voorbeeld
ook bloedonderzoek verstaan. Het
prikken van bloed behoeft niet per se
door een arts te gebeuren, maar ook
niet door een politieagent.
Staatssecretaris Haars: Ik heb altijd gesproken over onderzoek in lichaamsholten. Dat is wat anders dan het prikken van bloed.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik
praat nu over onderzoek aan en in het
lichaam. Artikel 56 van het Wetboek
van Strafvordering geeft ook dit soort
voorbeelden.
Staatssecretaris Haars: Het lijkt mij
weinig zinvol, bij een behandeling in
het kader van de Vreemdelingenwet in
het bloed te prikken.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Ook in de motie wordt niet gesproken
ovsr de Vreemdelingenwet, maar over
fouilleren aan en in het lichaam. Dat is
dus veel algemener.
De Staatssecretaris heeft zojuist
weer gezegd dat de aanwezige arts bezwaren had. Ik heb hierover verschillende artsen gebeld en ik heb in 'KRI'
een artikel van een arts hierover gelezen. Al deze artsen zeggen dat zij ethische bezwaren hebben tegen het onvrijwillig inwendig fouilleren of onderzoeken van mensen. Op dat punt liggen er naar mijn mening wel degelijk
problemen. Ik heb de Staatssecretaris
niet voor niets gevraagd, of het waar is
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dat enige gevangenisartsen weigeren
op deze manier mensen inwendig te
onderzoeken.
Naar mijn mening heeft het niet veel
zin meer, in te gaan op de concrete
gang van zaken. Ten aanzien van de
vrouw die iets onder haar rokken verborg, had de Staatssecretaris de vorige keer een veel duidelijker term. Die
term gebruikt zij nu niet meer. Zoals ik
de vorige keer al heb gezegd, mag
fouilleren aan kleding en lichaam alleen maar als alle andere identiteitsonderzoeken niets hebben opgeleverd.
Het is dan ook de vraag, of niet eerst
de resultaten van onderzoek naar vingerafdrukken en foto's moesten worden afgewacht, vóórdat dit onderzoek
mocht gebeuren. Voor mij is het overigens geen vraag, want ik ben er zeker
van dat men buiten het boekje is gegaan.
De Staatssecretaris heeft geprobeerd, de gang van zaken zo goed mogelijk weer te geven. Wij hebben zojuist 'Nijmegen' gehad. De burgemeester weet niet wat er is gebeurd bij
de uitvoering van het beleid. Dat geeft
talloze problemen. Naar mijn mening
moeten wij er langzamerhand naar toe
dat dit soort misverstanden of spraakverwarringen wordt voorkomen. Het is
dan ook nodig dat de Staatssecretaris,
de ambtenaren en ook de top van de
politie - wie het dan ook mogen zijn weten hoe hun mensen zaken uitvoeren. Die uitvoering moet worden begeleid en gecontroleerd. Het behoeft dan
niet een week of nog langer te duren
voordat men - niet eens geheel - op
de hoogte is van wat er is gebeurd.

D
De heer Van den Broek (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het is mogelijk dat
ik iets heb gemist. Heeft de Staatssecretaris zich uitgesproken over de
motie die door mevrouw Beckers en
anderen is ingediend?
Staatssecretaris Haars: Ik ben mijn betoog begonnen met de opmerking dat
ik met de Ministers samen zal trachten,
een notitie aan de Kamer te zenden.
De heer Van den Broek (CDA): Dank u.

D
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik zeg
de Staatssecretaris hartelijk dank voor
de nader gepreciseerde toezegging. Terecht betracht zij hierin bescheidenheid omtrent de medewerking van de
Minister. Zij kan zijn medewerking natuurlijk niet zo maar geven, want zij
wist niet dat deze motie zou worden
ingediend. Bescheidenheid in het
trachten, de notitie te leveren, acht ik x
misplaatst.
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Kappeyne van de Coppello
De heer Roethof (PvdA): Voor de goede orde merk ik op dat het gaat o m de
Minister van Justitie en de Minister
van Binnenlandse Zaken. Het betreft
niet slechts de fouillering ex het Wetboek van Strafvordering, maar ook de
veiligheidsfouillering. De laatste is een
affaire van de Minister van Binnenlandse Zaken.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): De notitie moet dus het standpunt van de gehele Regering inhouden, zoals te doen gebruikelijk is. Ik
kan mij voorstellen dat de Staatssecretaris hiervoor de medewerking van andere bewindslieden w i l hebben.
Ik heb van de Staatssecretaris gehoord dat een aantal suggesties van
de commissie waarvan wij het rapport
van tijd tot tijd hebben besproken, zijn
verwerkt in de nieuwe Politiewet en de
wet BOPZ.
Ik heb echter geen duidelijke uiteenzetting gehoord over de suggestie, een
algemene fouilleringswet op te stellen.
Ik vraag de Staatssecretaris, in de notitie die zij tracht uit te brengen, een uitspraak te doen. Een algemene fouilleringswet voor alle soorten van fouillering lijkt mij niet mogelijk. Hiervoor
zijn de doeleinden en de situaties te verscheiden. Ik kan mij echter indenken
dat de fouilleringswet als een soort
vangnet werkt in de situaties die in allerlei wetten niet worden ondervangen.
Ik schetste al de situatie met het
Reglement van Orde van de Tweede
Kamer. Het is goed mogelijk dat nietpolitiefunctionarissen in dit gebouw
de opdracht tot fouilleren w o r d t gegeven, maar andere functionarissen. Ik
acht het jammer, als een wijziging van
de Grondwet, die ik in verschillende
stadia zeer heb toegejuicht, niet uitwerkt op de toepassing van het Regiement van Orde van deze Kamer.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
heeft misschien gezien dat in de eerste
overweging van de motie hiermee rekening is gehouden, al dan niet op
grond van wettelijke bepalingen.
Mevrouw Kappeyne van de Coppello
(VVD): In de toelichting op uw motie
werd hierop niet uitdrukkelijk gezinspeeld. Daarom leek het mij juist, deze
lacune aan te geven.

D
Staatssecretaris Haars: Mijnheer de
Voorzitter! Ik kan niet antwoorden op
de vraag of ook andere artsen fouillering weigeren. Ik weet het echt niet. Ik
heb slechts vastgesteld dat die ene
arts op dat moment onder die omstan-
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digheden niet tot fouillering bereid
was.
Inderdaad moet spraakverwarring
worden voorkomen en zijn begeleiding en controle nodig.
Er zijn wel eens momenten waarop
zo veel tegelijk over iemand heen
komt, zoals in dit geval, waarbij in
twee dagen tijds 120 mensen moesten
worden gecontroleerd en gefouilleerd,
dat men de situatie niet meteen kan
evalueren. Toen de commandant constateerde dat er iets aan de hand was,
heeft hij onderzoek verricht en ons
daarvan mededeling gedaan, waarna
w i j met de procureur-generaal hebben
overlegd. Dit alles gebeurde nadat de
rust was weergekeerd. De betrokken,
vrouwelijke agenten waren op dat moment één of twee dagen vrij, nadat zij
enkele dagen en nachten hadden
doorgewerkt. Dit betekent dus niet dat
er geen begeleiding en geen controle
zou zijn geweest. Het betekent gewoon
dat men in een volmaakt ongewisse,
onrustige situatie pas exact kan nagaan wat er is gebeurd wanneer er een
enkele dag voorbij is, alle begeleiding
ten spijt.
Mevrouw Kappeyne heeft o m een
duidelijke uitspraak gevraagd over een
algemene fouilleringswet. Ook daarvan wens ik mij op dit moment te onthouden. Het is mij bekend dat het advies van de Commissie Partiële Herziening Strafvordering in de Politiewet is
opgenomen. Men zou daaruit kunnen
opmaken dat geen algemene fouilleringswet in gedachten lag. Het ligt te
ver van mijn directe kennis dan dat ik
in staat zou zijn, hierop een antwoord
te geven. Gezien de vraag van de Kamer, op alle facetten van de fouillering
nader geïnformeerd te worden, ben ik
ervan overtuigd dat ook dit punt mede
in de berichtgeving zal worden betrokken.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande
dinsdag over de ingediende motie te
stemmen.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van het
verslag van een mondeling overleg
over een wereldactieplan emancipatie
(16 400-XVI, nr.40).
De beraadslaging wordt geopend.

D
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het wereldactieprogram voor de vrouw werd
tijdens de VN-conferentie te Kopenhagen met een overweldigende meer-

Zigeuners in Nederland
Emancipatie

derheid aangenomen. In gezelschap
van de andere EG-landen onthield de
Nederlandse delegatie zich, op instructie van Buitenlandse Zaken, van het
verlenen van haar stem aan een program waaraan Nederland via verscheidene amendementen een belangrijke
bijdrage had geleverd.
Uit de namens de EG door Luxenv
burg uitgesproken stemverklaring, die
een onverbrekelijk onderdeel van het
stemgedrag vormt, blijkt de intentie
van de stemonthouding. De Negen
hebben zich van stem onthouden, aangezien zij bepaalde politieke paragrafen, die in wezen niets met het doel
van de conferentie te maken hadden,
onaanvaardbaar achtten. Wel kwam
tot uitdrukking dat de Negen zich met
dat deel van het program dat zich werkelijk met de problemen van v r o u w e n ,
zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden, bezig houdt kunnen verenigen en dat zij zich voor de uitvoering daarvan zullen inzetten.
Dat geldt ook voor Nederland. Uit
verschillende officiële verklaringen namens Nederland, in opeenvolgende
vergaderingen van de Verenigde Naties, blijkt dan ook dat ons land aandringt op de implementatie van het
wereldactieprogram. Ook in een brief
aan de Kamer getuigt Minister De Koning van deze noodzaak.
Aangezien een implementatie uitsluitend door organisaties van de Verenigde Naties weinig zinvol zou zijn,
moedigt de Nederlandse Regering in
feite de regeringen van andere landen
aan, het wereldactieprogram u i t t e
voeren. Dit optreden van de Nederlandse Regering in de VN komt overigens overeen met de houding ten
aanzien van andere resoluties - of een
charter - waarop Nederland zich o m
bepaalde redenen van stem onthield,
maar waaraan men zich voor de uitvoering wel gebonden achtte, zij het
onder voorbehoud ten aanzien van
gewraakte punten.
Bekende voorbeelden daarvan zijn
de Charter of Economie Rights and Duties en de instelling van de Raad voor
Namibië. Weinig consistent in dit opzicht is dan ook de houding van de Nederlandse Regering ten aanzien van de
status van het Wereldactieprogram in
Nederland zelf.
Uit verscheidene uitlatingen, met
name van de Staatssecretaris van
CRM, blijkt dat zij het Wereldactieprogram niet wil zien als een officieel VNdocument, waarop het eigen actieprogram mede zou moeten worden gebaseerd, doch meer als een paper waaraan men officieel niet is gebonden,
maar waaruit zij wel naar eigen goed-
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Rempt-Halmmans de Jongh
dunken wat aardige punten zou kunnen halen. Mijn fractie acht dit, mede
gezien de stemverklaring, een onjuiste
en inconsequente uitleg van het sterngedrag.
Waarom acht de Nederlandse Regering zich ontheven van de plicht het
Wereldactieprogram in eigen land te
implementeren, terwijl zij in de Verenigde Naties wel anderen oproept de
uitvoering van het Wereldactieprogram ter hand te nemen? Is het Wereldactieprogram trouwens al in het Nederlands vertaald?
Mijnheer de Voorzitter! Ter voorkoming van enig misverstand wijs ik erop dat mijn fractie het stemgedrag van
de Regering in Kopenhagen ondersteunt. Indien mijn fractie dan ook aandringt op de implementatie van het
Wereldactieprogram in ons eigen
land, dan betekent dit niet dat wij mede aandringen op de uitvoering van de
terecht door ons land gewraakte en afgewezen passages. Integendeel, het
plan kan - voor zover het op ons land
van toepassing is - zonder deze passages worden uitgevoerd, waarbij er
zelfs met nadruk op kan worden gewezen w a a r o m Nederland op deze punten heeft tegengestemd, dan wel niet
aan de stemming heeft deelgenomen.
Mijnheer de Voorzitter! Tijdens het
mondeling overleg op 6 november j l .
is gebleken dat het verschil van mening over de status van het Wereldactieprogram in Nederland tussen mijn
fractie en de betrokken bewindslieden
bleef bestaan. Derhalve dienen wij een
motie in, teneinde op dit punt een uitspraak van de Kamer u i t t e lokken. Deze motie wordt mede namens de leden
Schaapman en Bischoff van Heemskerck ingediend.

verder constaterende, dat de Nederlandse Regering diverse malen in de
VN heeft aangedrongen op de implementatie van het WAP;
spreekt als haar mening uit, dat ook in
Nederland het nog op te stellen nationale actieprogram voor de v r o u w
mede gebaseerd dient te zijn op het
VN-Wereld actie Programma, voor zover van toepassing op Nederlandse
omstandigheden en met uitzondering
van de door Nederland gewraakte passages,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 109 (16 400-XVI).

D

constaterende, dat de mede namens
de Nederlandse Regering afgelegde
stemverklaring van de EG de overige
paragrafen van het WAP aanvaardbaar
acht;

Mevrouw Korte-van Hemel (CDA):
Mijnheer de Voorzitter! Van de zijde
van de VVD-fractie is het verzoek gedaan op de agenda van de Kamer te
plaatsen - het Presidium heeft erin bewilligd - het verslag van het mondeling overleg. Mevrouw Rempt heeft zojuist ook gezegd dat er tijdens het
mondeling overleg op 6 november een
verschil van inzicht was tussen haar en
de aanwezige bewindslieden. Voor alle duidelijkheid wil ik zeggen dat die
onduidelijkheid er bij mijn fractie toen
niet was en er nu ook nog niet is.
Bij het mondeling overleg lag mede
voor het toen reeds bij de Kamer binnengekomen schrijven van 25 september 1980, waarin de bewindslieden
mededeling hebben gedaan van de redenen van het stemgedrag in Kopenhagen. In deze brief kunnen wij lezen
dat de bewindslieden van oordeel zijn,
dat de emancipatiematerie die in Kopenhagen aan de orde is geweest, grotendeels positief beantwoord kan worden en dat in een in Nederland te voeren emancipatiebeleid uit het Wereldactieprogram en andere documenten
vele voorstellen zullen worden gebruikt, voorstellen die, naar het oordeel van de Regering, een wezenlijke
bijdrage leveren aan de emancipatie
van de vrouw.
Tijdens het mondeling overleg was
er verschil van inzicht over de betekenis van het stemonthouden. Mevrouw
Rempt heeft toen gezegd, dat naar
haar oordeel de stemonthouding een
milde v o r m van vóór stemmen was.
De beide bewindslieden hebben gezegd, dat de Koninkrijksdelegatie het
integrale actieplan niet heeft aanvaard
maar dat dit niet uitsluit dat Nederland
de voor dit land relevante passages
van het plan ten uitvoer brengt.
Het zal u duidelijk zijn, mijnheer de
Voorzitter, dat mijn fractie er op dit
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Motie
De Voorzitter: Door de leden RemptHalmmans de Jongh, Schaapman en
Bischoff van Heemskerck w o r d t de v o l gende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over een
wereldactieplan emancipatie (WAP);
van mening, dat de Regering zich te
Kopenhagen tijdens de VN-Wereld
Conferentie voor de Vrouw, gezien een
drietal onaanvaardbare paragrafen, terecht van stemming heeft onthouden;

moment daarom ook geen behoefte
aan heeft, nog eens een kameruitspraak op dit terrein te onderschrijven.
Wij gaan ervan uit, dat er in ieder geval
ruim voldoende rekening zal worden
gehouden met het nationale actieplan
en met het VN-actieplan.
Wij achten het bovendien ongewenst, dat er aldus een signaal zou oplichten dat ook wellicht een politieke
duiding zou hebben. Het zou immers
een andere duiding hebben dan die
welke tot uitdrukking is gekomen in
het onthouden van stemmen in Kopenhagen en in de uitleg die gegeven
is in de brief van 25 september en tijdens het mondeling overleg van 6 november jl. Mijn fractie acht een dergelijke uitspraak bovendien zeker overbodig.

D
Mevrouw Schaapman (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Vandaag spreken
wij over Mexico en Kopenhagen; twee
namen van steden in de wereld, die in
en voor de vrouwenbeweging een
speciale klank hebben gekregen. Een
klank die de verwachting rechtvaardigt, dat eeuwenlang bestaande traditionele rolpatronen zullen worden doorbroken en achterstanden van vrouwen
zullen worden opgeheven. Een klank
van hoop op verbetering van de positie van de vrouw. Hoe reëel die verwachting en hoop mogen zijn, ook
voor de Nederlandse vrouwen, zullen
we vandaag vernemen van de Staatssecretaris voor emancipatiezaken, die
voorzitter was van de Koninkrijksdelegatie naar de confentie in Kopenhagen.
In Mexico is, voor het eerst in de
geschiedenis, een wereldconferentie
gehouden waar, binnen het kader van
de Verenigde Naties, door de deelnemende landen plannen zijn gemaakt
om te komen tot de verwezenlijking
van de doeleinden van het lnternationale Jaar van de Vrouw, namelijk het
opbouwen van een samenleving,
waarin de vrouw werkelijk en volledig
deelneemt aan het economische, sociale en politieke leven, alsmede het ontwikkelen van strategieën die dit mogelijk maken.
Tijdens die eerste VN-vrouwenconferentie in 1975 werd het wereldactieplan aangenomen, dat andere richtlijnen en aanbevelingen bevat voor nationale en internationale actie voor een
periode van tien jaar. In 1980 heeft in
Kopenhagen de tweede wereldvrouwenconferentie plaatsgevonden, waar
het wereldactieplan werd geëvalueerd
en het wereldactieprogramma werd
vastgesteld voor de komende vijf jaar.
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In Mexico werden de plannen gemaakt
en in Kopenhagen kwam het actieprogramma tot stand. Dat is een wezenlijk
verschil en daarom zal ik verder spreken over het wereldactieprogramma.
Tijdens het mondeling overleg over
de status van dit wereldactieprogramma, heb ik al uitvoerig stil gestaan bij
de wijze waarop Nederland heeft deelgenomen aan de voorbereiding van de
conferentie en over de amendementen
die door Nederland op het ontwerp-actieprogramma zijn ingediend.
Helaas hebben in Kopenhagen politieke geschilpunten aldaar, die thuis
horen op andere VN-conferenties de
besluitvorming op deze vrouwenconferentie beïnvloed. Daardoor is er een
aantal passages in het wereldactieprogramma opgenomen, die slechts zijdelings met vrouwenproblemen te maken hebben.
Zo zijn paragraaf 2, met verwijzing
naar een in Bagdad gehouden conferentie van niet-gebonden landen over
de Midden-Oosten problematiek, paragraaf 5, met vermelding van een
groot aantal -ismen, waaronder zionisme, die uitgeroeid zouden moeten
worden alvorens volledige gelijkheid
tussen man en vrouw binnen bereik
zou komen en paragraaf 244, waarin
de PLO wordt vermeld als de vertegenwoordiger van het Palestijnse volk,
voor vier landen aanleiding geweest
om tegen het wereldactieprogramma
te stemmen.
Vierennegentig landen stemden
voor en tweeëntwintig, waaronder Nederland, hebben zich onthouden van
stemming. Terecht, mijnheer de Voorzitter, want deze v o r m van politisering
heeft ernstig afbreuk gedaan aan de
doelstelling van de VN-wereldvrouwenconferentie.
Ook tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 11 december 1980, waar bij de stemming
over resolutie 35/136, aan de Secretaris-Generaal werd gevraagd voorstellen te doen o m het in Kopenhagen
aanvaarde wereldactieprogramma ten
uitvoer te brengen, heeft Nederland
zich onthouden van stemming.
Maar in de stemverklaring die
Luxemburg namens de negen heeft afgelegd op 30 juli 1980, is nadrukkelijk
gesteld dat men zich gebonden achtte
aan de fundamentele doelstellingen
van het programma voor zover die
werkelijk en specifiek vrouwen betreffen. 'Onthouden van stemming is een
milde vorm van tegenstemmen' heeft
de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking gezegd, tijdens het mondeling
overleg waarover wij nu praten.
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Mijn fractie verwacht van de Regering dat zij dit programma niet naast
zich neerlegt en ook niet vrijblijvend
hanteert. De emotionele, politieke en
morele gebondenheid aan dit programma moet tot uitdrukking worden
gebracht in het nationale actieprogramma, waarvan in het antwoord op
vraag 248 bij de C.R.M.-begrotingsbehandeling 1981 wordt gezegd dat naar
verwachting een ontwerp-actieplanprogramma in het vroege voorjaar van
1981 als discussiestuk zal worden uitgebracht.
Mijn fractie vindt echter dat er haast
is met het aanbieden aan de Kamer
van een nationaal actieprogramma,
wat ons betreft voor eind mei van dit
jaar. Het is niet voldoende dat de Regering zegt, dat voor haar relevante
passages van het plan ten uitvoer zullen worden gebracht. Wij willen hierover dan ook een uitspraak van de Kamer vragen en 'in the spirit of sisterhood and coöperation' is deze motie
mede ondertekend door mevrouw
Rempt en mevrouw Bischoff.
Motie
De Voorzitter: Door de leden Schaapman, Rempt-Halmmans de Jongh en
Bischoff van Heemskerck wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging over een
wereldactieplan emancipatie (WAP);
overwegende, dat er in de samenleving nog steeds sterke weerstanden
bestaan tegen de emancipatie van de
vrouw;
overwegende, dat belemmeringen ten
aanzien van het verbeteren van de positie van de vrouw dienen te worden
weggenomen;
van oordeel, dat het Wereldactieprogramma van de Verenigde Naties voor
de tweede helft van het decennium
van de vrouw, zoals vastgesteld te Kopenhagen op 30 juli 1980 en overgenomen door de Algemene Vergadering
van de V.N. op 11 december 1980 bij
resolutie 35/136, met uitzondering van
paragraaf 2 met verwijzing naar een in
Bagdad gehouden conferentie van niet
gebonden landen, paragraaf 5 met
vermelding van een groot aantal ismen waaronder zionisme, die uitgeroeid zouden moeten worden en paragraaf 244 waarin de P.L.O. wordt vermeld als de vertegenwoordiger van
het Palesteinse volk, de basis vormt
voor een Nationaal actieprogramma
wat betreft de fundamentele doelstellingen van het Wereldactieprogramma
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voor zover die werkelijk en specifiek
vrouwen betreffen;
dringt er bij de Regering op aan, vóór
eind mei 1981 een Nationaal actieprogramma, waarin opgenomen een
tijds- planning voor de te nemen maatregelen, aan de Kamer aan te bieden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 110 (16 400-XVI, nr. 40).
Mevrouw Schaapman (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wanneer zal de
evaluatie van de Wereldconferentie te
Kopenhagen met de Kamer worden
besproken? Tijdens het mondeling
overleg van 31 januari 1980 heeft de
Staatssecretaris dit toegezegd. Wanneer zal het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie
jegens de vrouw, dat op 17 juli te Kopenhagen namens de Regering is ondertekend, aan het parlement ter
goedkeuring worden aangeboden?
Wat gaat de Regering doen met de
onderzoeksgegevens van het verkennend onderzoek inzake 'Weerstanden
tegen emancipatie', dat in opdracht
van dee Emancipatiekommissie is gedaan? Volgens dit onderzoek zijn er
nog zeer veel diepgewortelde vooroordelen ten aanzien van vrouwen en
stuiten maatregelen, die de achterstand van vrouwen kunnen opheffen,
op verzet.
Mijnheer de Voorzitter! Vrouwen en
meisjes zijn de helft van de wereldbevolking, maar zij vormen eenderde van
de beroepsbevolking, zij doen echter
2
/3 van ai het werk, zij krijgen slechts
10% van het wereldinkomen, en bezitten minder dan 1 % van de rijkdommen van deze wereld. Dit is een ongelijke verdeling. Maar emanciperen
duurt erg lang, zegt de toekomstige
voorzitter van de Emancipatieraad, in
het interview met De Volkskrant van 3
maart jl. Laten we snel verder gaan op
de lange weg die nog voor ons ligt,
voordat de klank van Mexico en Kopenhagen zal zijn vervaagd in de weerstanden tegen de emancipatie.

D
Mevrouw Bischoff van Heemskerck
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Hetwereldactieprogramma werd in Kopenhagen besproken op de VN-conferentie. Voor deze conferentie is het voorgestelde wereldactieprogramma al geruime tijd onderwerp geweest van discussie. Sinds januari 1979 is een nationale werkgroep bezig geweest met
de voorbereiding van deze conferentie. Een van de taken van deze werk-
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groep was te kijken in hoeverre het
wereldactieplan dat in Mexico werd
aangenomen, beter kon worden aangesloten bij de ontwikkelingen sinds
1975.
De delegatie naar de conferentie kun
je dus alleszins goed voorbereid nor;
men. Bij de stemming op de conferentie in Kopenhagen heeft Nederland
zich onthouden. De reden was duidelijk. Met het stemgedrag op zich zelf
kan de fractie van D'66 zich ook verenigen. De gewraakte passages hebben
niets te maken met de verhouding tussen man en vrouw. Om deze reden
zouden die ook niet moeten worden
opgenomen in een actieprogramma.
Maar wij gaan er wel vanuit dat over
de emancipatiegerichte onderdelen
van het actieprogramma overeenstemming bestaat. Wanneer dat niet
het geval was geweest, zou de koninkrijksdelegatie tegen hebben gestemd
en in een stemverklaring hebben uitgelegd w a a r o m . Van deze mogelijkneid is geen gebruik gemaakt.
De latere problemen rond de interpretatie van de houding ten opzichte
van het wereldactieprogramma kwamen voor onze fractie nogal onverwacht. Minister De koning zei dat hij
met het wereldactieprogramma aan
de slag wilde. Staatssecretaris Kraaijeveld zei dat niet te doen was of was er
twijfelachtig over in een artikel in Trouw
van 1 december 1980. Dit debat is er
mede voor om in ieder geval over deze
punten duidelijkheid te scheppen.
In de memorie van toelichting bij de
begroting voor 1981 van CRM is aangekondigd dat een nationaal actieprogramma zal worden ontwikkeld. Mijn
fractie heeft getwijfeld of zij de plannen voor een nationaal p r o g r a m m a m
zonder meer zal moeten steunen, aangezien zoals in het verleden is gebleken in onze fractie soms een ander
emancipatievuur brandt dan bij de
Staatssecretaris. Toch moeten wij een
en ander invullen. Wij moeten daarvoor het wereldactieprogramma als
uitgangspunt nemen.
Wij zijn erg benieuwd hoe de Staatssecretaris de relatie tussen het wereldactieprogramma en het nationaal actieprogramma ziet. De Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking heeftin
het mondeling overleg gezegd dat de
relevante onderdelen uit het wereldactieprogramma worden overgenomen. Dat lijken mij alle onderdelen,
behalve de gewraakte passages, voor
zover nodig voor Nederland.
Het opmerkelijke van de politiek is
nu juist dat er verschillende definities
van 'relevant' bestaan, afhankelijk van
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partijpolitieke overtuiging. Die kan in
dit geval niet bestaan. In ieder geval
zal de fractie vanD'66 van de Staatssecretaris graag een nadere invulling
vernemen. De fractie spoort haar aan
met spoed te werken aan het actieprogramma.

•
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters:
Mijnheer de Voorzitter! Op 6 novenv
ber is er een mondeling overleg geweest over de materie die vanavond
aan de orde is. Het verslag staat op de
agenda. Wat de beantwoording betreft, kan ik om te beginnen volledig
verwijzen naar wat Minister De Koning
en ik, beiden medeverantwoordelijk
voor wat er in Kopenhagen is gebeurd,
in dit mondeling overleg te berde hebben gebracht.
Van de kant van de Kamer zijn erg
weinig nieuwe dingen aangevoerd, zodat ik kan verwijzen naar onze opvatting, ook verwoord in een brief, dat in
Kopenhagen door de Nederlandse Regering ijverig is meegewerkt aan het
tot stand brengen van een wereldactieprogramma waarmee wij zouden
kunnen instemmen. Het is echter niet
geheel gelukt zo'n actieprogramma,
waarmee wij geheel zouden kunnen
instemmen, op te stellen. Ten slotte
hebben w i j onze stem aan dat programma onthouden. De overwegingen daarvoor zijn voldoende bekend
en zijn diverse malen ter tafel gebracht.
Reeds in het mondeling overleg is
gebleken dat wij de opvatting van mev r o u w Rempt dat het zich onthouden
van stemmen op dit punt een milde
v o r m van voorstemmen is, niet delen.
Het is een v o r m van tegenstemmen, zij
het een milde. Wij leggen hiermee in
ieder geval de nadruk op het feit dat
w i j niet vóór dit programma zijn. De
redenen daarvoor zijn nog eens opgesomd in de ingediende moties.
Over de relevantie van het programma van Kopenhagen voor het nationale beleid in Nederland is uitvoerig van
gedachten gewisseld. Terecht heeft
mevrouw Bischoff de woorden van Minister De Koning herhaald, dat w i j de
relevante passages uit het programma
in het beleid in Nederland zullen meenemen. Wij hebben dat in een brief
aan de Kamer verwoord. De passage
die daarop slaat heeft mevrouw Korte
nog eens voorgelezen: 'Uit het Wereldactieprogramma en uit andere documenten, die op de conferentie werden
gepresenteerd, kunnen vele voorstellen worden gebruikt; die voorstellen
die naar het oordeel van de Regering
een wezenlijke bijdrage leveren aan de
emancipatie van de vrouw.'.
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Het is niet zo, dit in antwoord aan
mevrouw Rempt, dat de Staatssecretaris van CRM en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking diverse geluiden laten horen. Wij hebben juist, o m
alle verwarring daarover weg te nemen,
de brief van 25 september geschreven.
Dat is een brief mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken. Daarin is
verwoord hoe wij aan de gang gaan
met het document dat in Kopenhagen is
aanvaard.
In de motie van m e v r o u w Rempt
staat de constatering dat de Nederlandse Regering diverse malen in de
VN heeft aangedrongen op de implementatie van het Wereldactieprogramma. Mevrouw Bischoff heeft het wat
onzorgvuldiger geformuleerd: Minister De Koning zei dat hij ermee aan de
slag zou willen.
Wat heeft de Nederlandse Regering
precies gezegd? Minister De Koning
heeft op 29 augustus gezegd dat hij de
gelegenheid aangrijpt om het belang
te onderstrepen dat w i j hechten aan
het adequaat incorporeren van de resultaten van de wereldconferentie van
het VN-decennium voor de vrouw (gehouden in de context van de strategie).
Dat betekent dat Minister De Koning
die zaken, die wij zeer relevant vinden
voor de emancipatie van de v r o u w in
het kader van de ontwikkelingssamenwerking, en die in Kopenhagen aan de
orde zijn geweest, van harte ondersteunen. Wij willen die in ons beleid
opnemen en w i j bevelen anderen aan
daarmee vooral aan de gang te gaan,
omdat wij dat relevant vinden voor de
emancipatie van de vrouw in de ontwikkelingslanden.
Daarna is éénmaal, door de w o o r d voerster van de Nederlandse delegatie
in New York, m e v r o u w Ten Hagen-Pott,
in één zin inderdaad het w o o r d 'implementatie van de aanbevelingen van
Mexico en Kopenhagen' gebruikt. Als
mevrouw Rempt in haar motie daarop
doelt, dan moet ik zeggen dat dat inderdaad een keer is gezegd. Dit laat
onverlet hoe w i j die implementatie in
Nederland in de praktijk gaan brengen.
Zo'n begrip hanteer je op het moment
dat je vóór stemt, maar daarmee neem
je niet alles over wat in zo'n plan staat.
Die toepassing blijkt uit de brief van 25
september.
Ik heb uit de woorden van mevrouw
Korte begrepen dat de CDA-fractie
geen behoefte heeft aan verdere duidelijkheid. Zij acht uitspraken op dit
punt zeker overbodig. Bij de interpretatie van de moties wil ik graag nog
iets anders zeggen dan dat zij alleen
maar overbodig zijn.
Mevrouw Rempt heeft gevraagd
naar de vertaling van het programma

3781

Kraaijeveld Wouters
in het Nederlands. Die vertaling is bijna
gereed. Over een maand zal zij verschijnen. Het wordt een document van
ongeveer 120 pagina's.
Mevrouw Schaapman heeft een
vraag gesteld over de evaluatie van de
wereldconferentie. Ik wijs erop, dat wij
nu al bezig zijn met een discussie over
die wereldconferentie. Als de Kamer
behoefte heeft aan meer, dan hoor ik
dat graag.
Wat betreft het Verdrag inzake uitbanning van alle discriminatie, merk ik
op, dat wij bezig zijn met het opstellen
van een wetstekst. Een en ander verkeert in een vergevorderd stadium. Ik
hoop, dat dit binnen niet al te lange tijd
in de Ministerraad kan worden besproken.
Wat betreft het verkennend onderzoek Weerstanden, merk ik op dat dit
op zich zelf zeer leerzaam is. Wetenschappelijk onderbouwde gegevens
geven concreet aan, wat men al vermoedde. Voor de ontwikkeling van het
beleid is dit rapport uitermate relevant. Er kunnen bepaalde conclusies
worden getrokken ter zake van de
voorlichting, het presenteren van het
beleid, de rijpheid van de samenleving
o m zich echt met een emancipatiebeleid te identificeren. Het rapport is uitgebracht aan de Emancipatiecommissie. In het kader van de advisering van
de Emancipatiecommissie zal het nog
wel terugkomen.
Wij zullen nagaan, op welke positieve wijze beleid kan worden gevoerd
aan de hand van suggesties van dat
onderzoek. Op welke manier kunnen
weerstanden worden verminderd,
zonder dat de overheid mensen opvattingen opdringt. Kortom, het is een
goed onderbouwd rapport, waarmee
w i j ons voordeel kunnen doen in het
kader van het totale beleid.
Wat is relevant, zo vroeg mevrouw
Bischoff. Relevant is datgene, wat een
wezenlijke bijdrage kan leveren aan de
emancipatie van de vrouw. Wij zijn het
nationaal actieprogram aan het ontwikkelen. Het Wereldactieprogram
wordt naar Nederlands beleid vertaald. Niet relevant is bij voorbeeld het
elimineren van zionisme. Zoals uit
de moties blijkt acht de Kamer dit ook
niet relevant.
In de motie van mevrouw Rempt
staat onder meer: 'spreekt als haar
mening uit, dat ook het in Nederland
nog op te stellen nationaal actieprog r a m m a voor de vrouw mede gebaseerd dient te zijn op het VN-wereld
Actie Program, voor zover van toepassing op Nederlandse omstandigheden....' De laatste zinsnede is natuurlijk
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altijd van toepassing, ongeacht of voor
of tegen wordt gestemd.
Zodra je met een internationale aanbeveling in Nederland gaat werken,
spits je het toe op de Nederlandse o m standigheden. In de motie van mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
wordt gezegd: met uitzondering van
de door Nederland gewraakte passages. Wij hebben echter ons op het hele
programma onthouden. Nu maak ik bezwaar tegen de passage in de motie
waarin staat dat het nationale actieprogramma mede gebaseerd dient te
zijn op....enz. Inderdaad kunnen meer
conferentiestukken de basis vormen
voor het nationale beleid, maar het als
basis nemen van het Wereldactieprogramma strookt niet met de inhoud van
onze brief. Dit bezwaar geldt ook voor
de motie van mevrouw Schaapman.
Wij zullen zeker de relevante passages
van het Wereldactieprogramma benutten, maar het programma op zich wordt
niet de basis voor het nationale beleid.
Overigens suggereert de motie van
mevrouw Rempt - evenals haar zeer
politieke verhaal - dat de Nederlandse
Regering meer moet doen dan zij in
Kopenhagen van plan w a s t e doen;
het Wereldactieprogramma moet namelijk zo'n zwaar accent krijgen dat
het uitgangspunt wordt voor het Nederlandse beleid.
In Kopenhagen hadden wij voor het
hele programma kunnen stemmen o m
dan tegen de passage over het Zionisme te stemmen, zoals in Mexico ten
aanzien van de declaratie is gebeurd.
Dat hebben wij echter niet gedaan. Ik
voel er weinig voor om nu ons stemgedrag op een andere wijze te interpreteren en op een andere wijze met het programma aan het werk te gaan dan tot
nu toe de bedoeling van de Regering is.
Ik herhaal, dat het de bedoeling van de
Regering is o m alle relevante voorstellen van het Wereldactieprogramma en
andere conferentiestukken, die een wezenlijke bijdrage leveren aan de emancipatie van de vrouw, in het Nederlandse beleid te vertalen en te gebruiken.
Zoals ik al zei: de motie wil meer. Ik
vraag dan: Wat is dan dat 'meer'? Ik
heb echter geen behoefte aan dat
'meer'. De vragen van de heer Voogd
indertijd - w i j waren nog maar nauwelijks thuis uit Kopenhagen - suggereerden ook al dat wij ons te
luchthartig hadden opgesteld ten aanzien van passages in het programma
waarvan wij ons volledig wensten te
distanciëren.
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jong
(VVD): Ik maak bezwaar tegen de suggestie van de Staatssecretaris dat mijn
fractie zich zou kunnen verenigen met
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onder andere een eliminering van het
Zionisme. Juist o m dit misverstand te
voorkomen heb ik zeer nadrukkelijk in
mijn eerste termijn gezegd dat dit in
genen dele het geval is. Ik wil de
Staatssecretaris er ten slotte op wijzen
dat in Mexico vóór de declaratie is gestemd.
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters:
In Mexico is tegen de passage gestemd met een zware stemverklaring
en vóór de declaratie. In Kopenhagen
is tegen de passage gestemd met een
zware stemverklaring. Men heeft zich
van stemming onthouden op het totale programma. U wekt die suggestie
niet, maar via de motie wordt gesuggereerd dat wij anders moeten handelen dan wij tot nu toe hebben gedaan
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD): Het spijt mij, maar u zegt opnieuw dat ik die suggestie niet wek. De
Staatssecretaris suggereert dit inmiddels wel en ik heb daar zeer bepaald
bezwaar tegen.
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters:
De motie wil toch dat w i j andere dingen doen dan wij in de brief hebben
gesteld? In de motie wordt gevraagd
of het nationale actie program mede
gebaseerd kan worden op het Wereldactieprogram. Wij hebben gesproken
over die voorstellen die een wezenlijke
bijdrage kunnen leveren aan de emancipatie van de vrouw. Dat houdt impliciet in dat er een aantal voorstellen is
dat naar onze opvatting geen wezenlijke bijdrage levert. Waarom wordt dan
die motie ingediend? Alleen al de suggestie dat de Regering op een bepaalde wijze het Wereldactieprogram niet
voldoende gebruikt, geeft aan dat wij
meer moeten doen dan in onze bedoeling ligt. Wat houdt dan dat 'meer' in?
Gaat het erom ons te beschermen
tegen het feit dat wij meer zouden bedoelen dan alleen die passages die
een wezenlijke bijdrage leveren aan de
emancipatie van de vrouw? U weet dat
bepaalde regeringen vinden dat heel
andere passages ook een wezenlijke
bijdrage leveren aan de emancipatie
van de vrouw. Ik heb niet alleen geen
behoefte aan de motie, maar ik w i l
aanvaarding daarvan ook ontraden.
Tevens wordt door de motie gesuggereerd dat de Regering niet bereid is om
belangrijke emancipatiezaken van Kopenhagen in het eigen beleid te vertalen. Er is geen haar op mijn hoofd die
er ooit aan gedacht heeft dat niet te
doen. Ik w o r d nu al geruime tijd aangesproken op het feit dat hieraan kennelijk iets schort. Ik weet niet wat ik
meer moet zeggen dan ik tijdens het
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mondeling overleg al heb gedaan. Ik
heb al gezegd dat ik mijzelf emotioneel
en moreel zeer sterk gebonden voel
aan die zaken.
Ik kom tot de motie van mevrouw
Schaapman. Ik heb bezwaartegen de
overweging dat het Wereldactieprogram de basis moet vormen voor een
nationaal actieprogramma. In de motie wordt aangegeven dat bij resolutie
35/136 de Algemene Vergadering van
de V.N. dit heeft vastgesteld en het
heeft overgenomen. Nederland heeft
hierbij hetzelfde stemgedrag vertoond
als in Kopenhagen. Uiteraard is dezelfde lijn gevolgd.
Tevens wordt in de motie erop aangedrongen, vóór eind mei 1981 een
nationaal actieprogramma, waarin opgenomen een tijdsplanning voor de te
nemen maatregelen, aan de Kamer
aan te bieden. Ik meen dat deze motie
overbodig is.
Ik heb er verder geen bezwaar tegen,
behalve dat ik bezwaar heb tegen de
overweging dat het Wereldactieprogramma de basis moet vormen voor
een nationaal actieprogramma. Waar
gevraagd wordt om een tijdsplanning
op te nemen voor de te nemen maatregelen, moet ik eerst bezien of dit op korte termijn nog allemaal kan worden opgeschreven.
In ieder geval wordt een nationaal
actieprogramma dit voorjaar aangeboden, hetgeen zeker voor eind mei 1981
het geval zal zijn. Dit programma zal
een discussiestuk zijn. De Regering
brengt het programma en de samenleving kan hierop reageren. Er zal echter
intussen een nieuwe regering zijn die
een en ander nader zal moeten vaststellen.

D
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het
doet er niet zo buitengewoon veel toe,
of het onthouden van een stem betekent een milde vorm van vóór of een
milde vorm van tegen. Relevant is in
de Verenigde Naties in feite de sternverklaring die erbij is afgelegd. Heel
duidelijk is toen gesteld, dat de landen
van de EG zich konden verenigen met
de rest van het gehele program, dus
met uitzondering van de door ons allen gewraakte passages.
De vraag, waarom wij nu van mening zijn dat het wereldactieprogram
in Nederland mede basis behoort te
zijn van het nationaal actieprogram, is
op deze wijze te beantwoorden: op het
moment waarop wij vaststellen dat het
mede een basis moet zijn, houdt dit in
dat de Kamer kan zeggen, dat bepaal-
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de passages door de Regering niet zijn
opgenomen en dat, als zij die relevant
acht, zij aan de Regering kan vragen
uit te leggen waarom dit niet gebeurd
is. Ik denk dat dit de politieke betekenis
van onze motie is. Er wordt helemaal
niets meer of minder mee bedoeld,
noch geïnsinueerd. Ik denk dat iedereen die onze motie leest, overtuigd is
van onze goede trouw.

D
Mevrouw Schaapman (PvdA): Voorzitter! Aansluitend bij wat mevrouw
Rempt zei, merk ook ik op dat de politieke betekenis van het op het wereldactieprogram gebaseerd zijn van het
nationaal actieprogramma, duidelijk
is. Alleen de relevante passages is een
te vrijblijvende uitspraak. Ik hecht dan
ook erg aan de formulering in de motie. Die is er niet voor niets in aangebracht.
Ik ben erg blij met de toezegging van
de Staatssecretaris dat het nationaal
actieprogramma binnenkort zal worden aangeboden.Het antwoord op
vraag 248 was niet zo duidelijk. Hierin
stond slechts dat het als discussiestuk
zou worden aangeboden. Ik begrijp nu
dat het zonder meer aan de Kamer en
aan het veld zal worden aangeboden.

D
Mevrouw Bischoff van Heemskerck
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen natuurlijk graag het Nederlandse
actieprogramma afwachten. Ik dank de
Staatssecretaris voor haar antwoord.
Ik begrijp echter niet haar tegenstand wat de motie betreft, als de
Staatssecretaris van plan zou zijn een
actieprogramma in te dienen, gebaseerd op de relevante passages (dat
zijn dan de emancipatorische passages) uit het wereldactieprogramma. In
de motie van mevrouw Rempt staat
dat aan onaanvaardbare paragrafen
terecht onze stem is onthouden. Bovendien staat er nog eens, dat het wereldactieprogram van toepassing
moet zijn op Nederlandse omstandigheden.
Ik wil de Staatssecretaris een heel
specifieke vraag stellen. Wat is nu die
grijze zone tussen de onaanvaardbare
paragrafen, die w i j terecht niet willen
overnemen, en de paragrafen die duidelijk niet op de Nederlandse omstandigheden van toepassing zijn en die
waarschijnlijk meer relevant zijn voor
Minister De Koning? Kan de Staatssecretaris mij nu toezeggen dat er
geen andere paragrafen in het actieprogramma zijn uitgesloten? Er is
sprake van drie categorieën:
1. de PLO-paragraaf;
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2. het wereldactieprogramma, voor
zover het op Nederlandse omstandigheden past en voor zover wij het hier
te lande gaan uitvoeren;
3. een zaak die wij in VN-verband
ter hand zullen nemen, omdat zij niet
direct op Nederland toepasbaar is, bij
voorbeeld het alloceren van hulp e.d.
Kan de Staatssecretaris mij toezeggen dat tussen die drie categorieën
geen andere maatregelen doorslippen? Dan zijn wij het eens.

D
Staatssecreta ris Kraaijeveld-Wouters:
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil wat het
laatste betreft de Kamer graag herinneren aan wat Minister De Koning met
zo veel woorden heeft gezegd: Nederland heeft het wereldactieprogramma
niet aanvaard en dat moeten wij niet
willen wegpoetsen. Dat is het uitgangspunt van de Regering.
Een halve morgen is in Kopenhagen
de casus geweest o m het programma
in drie onderdelen te knippen, zoals mevrouw Bischoff nu suggereert. Wij konden dan tegen één pakket stemmen, dat
het elimineren van het Zionisme bevatte. Wij konden bij het tweede pakket
ons van stemming onthouden. Dat bevatte namelijk een PLO-paragraaf. Wij
konden waarschijnlijk wat het middenstuk betreft met de gehele conferentie
vóór stemmen. Dat was dan gered van
de ondergang. Wij hebben het uitermate slecht gevonden om het programma
op die manier te verknippen en met drie
onderdelen naar huis te gaan. Wij waren daar dus in het geheel niet vóór. Ik
herinner m i j , dat er in de delegatie ook
zeer tegen is geprotesteerd o m het ald u s t e doen.
Ten slotte hebben wij de volgende
weg gekozen. Tegen één paragraaf
stemmen en zich onthouden van stemming ten aanzien van een paragraaf.
Daarna hebben wij onze conclusie getrokken voor ons stemgedrag ten aanzien van het gehele programma: onthouden van stemmen. Daarbij komt het
er wel op aan, of men hiermee de bedoeling heeft om aan te geven dat het
een milde tegenstem is dan wel een
milde voorstem.
Nu wil ik iets zeggen over de wijze
waarop het programma door ons verder wordt gehanteerd. Het programma
zal door Nederland niet die status worden gegeven in het Nederlandse beleid die w i j het in Kopenhagen ook niet
hebben gegeven. Wij hebben het programma daar niet aanvaard. Dat willen
en mogen w i j niet wegpoetsen.
Alles wat maar relevant is voor het
emancipatiebeleid in Nederland wat in
Kopenhagen in de stukken is vastgelegd, willen wij meenemen. Daarom
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gaat het. Dat hebben wij ook in de brief
aan de Kamer geschreven. Het is mogelijk dat de Kamer bepaalde zaken daarbij ontdekt. Minister De Koning heeft terecht de procedure aangegeven. Volgens hem is het onjuist, als de Regering alle relevante passages precies
moet aangeven, alsmede wat niet relevant is. Wij zijn het geheel aan het bekijken. Daarmee schieten w i j op. Alles
wat van 'Kopenhagen' echt van wezenlijk belang is voor het Nederlandse
emancipatiebeleid vertalen wij in Nederlandse beleid. De Kamer kan beoordelen, of dat op een goede wijze is gedaan. Zij kan ook aangeven, of zij bepaalde relevante zaken mist. Wij kunnen dan alsnog bekijken, of die in het
geheel moeten worden opgenomen.
Ik heb er grote bezwaren tegen o m
het wereldactieprogramma de basis te
maken van het nationale, Nederlandse
actieprogramma. Dat wens ik dus ook
niet te doen. Ik w i l dan ook tegen de
Kamer zeggen: aanvaardt u de motie
niet. Het is niet goed o m op deze manier een status te geven aan het wereldprogramma.
Dit laat de formulering onverlet,
dat alles wat relevant is voor het
Nederlandse emancipatiebeleid,
zoals Nederland dat beschouwt, in het
nationaal actieprogramma en in het
Nederlandse beleid wordt weergegeven, zoveel als dat mogelijk is, gezien
de beperkingen waarmee ook Nederland heeft te maken bij het voeren van
het emancipatiebeleid.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Wat is precies
het verschil tussen hetgeen de Staatssecretaris zegt en wat er in de motie
van m e v r o u w Rempt staat? In die motie worden ook duidelijk de stukken eruit gehaald waarop de Staatssecretaris
haar plan niet wil baseren. Zij wil dat
overigens terecht niet. Aangezien mev r o u w Rempt die plannen er ook uit
haalt, kan de Staatssecretaris naar
mijn mening gewoon zeggen dat de
motie gemakkelijk uitvoerbaar is voor
haar.
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters:
Het woordje 'mede' slaat op de andere
conferentiestukken. Het gaat erom, dat
het nationaal actieprogramma volgens
de motie moet worden gebaseerd op
het VN-wereldactieprogramma, met
uitzondering van de gewraakte passages. Het verschil van opvatting is dat
w i j dit stuk - met uitzondering van de
gewraakte passages - als basis nemen
voor ons Nederlands actieprogramma.
Dat is naar mijn mening w e l duidelijk.
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Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ter
voorkoming van een ander misverstand wijs ik erop dat het woordje 'mede' niet slaat op andere conferentiestukken van dezelfde conferentie. Het
slaat op andere zaken die in Nederland
zijn aangedragen, bij voorbeeld door
de Forumgangers.
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters;
Mijnheer de Voorzitter! Wanneer het
daarop slaat, is het ook goed. Dat kan
ook, want hetgeen de Forumgangers
hebben aangedragen nemen wij mee,
zoals wij hebben toegezegd. Alle gevraagde zaken hebben w i j diverse malen toegezegd. Het enige wat wij niet
hebben toegezegd - en waar ik bezwaar tegen maak - is dat het nationale actieprogramma w o r d t gebaseerd
op het wereldprogramma.
Mevrouw Bischoff van Heemskerck
(D'66): Exclusief de PLO-passages. Er
moet dus nog iets anders zijn wat tussen en wal en schip valt. Ik kan het niet
anders opvatten.
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters:
Ik heb gezegd dat w i j het wereldactieprogramma niet konden aanvaarden hoewel wij dat graag hadden gedaan vanwege gewraakte passages. Er is op
onderdelen tegen gestemd. Wanneer
w i j vóór het wereldactieprogramma
hadden kunnen stemmen, dan had ik
nu de basis gehad voor mijn nationale
actieplan. Die mogelijkheid is er tot het
einde toe gebleven. Vele landen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Nederland heeft dat niet gedaan. Wij kunnen het wereldactiuprogramma dus niet een dergelijke status
geven, onverlet latende hetgeen daarin
staat. Ik krijg de indruk dat w i j nu in een
kring ronddraaien.
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Bij
voorbeeld Australië heeft tegen gestemd, maar gaat het wereldactieprogramma toch uitvoeren. Bij de laatste
resolutie - waarin het actieprogramma
verder is aanvaard - heeft Australië
zich van stemming onthouden. In de
tussentijd had men reeds aangekondigd dat men het plan zou implementeren, dus ondanks het feit dat men
had tegen gestemd.
Staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters:
Een land kan dat doen, maar de Nederlandse Regering heeft een dergelijke
operatie niet uitgevoerd. Wij hebben
ons in Kopenhagen onthouden van
stemming. Wij hebben hetzelfde sterngedrag aangehouden bij de resolutie
die nu in de VN aan de orde is geweest. Wat dat betreft voeren wij een
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consistent beleid. Hoewel ik mij kan
vergissen, gaat het er naar mijn mening o m , in Nederland een uitstekend
emancipatiebeleid in te vullen, zo veel
mogelijk geïnspireerd door hetgeen
w i j hebben gehoord, gezien en zelf
hebben aangedragen in Kopenhagen,
Daarom gaat het naar mijn idee wat de
conferentie in Kopenhagen betreft. Tegel ijkertijd weten w i j dat ook de andere zaken een grote rol hebben gespeeld tijdens en na de conferentie in
Kopenhagen. Dat moeten wij na zo
veel maanden niet weg willen poetsen
en daarna overgaan tot een andere orde van de dag.
Concluderend kan ik stellen dat ik
aanvaarding van de motie van mev r o u w Rempt ontraad. Ik heb voorts
bezwaar tegen de overweging in de
motie van m e v r o u w Schaapman. Ik
heb echter geen bezwaar tegen de
vraag waarin deze motie uitmondt.
De beraadslaging wordt gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande
dinsdag over de moties te stemmen.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keuren.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 21.30 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1°. vijf Koninklijke boodschappen, ten
geleide van de volgende ontwerpen
van (rijks-)wet:
Goedkeuring van het op 18 april
1961 tot stand gekomen Verdrag van
Wenen inzake diplomatiek verkeer en
daarbij behorende Protocollen, Trb.
1962,101 en 159 (16 644, R 1158);
Wijziging van de Spoorwegwet (Stb.
1875,67)(16 647);
Wijziging van de Wet op de Kanselarijrechten (Stb. 1948,1 481) (16 653, R
1159);
Goedkeuring van het voornemen tot
intrekking van de voorbehouden ingevolge de artikelen 13, derde lid en 15
van het Verdrag van 's-Gravenhage
van 5 oktober 1961, betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming
van minderjarigen (Trb. 1968, 101)
(16657, R 1160);
Aanvulling van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de intrekking van de voorbehouden ingevolge de artikelen 13, derde lid en 15 van het Verdrag van
's-Gravenhage van 5 oktober 1961, be-

3784

treffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake
de bescherming van minderjarigen
(Trb. 1968,101) (16 658).
Deze Koninklijke boodschappen, met
de er bij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;
2°. zeven brieven van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij zich in haar vergadering
van 3 maart 1981 heeft verenigd met
de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt
o n d e r d e nummers 15869,16099,
16 266,16 295,16 400-XV en J en
16456.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
3°. de volgende brieven:
een, van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, over de
aanwezigheid van bewindspersonen
bij plenaire of commissievergaderingen;
een, van de Staatssecretaris van
Justitie, met een circulaire inzake het
zakgeld van gedetineerde militairen;
een, van de Minister van Economische Zaken, met het verslag 1979 inzake de toepassing van de Bedrijfsvergunningenwet 1954;
een, van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, met het
rapport 'Algemene Radioactieve besmetting van de Biosfeer in Nederland; verrichte metingen 1979'.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
niet te doen drukken en ze voor kennisgeving aan te nemen; de bijgevoegde
stukken liggen op de griffie ter inzage;
voorzoveel nodig is kopie gezonden
aan de betrokken commissies;
4°. de volgende brieven:
een, van de Minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken, met de tekst
van de voorlopige punten van consensus, welke de conferentie van de Nederlandse Antillen, de eilanden van de
Nederlandse Antillen en Nederland
heeft bereikt tijdens haar eerste zitting
van 1 6 t / m 2 5 f e b r u a r i 1981 (16400-IV,
nr.25);
twee, van de Minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, ten geleide van deel d: De Regeringsbeslissing inzake het Structuurschema vaarwegen (14391, nrs. 9
en 10) (abusievelijk gedrukt o n d e r d e
nummers 7 en 8);
een, ten geleide van de Nota Vaarwegen (16641, nrs. 1 en 2).

5°. de volgende adressen:
een, van B. Luten te Amsterdam,
met betrekking tot een aanslag inkonv
stenbelasting 1976;
een, van B Barnaart te Beesd, met
betrekking tot W.U.V.-uitkering;
een, van mevr. M. van Nunen-Wiersma te Den Haag, met betrekking tot
haar belastingen;
een, van A. Grevelt te Den Bosch,
met betrekking tot toepassing van de
hardheidsclausule;
een, van Stichting Oranjecomité Oudewaterte Oudewater, met betrekking
tot de belastingen van de Stichting;
een, van fam. J. Rolling te Langenhage (BRD), houdende verzoek o m als
vluchteling te worden beschouwd;
een, van mej. F. D. W. Bos te Emmen, met betrekking tot een ontslagprocedure;
een, van H. J. M. Simons te Krimpen
a/d IJssel, met betrekking tot zijn omzetbelasting.
Deze adressen zijn gesteld in handen
van de Commissie voor de Verzoekschriften;
6°. de volgende brieven e.a.:
een, van M. W. van Vianen te Enschede, inzake eerdere ingezonden
vragen betreffende de autogordel;
een, van P. Lourens te Roden, over
EGD-tarieven;
een, van J . P. Gallert te Bandung, inzake de door ex-KNIL-militairen geleden schade;
een, van het gemeentebestuur van
Deventer, over eventuele stopzetting
van de IPR voor Deventer;
een, van W. Th de Jong te Den Haag,
over enige wijzigingen van de Kieswet;
een, van het bestuur van de NIVRA,
met een uitnodiging voor de Accountantsdag 1981;
een, van het gemeentebestuur van
Zwolle, met betrekking tot het Regionaal sociaal-economisch beleid;
een aantal, over het gebruik van
overheidsgeweld bij het oplossen van
politieke conflicten.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage; voor zoveel nodig is
kopie gezonden aan de betrokken
commissies.

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;
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Noten

Noot 1 (zieblz. 3598)
Amsterdams voorbeeld:
gemiddeld stichtingskostenniveau van een woning van 3,65 VE,
prijspeil 01-07-1981, gebaseerd op budgetafspraken 1979,
1980, rekening houdend met de bijstelling van de tabel per
01-01-1981

f

154.000

huur volgens budgetafspraken bij oplevering voor 01-07-1983
(bij 6% huurverhoging) per maand

f

377

huur volgens voorstel staatssecretaris, 1,3% extra aftrek,
zonder aftrek kopkosten, bij oplevering voor 01-07-1983

f

540

benodigde aftrek voor excessieve bouwkosten om op
hetzelfde huurniveau uit te komen (21,5%)

f

33.000

indien geen overeenstemming over aftrek kopkosten,
verschil van inzicht (bijv. 5%), huurverschil per maand,
bij oplevering voor 01-07-1983

f

70

Bij het begin van de voorbereiding is geen enkele zekerheid te geven over het huurniveau
bij oplevering. Duidelijk is dat naast 1,3% aftrek nog aftrek nodig is van kopkosten.
Verschil in toekenning van excessieve bouwkosten kan een verschil in huuruitkomsten
veroorzaken: 5% verschil f 70 per maand meer huur.

Noot 2 (zieblz. 3717)
De vragen van de leden Beckers-de
Bruijn en Waltmans luiden:

teerde leden van de Permanente Assemblee voor de Rechten van de Mens
José Westerkamp bevindt en, zo ja,
kan de Minister mededelen welke nationaliteit betrokkene heeft?

1
Is het u bekend, dat in de nacht van
vrijdag 27 februari j l . 9 vooraanstaande leden van de mensenrechtenbeweging in Argentinië door politiemensen
in burger zijn opgepakt?

Is u bekend, dat 5 advocaten van politieke gevangenen - waaronder Emilio Mignone en Augusto Macdonell,
die de verdwijningen in Argentinië internationaal aan de orde hebben
gesteld - en één van de 'Moeders van
de Plaza de Mavo' (Carmen de Lapaco)
nog steeds worden vastgehouden op
het hoofdbureau van politie te Buenos
Aires, zonder dat zij contact mogen
hebben met familieleden en advocaten?

Wilt u bij de Argentijnse regering
o m opheldering vragen en aandringen
op onmiddellijke invrijheidsstelling?

Wilt u de Kamer het resultaat van uw
bemoeiing mededelen?
De vragen van het lid Scholten luiden:
1
Is het waar dat zich onder de afgelopen weekeinde in Argentinië gearres-
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Kan de Minister mededelen wat de
opstelling van de Commissie voor de
Rechten van de Mens, te Genéve in zitting bijeen, ten aanzien van Argentinië
is geweest, en welke houding Nederland ter zake heeft ingenomen?

Noot 3 (zieblz. 3718)
De vragen van de leden Ter Beek en
Meijer luiden:
1
Wat is het oordeel van de Minister
over de recente ontwikkelingen in Chili
zoals de dreigende voltrekking van 5
doodvonnissen en de aanstaande bekrachtiging van een nieuwe Chileense
grondwet?

Is de Minister bereid, via de hem ten
dienste staande kanalen op de Chileense regering druk uit te oefenen
teneinde te bereiken dat de aangekondigde executies van Rodolfo Ismael
Rodriquez Moraga, Carlos Arturo Garcia Herrera, Miriam America de Lourdes Ortega Araya, Victor Eduardo Ortega Araya en Carmen Gloria Escobar
Gonzales geen doorgang zullen vinden?

Noten
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Noot 4 (zie blz. 3719)

BIJVOEGSEL
Schriftelijke antwoorden van de Minister en de Staatssecretarissen van Economische Zaken op vragen, gesteld
bij de openbare behandeling in eerste termijn van hoofdstuk XIII, van de rijksbegroting voor 1981 (16 400-XII!)
Vraag van de heer Van Dis (SGP) over
de arbeidsproduktiviteit.
De heer Van Dis heeft gevraagd,
naar aanleiding van vraag 48, welke de
veelheid van factoren is welke de arbeidsproduktiviteit beïnvloeden.
Allereerst, zoals aangegeven in het
a n t w o o r d , kunnen verschillen in produktiviteit veroorzaakt worden door
verschillen in produkt-specialisatie
welke samenghangen met verschillen
in produktieprocessen. Hiermee kom
ik tot meer algemene factoren welke
de produktiviteit bepalen - en welke
dus per produktieproces verschillen te weten:
- de kapitaalintensiteit (fysiek kapitaal);
- de kwaliteit en ervaring van de
factor arbeid (human capital);
- de autonome technische vooruitgang welke geïncorporeerd moet worden gedacht in nieuwe kapitaalgoederen en de factor human capital.
Al deze factoren zijn zeer moeilijk,
zowel separaat als in hun totale effect,
toe te rekenen, waardoor een verklaring van de arbeidsproduktiviteit erg
moeilijk wordt. Dit mede door het ontbreken van betrouwbare statistische
gegevens over voormelde factoren.
Vraag van de heer Van der Hek (PvdA)
over de effecten van de door WRR
voorgestelde investeringsimpuls.
De geachte afgevaardigde de heer
Van der Hek heeft gesproken over de
werkgelegenheidseffecten van de gerichte investeringsimpuls, die de WRR
bepleit. Terecht merkt hij op, dat die
effecten naar de mening van de Regering veel geringer zijn dan de WRR ons
wil doen geloven. In het regeringsstandpunt over dit rapport wordt gesproken van een gunstig effect op het
aantal arbeidsplaatsen met 20.000 in
plaats van met - zoals de WRR schrijft
- 200.000. Een markan'; verschil, dat
echter niet voortvloeit uit zelfkastijding
van mijn kant - zoals de heer Van der
Hek meent - maar uit een meer realistischer kijk op de werkelijkheid. Ik zal
twee oorzaken van dat verschil aangeven.
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1. De WRR is van mening dat de aut o n o m e investeringsimpuls van 2 m l d .
leidt tot een totale stijging van de investeringen met 7 mld. Dat is een verhouding, waarin ik met de beste wil
van de wereld niet kan geloven. Empirisch onderzoek heeft uitgewezen, dat
deze verhouding bij een zeer gerichte
impuls als destijds in de specifieke
zeehavenindustrieën 1,6 was en dat is
de helft van wat de WRR aanneemt.
Trouwens, geen enkele van de achterliggende studies opgenomen in het
WRR-rapport leidt ook tot die verhouding van 3,25. Ook het model van het
Planbureau komt daar bij lange na niet
aan.
2. Terecht merkt de heer Van der
Hek op, dat in de berekening van de
Regering ombuigingen zijn verondersteld o m deze impuls te financieren.
De WRR daarentegen financiert uit
aardgasbaten. Dat laatste zou natuurlijk hebben gekund uit de Spierenburg-gelden. Daaraan heeft de Regering echter, zoals bekend, een andere
aanwending gegeven, nl. Iastenverlichting voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat bij financiering uit de extra gasbaten de gunstige effecten van de investeringsimpuls moeten worden verminderd met de ongunstige gevolgen
van het terugdraaien van deze lastenverlichtingsmaatregelen. Draaien we
die maatregelen niet terug - en uiteraard doe ik dat niet - dan moet voor de
financiering van de investeringsimpuls
worden omgebogen. Die ombuigingen
zijn in de berekening, zoals die in het regeringsstandpunt ter zake staat, overigens niet in de materiële overheidsbestedingen verondersteld. Met andere
w o o r d e n : de werkgelegenheidseffecten
van die o m b u i g i n g e n zijn maar beperkt.
Dit zijn de twee belangrijkste redenen waarom de door de Regering en
de WRR berekende werkgelegenheidseffecten verschillen. Iets anders is
nog, dat de WRR stelt dat de door haar
berekende gunstige effecten van de investeringsimpuls mede kunnen worden bereikt door een globaal beleid te
voeren. De omvang daarvan wordt
echter niet gekwantificeerd. De lezer
van het rapport blijft dus met de bran-
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dende vraag zitten hoe intensief het
globale beleid moet zijn o m zo een
prachtig effect weeg te brengen met
een gerichte investeringsimpuls.
Het voorgaande is niet bedoeld o m
de WRR in de hoek te zetten. Integendeel. Waar het mij o m gaat is, dat men
voorzichtig moet zijn met het presenteren van zeer gunstige effecten van
een gerichte investeringsimpuls. Op
die manier zouden valse verwachtingen kunnen ontstaan.
De geachte afgevaardigde Van der
Hek heeft het nog gehad over de problemen die het CPB heeft bij het berekenen van de effecten van gerichte impulsen.
Inderdaad werkt het Planbureau
veelal met modellen welke gebaseerd
zijn op economische verhoudingen,
die voorkwamen in tijden waarin men
minder dan heden ten dage werkte
met zo gericht beleid. Er is nog weinig
ervaring opgedaan met de uitwerking
van gericht beleid. Bovendien zijn
veelal de impulsen zo complex en
kwantitatief vrij klein zodat de effecten
wegvallen in de macro-relaties die gehanteerd worden.
Vraag van de heer Engwirda (D'66)
over het kwaliteitsplan.
Het kwaliteitsplan is eind 1980 inderdaad afgerond. Ik ben nog in afwachting van een nadere evaluatie, waarna
i k - in het kader van het sectorbeleid verdere akties in deze richting zal stimuleren.
Inmiddels is ten behoeve van de oprichting van de Raad voor de Certificatie overleg gevoerd met bedrijfsleven,
certificeringsinstellingen en met de
meest betrokken departementen.
Met betrekking tot de positie van de
bouwcertificatie die daarin een belangrijk punt is, is het interdepartementaal
overleg inmiddels afgerond zodat ik
zeer binnenkort met mijn ambtgenoot
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening overeenstemming ter zake
h o o p t e bereiken.
Aangezien ook de criteria waaraan
certificeringsinstellingen moeten voldoen o m door de Raad voor de Certificatie te worden erkend inmiddels zijn
ontworpen behoeft na dit overleg niets
meer de oprichting van de Raad in de
weg te staan.
Vraag van de heer Van Houwelingen
(CDA) over uitvoering bestaand stimuleringsinstrumentarium
De gememoreerde onduidelijkheid
en de lange beoordelingstermijn zijn
twee elkaar beïnvloedende groothe-
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den. Het zal evident zijn dat complexe
aanvragen gepaard gaande met een
grote mate van onduidelijkheid bij de
aanvrager over zowel de mogelijkheden, criteria èn behandelingsprocedures zullen kunnen leiden tot ook in
mijn ogen onacceptabel lange behandelingstermijnen.
Ten aanzien van de onbekendheid
en onduidelijkheid wordt op dit moment, zoals ik in mijn algemene gedeelte reeds meedeelde, vanuit mijn
ministerie een uitgebreide c o m m u n i catiecampagne gevoerd.
In een aparte brochure zal een groot
aantal instrumenten uitgelegd worden. Deze zal worden toegezonden
aan die bedrijven en instellingen waarvoor dat beleidsinstrument relevant is.
In die brochure zal dusdanig helder
worden ingegaan op mogelijkheden,
criteria en procedures van indiening
dat we mogen aannemen dat een aanzienlijk groter gedeelte van de aanvragen snel zal kunnen worden afgewerkt. Ook moet dit kunnen bijdragen
tot het verminderen van het aantal o n nodige en onhaalbare aanvragen. Ook
dit vergt namelijk veel tijd. Bij dit alles
kan ik U verzekeren dat wanneer via
publikaties of anderszins een bepaald
instrument benadrukt zal w o r d e n , tevoren zal worden voorzien in een ade
quate versterking van de bezetting, via
het projectbureau Innovatie Nü of
anderszins.
Van een aantal instrumenten is bekend dat de termijn, ook al is er dan
een ruimere bekendheid, toch nog te
groot is. Ik noem hier bij voorbeeld het
Technisch Ontwikkelingskrediet. Ook
voor dit instrument geldt dat de procedure recent nog is doorgelicht en aangepast. Dit heeft als resultaat dat zeer
eenvoudige aanvragen beneden een
kredietbedrag van f 500.000 binnen
twee maanden kunnen worden afgewerkt. Voor de gemiddelde projecten
moet dit kunnen resulteren in een behandelingsperiode van ca. 4 maanden.
Overigens geldt dat voor andere instrumenten bij voorbeeld die van de
export de procedures zodanig zijn dat
toezegging c.q. afwijzing binnen één
maand kan worden gerealiseerd.
Desalniettemin ben ik het met de geachte afgevaardigde Van Houwelingen
eens dat verdere versnelling van procedures geboden is. Dat heeft dus mijn
aandacht en momenteel wordt ook bezien in hoeverre door stroomlijning en
wellicht ook kappen van bepaalde zaken tot grotere slagvaardigheid kan
worden gekomen.
Overigens vormen de specifieke
maatregelen een extra werklast voor
het departement. Dat geldt in het bij-
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zonder in tijden van economische teruggang, waarin het aantal aanvragen
groter is dan normaal.
Vraag van de heer De Korte (VVD) over
'het zelf beginnen' in Nederland.
Ik deel de zorgen van de heer De
Korte over het onvoldoende aantal
starters in de industrie. Dit houdt het
gevaar in zich dat het bestand van industriële ondernemingen geleidelijk
veroudert met als gevolg verstarring
en uiteindelijk een neergang. Op de
middellange termijn kan daardoor de
werkgelegenheid in ons land ernstig
aangetast worden.
Een eerste en noodzakelijke vereiste
voor een kentering in deze situatie is
uiteraard een verbetering van het algemene economische klimaat. Daarnaast
is mijns inziens van groot belang dat
de lagere overheden en de Kamers van
Koophandel in de regio zelf mensen
die een onderneming beginnen begeleiden op hun weg langs de vele benodigde papieren, waarbij ik overigens
niet wil vergeten dat een plaatsing
hiervan ook positief zal uitwerken.
Voorts kunnen stimulerend werken
de z.g. bedrijven parken die nu gesticht worden, de participatiemaatschappijen en het Uitvinderscentrum
te Rotterdam. In het kader van het Pil
wordt voorts aan de hand van de ervaringen m e t e e n groepje van 10 jonge
ondernemingen bezien welke problemen spelen bij het starten van een onderneming.
Het EIM is bezig met een onderzoek
naar de problemen van pas begonnen
ondernemingen. Met de door onderzoek verkregen kennis kan het overheidsinstrumentarium dan doorgelicht
worden.
De Regering zit op beide sporen; een
algemene klimaatsverbetering en het
wegnemen van specifieke knelpunten.
Vragen van verschillende leden over
'Innovatie Nu'.
Meerdere sprekers hebben aandacht
besteed aan de actie 'Innovatie Nu'.
Ik hecht er aan daar over enkele opmerkingen te maken.
Bij de start van de eerdergenoemde
campagne 'Innovatie N u ' , die een belangrijke rol speelt in het uitdragen
van het industriebeleid, heb ik erop gewezen 'dat een overheid die pretendeert een offensief sector-, export- en
innovatiebeleid te voeren, niet kan volstaan met het aanbieden van beleidsnota's aan het parlement', maar dat de
overheid op actieve wijze dat beleid
ook zal moeten uitdragen.

Noten

Voorop staat echter dat bedrijven
een zo goed en zo modern mogelijk(e)
produkt of dienst kunnen aanbieden.
Specifiek beleid moet en mag dan
ook niet identiek zijn met de individuele steun aan zwakke bedrijven.
Ik constateer dat in het kader van de
campagne Innovatie Nü, we inmiddels
zo'n 30.000 ondernemingen, waarbij
de industrie met 30.000 bedrijven sterk
is vertegenwoordigd, voorlichtend
materiaal over het specifiek beleid,
hebben toegestuurd dat we op deze
wijze een grotere groep van de middelgrote èn kleine ondernemers bereiken; dat wij nu van zo'n 10.000 bedrijven contactpersonen hebben opgekregen ten behoeve van communicatie
over diverse onderdelen van het bedrijfsgebeuren (export, financiering,
investeringen): dat inmiddels een stimulerende advertentiecampagne is
gestart; dat overal in het land ambtenaren van mijn Ministerie het beleid
en de instrumenten uitdragen en dat
met vakbeweging, werkgeversorganisaties; dat ondanks dat we in deze fase
plaatsvindt over concrete presentaties
van het beleid aan de ondernemers en
een zo ruim mogelijke inschakeling en
gelijkschakeling van betrokken organisaties; ondanks dat we in deze fase
van de campagne voornamelijk algemenere informatie verschaffen, op het
projectbureau reeds een groot aantal
specifieke problemen zijn aangemeld
en in behandeling genomen; dat veel
bedrijven blijken te worstelen met problemen ten aanzien van produkt- en
procesvernieuwing en invoering daarvan en met export; dat het bedrijfsleven dan een grote belangstelling blijkt
te hebben voor de mogelijkheden die
er bij de overheid voor innovatie en
export zijn.
Vraag van de heer Van Dis (SGP) over
het aanpassingsvermogen van de Nederlandse industrie.
De geachte afgevaardigde Van Dis
heeft nog een aantal kanttekeningen
geplaatst rond het aanpassingsvermogen van de Nederlandse industrie aan
het proces van de internationale arbeidsverdeling.
In eerste aanleg zijn in de aangehaalde studie van de EEG de in- en uitgevoerde goederen getoetst op de mate van kapitaal" resp. scholingsintensiteit o m de concurrentiepositie van de
geïndustrialiseerde landen ten opzichte van de z.g. newly industrializing
countries te bepalen. Daarnaast is met
het oog op de verhouding tussen de
geïndustrialiseerde landen onderling
gekeken naar de produkten die 'funda-
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menteel' zijn in het proces van de internationale arbeidsverdeling.
Hoewel ten aanzien van de categorie
scholings- en kapitaalintensieve produkten Nederland relatief gezien een
gunstige positie inneemt, mag men
hieruit niet zonder meer de conclusie
trekken dat hierdoor geen sprake kan
zijn van een teruglopend binnenlands
marktaandeel. De in de studie getrokken conclusie voor de genoemde categorie produkten heeft namelijk zowel
betrekking op onze export- als invoerprestatie.
Wel is uit genoemde studie de conclusie te trekken dat voor de Nederlandse industriële produktiestructuur
ten opzichte van de genoemde nic's

niet ongunstig is, terwijl de positie ten
aanzien van de geïndustrialiseerde
landen minder sterk is onder meer
vanwege onze relatief zwakke prestatie in de categorie fundementele produkten.
Wat de door de geachte afgevaardigde Van Dis gevraagde informatie
over de geografische verdeling van de
Nederlandse in- en uitvoer van scholings- en kapitaalintensieve produkten
betreft verwijs ik naar de onderstaande tabel. Een meer uitvoerige analyse
ter zake is genomen in de binnenkort
te verschijnen middellange termijnverkenning van de Nederlandse economie in 1985.

Tegen deze achtergrond lijkt mij het
niet aannemelijk dat Volvo de door de
geachte afgevaardigde genoemde
stap gisteren heeft genomen. Mij is in
elk geval daarover niets bekend.
Vraag van de leden Wöltgens (PvdA)
en Mateman (CDA) over regionale prioriteitstelling en begrotingsuitsplitsing van alle departementen.

Vraag van de heer Mateman (CDA)
over de stand van zaken met betrekking tot het decentralisatie-experiment
in ISP-kader.

Aan het zichtbaar maken van de regionale prioriteitstelling in de verschillende onderdelen van de rijksbegroting wordt reeds geruime tijd gewerkt
in het kader van het ISP en PNL. Daarbij fungeren de taakstellingen als een
richtsnoer voor de regionale prioriteitstelling. Over de resultaten van deze
beperkte begrotingsuitsplitsingen is
de Kamer ingelicht 1 .
Binnenkort hoop ik voor het PNL- en
ISP-gebied een bijgewerkt overzicht te
kunnen geven.
Uit de ervaringen tot nu toe blijkt
echter dat het verkrijgen van een in-

Onlangs heeft de z.g commissieRenkema advies uitgebracht met betrekking tot decentralisatie-experimenten aan de Bestuurscommissie
Noorden des Lands en aan de Raad
voor het binnenlands bestuur (RBB).
De RBB heeft inmiddels zelf een
voorstudie verricht met betrekking tot
decentralisatie van het regionaal beleid. Beide stukken zullen de basis vormen voor een definitief advies van de
RBB aan de Regering.

Invoer vanuit:

Uitvoer naar:

685,5
1042,9
2077,3
120,5
1025,5
49,4
56,7
1068,3
189,2

1197,6
1369,3
2359,2
707,5
1082,8

98,5
1395
558.8
83,2

Bronnen: CBS.
OESO, Trade bij commodities, Serie C,
jan.—dec. 1977.

Vraag van de heer Van der Hek (PvdA)
over middelen voor ontwikkelingskredieten
De heer Van der Hek heeft bij interruptie opgemerkt dat de middelen
voor het verlenen van ontwikkelingskredietenin 1981 ten opzichte van
1980zijn afgenomen m e t f 10 min.
Ik wijs de geachte afgevaardigde erop dat in 1980 voor het verstrekken
van ontwikkelingskredieten beschikbaar was en is toegewezen een bedrag
van f 179 min. op transactiebasis. In
1981 is van dit instrument bij de thans
voorliggende ontwerp-begroting uitgetrokken een transactiebedrag van
f 222,9 min.
Vraag van de heer Van der Hek (PvdA)
of Volvo ontslag heeft aangevraagd
voor 500 werknemers.
Zoals bekend uit het perscommuniqué van Volvo Car van j l . vrijdag vindt
op 13 maart nog overleg plaats van de
Nederlandse commissarissen en de
Raad van Bestuur met de Centrale Ondernemingsraad van Car BV over de sociale problematiek bij Car BV.
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Vraag van de heer Wöltgens (PvdA)
over de uitvoering van de motie-Van
der Linden met betrekking tot de Perspectievennota d.d. 16 december. Deze is systematisch uitgekleed, wat
vindt het CDA daarvan?
Hoewel de heer Wöltgens met betrekking tot de uitvoering van de motieVan der Linden in eerste instantie informeert bij de heer Mat/ernan - hetgeen opzichzelf curies is - lijkt het me
juist op dat punt ook, zij het kort, van
de kant van de Regering in te gaan. Die
motie is niet systematisch uitgekleed,
maar uitgevoerd. In overleg met het
provinciaal bestuur van Limburg is
een concreet plan opgesteld voor het
resterende gedeelte van de eerste
planperiode van de PNL. Hierover is
aan de Kamer gerapporteerd op 26 januari. Ook met betrekking tot de NAVO-opslagplaatsen is metgedeputeerde staten van Limburg overeenstemming bereikt, inhoudende dat
PNL-middelen voor de aanleg hiervoor
mede beschikbaar zullen komen onder
gelijktijdige verhoging van deze middelen, terwijl de structurele arbeidsplaatsen die hiermee gemoeid zijn tot
de spreiding zullen worden gerekend.

In- en uitvoer van schotings- en kapitaalintensieve produkten 1977 (min. gld.)

Frankrijk
België/Luxemburg
Bondsrepubliek
Italië
Ver. Koninkrijk
Ierland
Denemarken
Ver. Staten
Japan

zicht in de regionale verdeling van de
collectieve uitgaven in brede zin een
moeilijke opgave is. Nadere informatie
hierover zal w o r d e n verzameld, terwijl
- zoals de Nota Regionaal Beleid ook
aanduidt (blz. 140) - in interdepartementaal verband zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn o m
de verdeling van deze uitgaven over
de regio's te beïnvloeden.

1
Voor het ISP-gebied in het eerste Voortgangsverslag van de Stuurgroep ISP en voor
het PNL-gebied in een overzich dat in november 1979 aan de Kamer ter hand is gesteld.

Noten

Vraag van de heer Mateman (CDA)
over de imago-versterking van OostGroningen en de Oostelijke Mijnstreek.
In het kader van de Perspectievennota Zuid-Limburg is een imago-on-
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derzoek verricht. Een van de belangrijkste aanbevelingen die daaruit
voortvloeit is het opzetten van een
imagoverbeterende campagne. Daartoe
worden in Limburg door het Provinciale
Bestuur in samenwerking met het LIOF
initiatieven genomen onder andere in
de vorm van het Limburg Magazine.
Voor wat betreft Oost-Groningen
herinner ik aan de toezegging van een
acquisitie en promotieprogramma van
Oost-Groningen, waarvoor in het kader van het ISP f 2 miljoen is uitgetrokken. In overleg met de regio vindt
thans een eerste invulling plaats met
activiteiten waartoe onder meer het
wervingskantoor in het Babyloncomplex in Den Haag behoort, dat onlangs
geopend is door de Commissaris van
de Koningin van Groningen.
Vraag van de heer Mateman (CDA)
over het toeristisch over-all plan Twente.
Het lijkt een aantrekkelijke gedachte
voor bepaalde streken over een toeristisch over-all plan te beschikken. Wel
dient hierbij de samenhang met andere daaraan grenzende streken in het
oog te worden gehouden, aangezien
het gevaar bestaat een onevenwichtige ontwikkeling te creëren. De aanvraag van Twente wordt mede in dit
licht bezien.
Vraag van de heer Mateman (CDA)
over klachten over de lange beslissingstermijnen van IPR-premies van ca.
een halfjaar en uitbetaling die 1 jaar
vergt.
Hoe denkt de Minister over het opnemen van termijnen, waarbinnen
antwoord moet zijn gegeven? Is voorschotbetaling naar rom's mogelijk?
Het is juist dat veel tijd voorbij gaat,
vooraleer op IPR-aanvragen een beslissing wordt genomen. Een deel van
dit tijdverlies doet zich voor in de regio, bij de beoordeling van de aanvragen door instanties, die daar volgens
de regeling een taak hebben. Het grote
aantal aanvragen, gecombineerd met
een te kleine bezetting van de desbetreffende afdeling op mijn departement,
leidt ertoe dat ook daar een werkvoorraad ontstaat. De door de geachte afgevaardigde genoemde termijn is tot
mijn spijt in dit verband niet als onjuist
aan te merken.
Na een toekenning kunnen aan de
ondernemer voorschotten worden uitgekeerd. De verwerking van de aanvragen vergt ca. 2 maanden. Voor wat
betreft de finale uitbetaling wil ik op
het volgende wijzen. Na realisatie van
het project en na ontvangst van de
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door de ondernemer in te dienen slotdeclaratie wordt door de Accountantsdienst advies uitgebracht ten behoeve
van de finale afwikkeling. De werkvoorraad van deze dienst leidt in de
praktijk tot lange wachttijden.
Het opnemen van een termijn verschaft op zich zelf meer houvast aan de
ondernemer. Tegen de achtergrond
van hetgeen ik hiervoor heb gezegd zal
het u duidelijk zijn, dat een aantal
maatregelen genomen moeten worden o m een dergelijke termijn inhoud
te kunnen geven. Voorzover het mijn
departement betreft, zowel de behandelende afdeling, als de Accountantsdienst, is een uitbreiding van het aantal ambtenaren daarvoor noodzakelijk.
Decentralisatie van de voorschotbetalingen is meer dan een technische
ingreep. Momenteel is de problematiek van de decentralisatie van de IPR
onderwerp van studie. Ik geef er de
voorkeur aan eventuele decentralisatie
van de voorschotbetalingen in een ruimer kader te bezien.
Vraag van de leden De Korte (VVD) en
Van Dis (SGP) over de verhoging van
de IPR-drempel tot f 250.000. Deze
strookt niet met het kabinetsbeleid
o m kleinere bedrijven extra te stimuleren.
De verhoging van de m i n i m u m IPRdrempel is niet meer dan een correctie
voor het sedert 1977 gestegen prijspeil.
Gegeven de investeringsomvang
van de voor een IPR ingediende projecten kan aan deze drempelverhoging
geen betekenis in negatieve zin worden toegekend. Ik ben dus ook niet bevreesd, dat deze drempel nu te hoog
zal zijn voor het MKB of voor deelsectoren daaruit. Een sectorgewijze differentiatie acht ik daarom niet nodig. Zij
zou overigens ook tot een in de praktijk
moeilijk hanteerbare verfijning leiden
en naar de sectoren, welke er ongunstig vanaf komen nauwelijks of niet te
verdedigen zijn.
Gelet op bovenstaande, en gegeven
het beperkte karakter van de aanpassing is geen extern overleg gevoerd.
Vragen van de heer Portheine (VVD)
over de olieprijzen.
De geachte afgevaardigde Portheine
heeft enkele vragen gesteld met betrekking tot de olieprijzen, met name
over de door de Minister Yamani voorspelde daling van deze prijzen in de
loop van dit jaar.
Ik wil beginnen met de opmerking
dat het (zeker voor de korte termijn)
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zeer moeilijk is een voorspelling te
doen over het verloop van de olieprijzen. Dit is afhankelijk van een aantal
factoren, waarvan het slagen van het
terugdringen van het olieverbruik
enerzijds en een mogelijke olieproduktiebeperking anderzijds de belangrijkste zijn.
Ook andere factoren kunnen een
dergelijke voorspelling doorkruisen,
zoals een wijziging in de politieke situatie waarbij een belangrijk olie-exporterend land is betrokken. Deze heeft in
1980 een soortgelijke voorspelling van
de heer Yamani doorkruist.
Om al deze redenen wil ik mij niet
aan een beoordeling van de voorspelling van de heer Yamani wagen.
Nadrukkelijk zij vermeld dat deze
voorspelling betrekking heeft op de
korte termijn. Op de lange termijn zal,
gezien de verwachte vraag- en aanbodsituatie op de oliemarkt, de prijs
mijns inziens zeker verder stijgen.
Voorts vraagt de heer Portheine of
de recente dalingen in de noteringen
op de spotmarkten een incidenteel
verschijnsel zijn.
Ik meen reeds in het voorgaande te
hebben aangegeven dat verwachtingen uitspreken ten aanzien van de prijzen in de olie-sector problematisch is.
De scherpe stijding van de US-dollar
maakt de olie in de meeste geïndustrialiseerde landen in lokale valuta fors
duurder.
Dit kan overigens ten dele gecompenseerd worden door lagere noteringen die optreden bij een zekere afzetstagnatie tengevolge van die hogere
prijzen.
Ten aanzien van de vraag van de
heer Portheine over het prijsniveau in
de tweede helft van dit jaar kan ik kort
zijn na wat ik over de voorspelbaarheid ervan heb gezegd.
Zowel het verloop van de dollarkoers als de uitkomst van de komende
OPEC-vergadering in mei zijn hiervoor
van groot belang. Aangezien beide
zeer moeilijk in te schatten zijn, zou ik
momenteel willen volstaan met de opmerking dat een olieprijs zoals door de
heer Portheine genoemd van f 600 per
ton mij zeker niet aan de hoge kant
lijkt, gezien het feit dat de gemiddelde
prijs van een ton ruwe olie ingevoerd
in de maand maart in de orde van
grootte van f 645 ligt.
Vraag van de heer Portheine (VVD)
over het EA/OPEC-overleg
De geachte afgevaardigde de heer
Portheine vroeg of er al vorderingen te
melden zijn over zijn suggestie om bij
voorbeeld als IEA te trachten tot een
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wat meer gestructureerd overleg te komen met OPEC over een aantal vitale
kwesties als de olievoorziening en het
prijsverloop van de ruwe olie.
Het is zeker juist zoals de geachte afgevaardigde stelt dat er bij een aanzienlijk aantal landen, maar ook in het
IEA zelf positief wordt gedacht over de
wenselijkheid van een dialoog met
OPEC.
De sinds september 1980 woedende
oorlog tussen Iran en Irak is hierbij natuurlijk ook geen voortgang bevorderende ontwikkeling.
Voorzover de voorstellen, die binnen OPEC aan de orde zijn, mij bekend
zijn, moet ik u wel zeggen dat er nog
veel onduidelijkheden zijn. Als ik u alleen al zeg dat bij voorbeeld de uitgangspositie van een prijsstrategie mij
nog onduidelijk is, dat ook een indexeringsmechanisme nog zeer grote onzekerheden omvat en niet duidelijk is
hoe produktiebeperkingen en tekortsituaties in termen van prijzen zullen
moeten worden opgevangen, dan is u
wel duidelijk dat hier nog vele stappen
moeten worden gezet voordat van enige voorspelbaarheid gesproken kan
gaan worden.
Vraag van de heer Van Houwelingen
(CDA) over voorbereiding crisisbeheersing
De heer Van Houwelingen heeft gevraagd naar de stand van zaken met
betrekking tot crisisbeheersing.
Ik kan de heer Van Houwelingen verzekeren dat hier op mijn departement
grote aandacht aan wordt besteed. Er
ligt thans een pakket maatregelen gereed dat gebruikt kan worden bij een 7
en 10% verbruiksbeperking zoals door
het IEA voorgeschreven bij een 7 resp.
12% voorzieningstekort. 1
Wel is het zo dat dit pakket maatregelen nog verder uitgewerkt en verfijnd moet worden.
Vraag van de heer Van Houwelingen
(CDA) over voorraadvoorziening aardolieprodukten
De geachte afgevaardigde Van Houwelingen heeft gevraagd naar gegarandeerde en aanwijsbare olievoorraden.
Ik kan de geachte afgevaardigde verzekeren dat aan de in de wet verankerde voorraadplicht nauwgezet de hand
wordt gehouden. Er vinden ook regelmatig steekproefgewijze controles
plaats op de door de voorraadplichtigen verstrekte opgaven. Bovendien
' Zie artikel 14 Overeenkomst uit energieprogramma.
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vinden controles plaats bij ondernemingen waarvan het vermoeden bestaat dat zij voorraadplichtig zijn.
Zoals de geachte afgevaardigde bekend zal zijn, is, o m de kwaliteit van de
voorraden te verhogen het Interim
Centraal Orgaan Voorraadvorming
Aardolieprodukten (ICOVA) opgericht.
Dit orgaan heeft thans voor zo'n 30 dagen gasolie, 15 dagen benzine en 15
dagen stookolie separaat opgeslagen.
Zodra de marktomstandigheden dit
toelaten zullen ook de voorraden voor
de laatstgenoemde 2 produkten zo
snel mogelijk tot 30 dagen worden opgetrokken.
Voorts is met de olie-industrie overeengekomen dat een gedeelte (thans
40%) van de aan de export gekoppelde
werkvoorraden niet meegeteld zullen
worden voor de vervulling van hun
voorraadplicht.
Het ligt in mijn bedoeling de door
het definitieve Centraal Orgaan aan te
houden voorraden nog verder op te
trekken. Hiervoor is echter een wijziging van de voorraadwet noodzakelijk.
Het desbetreffende wetsontwerp kunt
u in de loop van dit jaar tegemoet zien.
Vraag van de heer Van Houwelingen
(CDA) over een energiefonds
De geachte afgevaardigde Van Houwelingen heeft gevraagd de suggestie
van de Kamer o m te komen tot een
energiefonds opnieuw in overweging
te willen nemen.
Ik wil hier herhalen dat ik bereid ben
bij de besteding van additionele aardgasbaten voorrang te verlenen aan het
energiebesparings- en -diversificatiebeleid. Aan de in de onlangs door mij
en mijn ambtgenoot van Financiën in
een brief aan de Kamer uiteengezette
overwegingen omtrent het voor en tegen van een fonds heb ik niets toe te
voegen.
Vraag van de heer Van Houwelingen
(CDA) over de voortgang wetgeving
energiebesparing en van de heer Portheine (VVD) over etikettering
De geachte afgevaardigde Van Houwelingen heeft gevraagd naar de
voortgang op het gebied van de energiebesparingswetgeving.
In de eerste plaats is thans in voorbereiding een wetsontwerp op het gebied van energieverbruikende toestellen en installaties. Naast verschillende
andere mogelijkheden tot regelgeving
zal dit wetsontwerp ook een regeling
bevatten voor de invoering van de
energie-etikettering in Nederland.

Noten

Over het voorontwerp hebben inmiddels consultaties met betrokken instanties plaatsgevonden.
Voorts brengen de AER, en de SERenergiecommissie advies uit. Deze adviezen zullen openbaar worden gemaakt. Na evaluatie van de gemaakte
opmerkingen kan de voorbereiding op
korte termijn worden afgerond.
Naar het zich laat aanzien zal nog dit
parlementair jaar het wetsontwerp bij
de Kamer kunnen worden ingediend.
In de tweede plaats is thans wetgeving op het gebied van beheer en
transport van laagwaardige warmte in
voorbereiding.
In het regeringsstandpunt naar aanleiding van het AER-advies 'benutting
van afval en restwarmte als energiebron' heeft de Regering de urgentie
van wetgeving op dit terrein onderstreept. Het streven is erop gericht o m streeks de jaarwisseling 1981/82 de
voorbereidingen zover te hebben voltooid, dat indiening van het wetsontwerp bij het parlement kan worden
bevorderd.
Bij de regelgeving met betrekking
tot energetische aspecten over bouwkundige voorzieningen wordt onderzocht of aansluiting kan worden gevonden bij bestaande regelgeving van
het Ministerie van VRO en de lagere
overheden. Hierover vindt thans gestructureerd overleg tussen de Ministeries van EZ en VRO plaats.
De mogelijkheid en wenselijkheid
van wetgeving op het raakvlak van
energiebesparing en ruimtelijke ordening zal worden onderzocht aan de
hand van de adviezen die door de AER
en de RARO met betrekking tot het
rapport van de Commissie Energiebesparing en Ruimtelijke Ordening zijn
uitgebracht. Een regeringsstandpunt
daarover zal de Kamer binnen afzienbaretijd bereiken.
Vragen van de heer Engwirda (D'66)
over Elektriciteitstarieven, over capaciteit en landelijke tarieven.
De geachte afgevaardigde heeft een
aantal zaken aan de orde gesteld, gegroepeerd rond de tariefstelling en de
financieel-economische consequenties van de elektriciteitsvoorziening en
heeft daarbij een en ander in relatie
gebracht met het COCONUT-advies. Ik
ben hierop reeds gisteren bij interruptie ingegaan.
Ik wil hier nog wel aan toevoegen,
dat ik aan een zeer spoedige eerste
standpuntbepaling met betrekking tot
het COCONUT-advies zeer veel aandacht besteed. Ik ga er vanuit dat dit
nog voor de verkiezingen opgesteld
zal worden.
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Ik ben van mening dat met betrekking tot de energiepolitiek en financieel-economische gevolgen van de bestaande overcapaciteit, een aantal
misverstanden bestaan.
Zo heb ik reeds in de brief van 27 januari j l . aan de Kamer, betoogd dat
door een aantal factoren de financiële
voordelen opwegen tegen de nadelen
van de overcapaciteit. Ik ben gaarne
bereid mede in het kader van de Kamervragen naar aanleiding van de Nota Energiebeleid, Deel III, een notitie
toe te zeggen, opdat deze misverstanden kunnen w o r d j n weggenomen.
De geachte afgevaardigde vraagt of
ik met een aantal factoren rekening w i l
en kan houden voor ik instem m e t t a riefsverhogingen. Hij wijst daarbij op
de daling van het electriciteitsverbruik.
Ik w i l hem er met nadruk op attent maken dat deze verbruiksdaling in hoofdzaak voortvloeit uit de thans bestaande economisch recessie, met alle negatieve gevolgen van dien.
Afhankelijk van de mate waarin deze
economische recessie voortduurt zal
rekening gehouden moeten worden
met de gevolgen op het electriciteitsverbruik.
Door mijn goedkeuringsbevoegdheid van het elektriciteitsplan kan ik
controle uitoefenen op de ontwikkeling van het productievermogen bij
elektriciteitsbedrijven. Het bovenstaande neemt niet weg dat ook in de
huidige situatie in verband met het diversificatiestreven nieuwe investeringen ter o m b o u w van bestaande olie/
gascentrales naar kolen uiterst gewenst zijn.
Ten aanzien van de opmerking van
de geachte afgevaardigde, dat allereerst afbouw van de met de winst van
voorgaande jaren opgebouwde reserves moet plaatsvinden, kan ik eveneens verwijzen naar eerdergenoemde
brief. Daarin is betoogd dat voor zover
bij individuele bedrijven voldoende
gereserveerde middelen aanwezig
zijn, deze benadering reeds een onderdeel uitmaakt van mijn tarievenbeleid.
Niet in alle bedrijven zijn echter voldoende financiële reserves aanwezig.
Ook in voorgaande jaren is het beleid
waar mogelijk reeds gericht geweest
op intering van deze reserves. Echter
net zoals in vele andere sectoren van
de samenleving zal ook een elektriciteitsbedrijf op de lange termijn kostendekkend moeten kunnen blijven produceren.

ding tussen de middelen voor energiebesparing en kolenintroductie.
Voor energiebesparing en alternatieven is per jaar een bedrag van ca.
f 750 min. (inclusief het NIP, dat in de
VRO-begroting is opgenomen en de
WIR(-ET) beschikbaar, terwijl voor kolenintroductie een bedrag van f 750
m i n . voor 5 jaar (gemiddeld f 150 m i n .
per jaar) beschikbaar is. Aangezien
een snelle ontwikkeling en demonstratie van nieuwe kolentechnologieën essentieel is voor het streefcijfer van ca.
26 min. ton ske in 2000 acht ik het beschikbaar zijn van deze middelen voor
kolenonderzoek, ontwikkeling en demonstratie van het grootste belang
voor Nederland.
Vraag van de heer De Korte (VVD) over
binnenvaartschepen (mede namens de
Staatssecretaris van Financiën).
De geachte afgevaardigde De Korte
heeft gevraagd waarom het premieregime voor zeeschepen ook niet van
toepassing is op binnenvaartschepen.
Allereerst wil ik opmerken dat ook bij
de voorlopers van de WIR zeeschepen
verschillend gepremieerd w o r d e n .
De WIR-premie van 15% plus de IPZ
beogen equivalent te zijn aan de faciliteiten van het maritime plan, dat specifiek was toegesneden op de problematiek van de zeescheepvaart. Deze sector stond en staat immers bloot aan
een felle internationale concurrentie
en is onderhevig aan een proces van
afkalving. Investeringspremies spelen
een belangrijke rol bij de kwantitatieve
en kwalitatieve versterking van onze
zeegaande vloot.
Bij de binnenscheepvaart lag de problematiek anders. Het overheidsbeleid
was daar, naast de gebruikelijk stimulering van investeringen, gericht op
samering van de overcapaciteit door
slooppremies en bedrijfsbeëindigingshulp. Evenmin als in het verleden zie ik
nu aanleiding o m de IWR-faciliteiten
voor de binnenscheepvaart gelijk te
trekken met die voor de zeescheepvaart.
Vraag van de heer De Korte (VVD) over
WIR en verzekeringsuitkeringen.

De geachte afgevaardigde Jansen
heeft gesproken van een wanverhou-

De geachte afgevaardigde De Korte
heeft een vraag gesteld over de juistheid van het genieten van WIR-premies voor noodzakelijke herinvesteringen na brand- of stormschade, welke
schade volledig vergoed wordt door
verzekeringsuitkeringen.
Voor de beantwoording van deze
vraag wil ik verwijzen naar het reeds
eerder hierover gegeven antwoord op
schriftelijke vragen van de geachte afgevaardigde De Graaf en Epema-Brug-
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Noten

Vraag van de heer Jansen (PPR) over
de verhouding energiebesparing/kolenintroductie.

man, die meenden dat in dergelijke gevallen van misbruik van WIR sprake
zou zijn.
Zowel in het VAlA-systeem als bij de
WIR maken ondernemers ook voor
herbouw-investeringen welke het gevolg zijn van calamiteiten, aanspraak
op de voor investeringen in zijn algemeenheid geldende faciliteiten.
Bij de opmerking van de geachte afgevaardigde De Korte dat de overheid medeverzekeraar wordt, w i l ik opmerken dat de ondernemer bij een
dergelijk handelwijze het risico loopt
bij herbouw-investeringen voor financieringsproblemen gesteld te worden
in geval van conjuncturele of structrurele verlaging van de premies. Bovendien houdt - strikt bezien - een uitkering van de verzekering direct verband
met de geleden schade en niet met de
investeringkosten voor herbouw.
Al met al acht ik een aanpassing van
de WIR in geval van dergelijke schadevergoedingen niet wenselijk.
Vragen van de heer De Korte (VVD) over
vakantiebungalows (WIR).
De geachte afgevaardigde de heer
De Korte signaleerde in zijn bijdrage
over de WIR onzekerheid over de interpretatie met betrekking tot WIR-premiëring van vakantiebungalows in de
recreatiesfeer.
Over de interpretatie van het begrip
vakantiebungalows bestaat mijns inziens geen onzekerheid. Op grond van
jurisprudentie staat vast dat vakantiebungalows als woonhuizen moeten
worden aangemerkt, en daarom momenteel van WIR-premies zijn uitgezonderd.
Wellicht doelt de geachte afgevaardigde echter op het onderzoek naar de
mogelijkheid o m vakantiebungalows
in de recreatiesfeer onder de WIR te
brengen. Een studie hieromtrent is onlangs afgerond; deze materie bevindt
zich nu in een stadium van besluitvorming.
Wel kan ik u nu al zeggen dat - zo er
tot een regeling voor vakantiebungalows zal worden besloten - deze regeling nogal gecompliceerd zal zijn en
wijziging van de fiscale wetgeving zal
vergen. Dit impliceert dat een en ander
niet op stel en sprong gerealiseerd zal
kunnen w o r d e n .
Vraag van de heer De Korte (VVD) over
WIR en lesauto's
De heer De Korte vraagt waarom lesauto's van autorijschoolhouders van
WIR-premiëring zijn uitgesloten. Dergelijke auto's zijn volgens hem het be' Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, zitting 1979-1980 blz. 887, vraag 453.
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langrijkste bedrijfsmiddel van deze ondernemers. Op zich is dit juist, maar
daarmee onderscheiden zij zich niet
van andere ondernemers, zoals de au
toverhuurbedrijven, of van niet-ondernemers, zoals vertegenwoordigers die
een auto voor de uitoefening van hun
beroep gebruiken. Ook zij komen niet
in aanmerking voor de WIR wanneer
zij in personenauto's investeren.
Ik breng bij de heer De Korte in herinnering dat personenauto's, die niet
bestemd zijn voor het beroepsvervoer
over de weg ook onder de voorganger
van de WIR: de investeringsaftrek, waren uitgesloten.
Het gaat hier o m zaken die weliswaar tot het bedrijfsvermogen kunnen
behoren, maar van de auto's van een
rijschoolhouder kan niet worden gezegd dat zij bestemd zijn voor het bedrijfsmatig vervoeren van personen,
hetgeen bij voorbeeld wel het geval is
ten aanzien van de auto's van taxibedrijven.

Sinds de WIR op 19 juli in werking
trad, zijn enige duizenden aanvraagformulieren inmiddels naar het bedrijfsleven verzonden. Investeringen
waarvoor, vóór 19 juli 1980 reeds verplichtingen waren aangegaan, konden
geen aanspraak meer maken op de ET.
Aanvragen voor een ET dienen binnen drie maanden na realisatie van de
investering te worden ingediend,
waarna de DIR binnen 4 maanden na
ontvangst van de aanvraag een verklaring afgeeft. Een en ander heeft tot gevolg dat tot nu toe wel circa 1500 aanmeldingen vooraf zijn ingediend voor
investeringen die op hun besparingseffect getoetst moeten worden, maar
dat het aantal verzoeken o m een verklaring na realisatie van (zowel te toetsen als niet te toetsen) investeringen
thans nog lager is.
Tot nu toe zijn ca. 200 DIR-verklaringen voor een ET afgegeven. Genoemde aantallen stellen mij nog niet in
staat enige conclusies te trekken.

Vraag van de heer Van Houwelingen
(CDA) over de verwerking van WIRpremies in de jaarrekening.

Vraag van de heer Van der Spek (PSP)
over biogasinstallaties in WIR-ET.

De geachte afgevaardigde Van Houwelingen heeft gevraagd of er geen
voorschriften dienen te komen met betrekking tot de verwerking van WIRpremies in de jaarrekening, omdat ter
zake thans nog verschillende methoden worden toegepast.
Deze kwestie is onderwerp van de
beraadslagingen in het zogenaamde
Tripartite Overleg van werknemers,
werkgevers en de Commissie Jaarrekening van het NIVRA. Het staat naar
mijn mening buiten kijf dat de uitkomsten van dit overleg tussen sociale
partners en de deskundigen als vanzelfsprekend zullen voldoen aan de algemeen maatschappelijk aanvaarde
normen, zoals de Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen d i t f o r m u leert. Ik ben dan ook van mening dat
het ongewenst is dat thans van overheidszijde nadere voorschriften gegeven worden.
Bovendien kan de inrichting van de
jaarrekening aan het rechterlijk oordeel van de Ondernemingskamer bij
het Gerechtshof te Amsterdam worden onderworpen, hetgeen temeer
vraagt o m terughoudendheid onzerzijds.
Vraag van de heer Van Houwelingen
(CDA) over het resultaat energietoeslag in de WIR
De geachte afgevaardigde Van Houwelingen heeft gevraagd naar resultaten vandeWIR-ET.
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980 van de ECD en
458 van de politie
1979 1532 processen-verbaal waarvan:
866 van de ECD en
666 van de politie
1980 1022 processen-verbaal van de
ECD
(politie nog niet bekend).
De opgelegde straffen zijn echter
duidelijk niet afschrikwekkend.
Bij de door de Kamers van Koophandel verleende ontheffingen wegens
verbouwing of liquidatie wordt naar
onze indruk de wet wel beter in acht
genomen, hoewel hier ook veel geknoei in het geding is.
In de SER-advies inzake het ordelijk
economisch verkeer van 1971 is zonder hier diep op in te gaan, geadviseerd de wet met een kleine wijziging
te handhaven.
Een nadere overweging inzake de
werking en handhaving van deze wet
zou kunnen plaatsvinden, indien een
meer algemene wettelijke regeling
met betrekking tot de misleidende prijsaanduidingen tot stand komt.

De geachte afgevaardigde de heer
Vraag van de heer Portheine (VVD)
van der Spek stelde dat door de dremover de sigarettenhandel:
pel in de WIR alleen grotere bedrijven
Hoe het overleg over de margeverbepremie zouden kunnen krijgen voor bio- tering van de sigarettenhandel afgelogasinstallaties, zich baserend op een
pen?
artikel in de Volkskrant.
Ik kan de geachte afgevaardigde geDeze zaak is rond. Betrokken partijen
ruststellen. Biogasinstallaties en de
hebben ingestemd met het resultaat
daarvoor te treffen overige voorzieninvan het overleg.
gen zoals transportfaciliteiten vergen
gezamenlijk een investeringsbedrag
Vraag van de heer Portheine (VVD)
dat ruimschoots uitstijgt boven de
over het feit dat met betrekking tot uitdrempel van f 10.000 in de energievoering van de bedrijfsbeëindigingsretoeslag.
geling de mankracht bij de organen
De conclusie moet dan ook zijn dat
ontbreekt, zodat hier vertragingen opkleine agrarische bedrijven voor dertreden. Kan hier een tegemoetkoming
gelijke investeringen wel degelijk
worden verstrekt?
WIR-premie kunnen krijgen.
Ten einde vertraging bij de uitbetaVraag van de heer Portheine (VVD)
ling van bedrijfsbeëindigingshulp zoover de naleving Uitverkopenwet
veel mogelijk te voorkomen en reeds
opgetreden vertraging zoveel mogelijk
Als oorzaken kunnen behalve de toete beperken heeft de Stichting Ontwiknemende concurrentiedrang worden ge-- keling en Sanering voor het Middenen Kleinbedrijf, die onder meer de
noemd:
Hoofdlijnen Bedrijfsbeëindigingshulp
a. de grote toename van tussentijduitvoert, een voorschotregeling voorse bijzondere aanbiedingen;
gesteld.
b. de opkomst van de cash-and-carry e.d. met het gehele jaar door verGenoemde voorschotregeling
koop van 'goedkope' goederen;
schept de mogelijkheid aan (ex-) onc. de technische moeilijkheid, dat
dernemers wier aanvraag om bedrijfsde goederen reeds voor het begin van
beëindigingshulp door de Stichting
voorwaardelijk is toegewezen een
de uitverkoopperiode geëtaleerd en
voorschot op de uitkeringen te veromgeprijsd moeten worden. De uitverstrekken voordat de bedrijfsbeëindikoop begint dan in de praktijk.
gingsovereenkomst door zowel de
De ECD en de politie zijn wel actief:
Stichting als de betrokken ex-onderne1978 1438 processen-verbaal waarmer is ondertekend. Met de uitvoering
van:

Noten
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van deze voorschotregeling heb ik bij
brief van 2 februari 1981 ingestemd.
Voorts deel ik u mede dat de personele bezetting van voornoemde Stichting mijn volle aandacht heeft.
Vraag van de heer Portheine (VVD):
Kan het z.g. voordewindfietsenplan
van de streek-VVV West-Friesland, dat
de Staatssecretaris bij brief van 21 januari 1981 heeft bereikt, in overleg
met de NS worden bevorderd?
Thans wordt in overleg met het nationaal Bureau voor Toerisme en de NS
onderzocht of het plan voldoende realiteitsgehalte heeft o m , gezien de mogelijkheden die de NS heeft, uitgevoerd te kunnen worden en of het bij
de toeristen zal aanslaan.

reeds opmerkte naar aanleiding van
eenzelfde vraag van geachte afgevaardigde Engwirda.
Vraag van de heer Portheine (VVD)
over de stand van zaken consumentenkoop, wetsontwerp standaardvoorwaarden, verkorte kantongerechtsprocedure, informatieve etikettering met
name betreffende energieverbruik,
makelaarscourtage etc
Over de stand van zaken met betrekking tot consumentenkoop en standaardvoorwaarden heb ik reeds gesproken in mijn reactie op het betoog
van geachte afgevaardigde Engwirda.
Vraag van de heer Engwirda (D'36)
over afschaffing tweezijdige c o j r t a g e .

Vraag van de heer Portheine (VVD)
over Venetië als cultuurhistorisch monument.
Voorts is er onder auspiciën van de
Raad van Europa een initiatief o m
Venetië te redden als cultuurhistorisch
monument. Kunnen ambachtelijke stages in het kader van dit initiatief, die
ook ons land ten goede komen, door
Economische Zaken verder worden
gestimuleerd.

Er vinden thans besprekingen plaats
met de makelaarsorganisaties en consumentenorganisaties over de makelaarsproblematiek. In dat kader wordt
bezien hoe gestalte kan worden gegeven aan het beleidsvoornemen o m de
dubbele courtage af te schaffen.

Al reeds gedurende een viertal jaren
kunnen, dankzij subsidies van Ministeries en bedrijfsleven, jaarlijks ambachtslieden naar Venetië gaan. Van
de kosten neemt Economische Zaken
een deel voor zijn rekening vanwege
het belang voor de kwaliteitsverhoging in het ambacht die bereikt kan
worden met een dergelijke 'stage'.

Beide wetsontwerpen zijn inmiddels
door de Ministerraad goedgekeurd en
liggen thans voor advies bij de Raad
van State, zodat verwacht mag worden dat ze nog door dit kabinet zullen
worden ingediend bij het parlement.
Ook geachte afgevaardigde Portheine heeft op dit punt naar de stand van
zaken gevraagd.

Vraag van de heer Portheine (VVD)
over het ICC-Jaarrapport 1979/1980.

Vraag van de heer Engwirda (D'66)
over wijziging van de Wet op het afbetalingsstelsel (aanduiding effectieve
rente).

Zoals ook blijkt uit het ICC-Jaarrapport 1979/1980 is met betrekking tot de
vereenvoudiging van de kantongerechtsprocedure door het Ministerie
van Justitie een nota opgesteld, die
onlangs voor advies is gestuurd naar
onder meer de Staatscommissie Herziening Gerechtelijke Organisatie en
de sectie kantonrechters van de Vereniging voor Rechtspraak.
Tijdens de parlementaire behandeling van de NCC is onder meer een algemeen programma tot wettelijke regeling van de produktinformatie toegezegd. Het ligt in de bedoeling dat dit
programma in de loop van 1981 zal
worden vastgesteld, zodat hierover in
het volgend ICC-rapport kan worden
gerapporteerd.
Voor de kwestie van de makelaarscourtage moge ik verwijzen naar wat ik
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Vraag van de heer Engwirda (D'66)
over het wetsontwerp consumentenkoop en standaardvoorwaarden.

Ook dit wetsontwerp is de Ministerraad gepaseerd en ligt thans bij de
Raad van State.
Vraag van de heer Engwirda (D'66) iver
het verbod financiële colportage.
In het ICC-Jaarrapport 1979/1980 is
als streven vermeld dat in het voorjaar
1981 een beleidsstandpunt gereed zou
zijn over het CCA-advies inzake financiële colportage. Momenteel wordt
aan deze kwestie gewerkt, waarbij ernaar gestreefd wordt een en ander in
de tweede helft van het kalenderjaar
rond te hebben.

Noten

Vraag van de heer Van der Hek (PvdA)
over de besteding gaswinsten.
De geachte afgevaardigde Van der
Hek is nog ingegaan op de inkomsten
van Shell en Esso uit de winning van
aardgas en de aanwending hiervan
voor onze economie.
Eerder heb ik in kleinere kring de Kamer doen weten dat het zoeken naar
adequate winstdelingsregelingen met
de winners van aardgas door mij grondig bezien wordt en dat ik de Kamer later, doch ruim voor het eind van de kabinetsperiode, daarover zal benaderen.
Ik acht het onjuist voor bedrijven als
Shell en Esso een uitzondering te maken op algemeen geldende regelingen
zoals de WIR en de voorgestelde vermogensaftrekken. Het gaat hier o m regeling gebaseerd op objectieve criteria, waarvan sommige bedrijven niet
zomaar zijn uit te sluiten.
Iets anders is dat voor deze bedrijven het totaal van de winstpositie in
relatie wordt gebracht met de omvang
van voorgenomen investeringsplannen. Dat gebeurt ook en ik acht dat ook
een juiste benadering.
Het zou bovendien niet te verdedigen zijn o m winsten die bij één specifieke deelactiviteit van de oliemaatschappijen ontstaan, te willen compenseren met een algemene verlaging van
investeringsfaciliteiten waardoor ook
andere activiteiten van de oliemaatschappijen, bij voorbeeld in de chemische industrie en raffinagesector, worden getroffen. De regeling geldt voor
alle bedrijven die aan bepaalde objectieve criteria voldoen.
Ik wil overigens ten aanzien van de
understanding met Shell en Esso nog
eens onderstrepen, dat ik daarbij heb
beoogd op een snelle flexibele en bovenal directe manier de Nederlandse
energie- dan wel economische struct u u r t e dienen.
Door periodieke herevaluatie zal
steeds de toetsing aan het nagestreefde doel plaatsvinden. Dit geldt ook ten
aanzien van de inschakeling van de
Nederlandse industrie.
Vragen van de leden Jansen (PPR), De
Korte (VVD) en Van Dis (SGP) over invoerpenetratie
Zowel de geachte afgevaardigden
Jansen, De Korte als Van Dis hebben
gewezen op het verschijnsel invoerpenetratie. Terecht stellen zij dat deze
moet worden teruggedrongen, ook al
is het evident dat door een proces van
de voortgaande internationale arbeidsverdeling in beginsel een zeker
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binnenlands terreinverlies optreedt met
daar tegenover ook terreinwinst op exportmarkten.
Zoals ik mijn memorie van toelichting heb aangegeven is het echter extra teleurstellend dat de sectoren die
de terugval in de uitvoer het zwaarst
hebben ervaren ook de meeste terreinverlies op de binnenlandse markt hebben geleden. Overigens zij hierbij nog
aangetekend dat invoerpenetratie een
gevolg kan zijn van het feit dat de invoervraag sterk is gericht op produkten die vrijwel niet voorkomen in het
binnenlandse produktiepakket (bij
voorbeeld personenauto's). Met betrekking tot het gevoerde regeringsbeleid te dien aanzien zou ik graag het
volgende willen opmerken.
Centraal in het economisch beleid
van deze regering staat het streven gericht op een verbetering van onze concurrentiepostie. Daarbij is het marcoeconomisch beleid primair gericht op
een terugdringen van de (loon)kostenstijging o m aldus het gewenste rendementsherstel te realiseren.
Bemoedigend is in dit kader - de geachte afgevaardigde Van Dis vroeg
hier ook naar - dat de in gang gezette
verbetering van onze loonkostenontwikkeling per eenheid produktzich ook
in 1980 heeft doorgezet. Van belang
hierbij was de onder invloed van het
inkomensbeleid van de regering gerealiseerde matiging van de stijging van
de loonsom per werknemer in Nederland.
In termen van meer gericht beleid
ben ik van mening dat het beleid ontv o u w d in zowel de sector- als innovatienota goede aanknopingspunten
voor de noodzakelijke vernieuwing
van ons produktiepakket biedt, hetgeen mede kan bijdrage tot een keer
ten goede op de binnenlandse markt.
Een terugdringen van de invoerpenetratie middels een door de geachte
afgevaardigde Jansen voorgestelde
verschuiving van het consumptiepatroon naar meer plaatsgebonden goederen en diensten staat mijns inziens
op gespannen voet met de ondernemings- en consumentenvrijheid zoals
die in onze economische orde functioneert. Evenmin lijkt het - zoals de geachte afgevaardigde De Korte ook opmerkt - de aangewezen weg o m invoerpenetratie tegen te gaan langs de
weg van protectie. Juist voor een zo
open economie als de onze is het gevaar van boemerang-effecten bepaald
niet te onderschatten.

Het aangeven van een datum waarop een beslissing genomen kan worden is niet te geven. Over het beginsel
van een regeling produktaansprakelijkheid zijn de lid-staten het eens.
Met uitzondering van 3 of 4 hoofdpunten, zoals bij voorbeeld het o p r e men van ontwikkelingsrisico of de beperking van de schadevergoeding,
moet het naar mijn mening mogelijk
zijn eind dit jaar/begin volgend jaar
een tekst te hebben waarover men het
eens is. Zolang de tekst van de regeling nog niet vast staat, valt over de
kosten nog niets te zeggen. De vertegenwoordigers van de belangenorganisaties worden voortdurend ingelicht
over de voortgang van de besprekingen in Brussel.
Vragen van de heer Kolthoff (PvdA)
over prijsbeleid

Vraag van enkele leden over de termijn waarop de EG-regeling produktaansprakelijkheid gereed zal zijn.

Van de door de geachte afgevaardigde gedane suggestie om artikel 10
van de Loonwet te hanteren als argument voor de toepasselijkheid van de
Prijzenwet heb ik met belangstelling
kennis genomen. Ik heb echter de indruk, dat de formulering van de ene
wet geen basis geeft voor de reikwijdte van de andere.
In principe biedt de Prijzenwet reeds
de mogelijkheid ook het absolute prijsniveau van goederen en diensten te
regelen. In de pratijk gebeurt dit ook. Ik
noem als voorbeelden de prijzen van
patates frites en autorijscholen. Voor
geïmporteerde produkten geldt uiteraard dat slechts de marge op de inkoop-.
prijs kan worden geregeld: buitenlandse fabrikanten kunnen niet aan de in
Nederland geldende kostendoorbereke-.
ningsregeling worden gebonden. De
door de heer Kolthoff genoemde voorbeelden (speelgoed, geneesmiddelen)
betreffen voor een belangrijk deel
geïmporteerde artikelen.
De heer Kolthoff heeft mij verweten,
dat ik meer ruimte heb gegeven aan
ondernemers om kosten door te berekenen aan de consument. Ik heb inderdaad op enkele punten - zoals het
door hem genoemde, maar onjuist
geïnterpreteerde, normatieve element
- een beperkte verruiming van de kostendoorberekeningsregels toegestaan.
In de huidige economische situatie,
waarin de rendementen van het bedrijfsleven onder zware druk staan,
acht ik het noodzakelijk het prijsbeleid
daar waar reële kostenfactoren daartoe aanleiding geven, bij te stellen.
Ik meen de argumenten die daarbij
een rol hebben gespeeld, in mijn brief
aan de Kamer over het prijsbeleid 1981
voldoende te hebben toegelicht. Op
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enkele aspecten zal ik nog even ingaan. Het 'normatief element', een forfaitair kortingspercentage op de doorberekenbare loonkostenstijging, is
met name vastgesteld o m het prijsverhogend effect van verleende ontheffingen enigszins te nivelleren.
Vastgesteld is dat het aantal ontheffingen in de industriële sector gering
is. Dit geeft dus aanleiding dit percentage te verlagen en niet - zoals de heer
Kolthoff vragenderwijs stelt - te verhogen. Het forfaitaire percentage van
de overige externe kosten zou bij o n gewijzigd beleid voor 1981 zijn vastgesteld op 0,7. De gestegen rentelasten van de bedrijven zijn voor mij aanleiding geweest o m dit percentage te
verhogen met 0,3%.
Ik heb hiermede tevens een vraag
van de heer Van Dis over de doorberekening van gestegen rentelasten beantwoord. Op overeenkomstige wijze
is voor de dienstverleningsector gehandeld. De verhoging van de kostenquote leidt dus niet tot een 'extra'
verhoging van 1,2%, maar van 0,3%.
Vraag van de heer Portheine (VVD)
over prijsbeleid.
De geachte afgevaardigde heeft gepleit voor meer armslag op het punt
van differentiatie en voor verhoging
van de differentiatiefactor. Over deze
problematiek is overleg gaande met
de handel. Dit overleg, dat binnenkort
zal worden afgerond, spitst zich met
name toe op een zo duidelijk mogelijke
omschrijving van het begrip assortiment waarbinnen differentiatie mogelijk is. Tevens is inderdaad een aanpassing van de differentiatiefactor aan de
orde.
Over de margeverbetering van de sigarettendetailhandel kan ik mededelen dat het overleg tussen individuele
fabrikanten en de groot- en detailhandel tot zodanig bevredigende resultaten heeft geleid, dat afkondiging van
een margebeschikking achterwege
kan blijven.
Vragen van de heer Van Dis (SGP)
Wat moet een individueel bedrijf
aantonen, wil er sprake zijn van 'ernstige problemen' op het punt van de rentelasten?
Hiertoe dient een bedrijf aan te tonen dat door de stijging van het saldo
van rentelasten en baten de totale
kostenstijging meer dan marginaal uitgaat boven de ruimte voor prijsstijging, die in de prijzenbeschikking is
begrepen.

3795

Hoe werkt de daar genoemde mogelijkheid o m in knellende gevallen in
overleg met Economische Zaken tot
een aanvaardbare oplossing te komen?
Is er sprake van een individuele bijstelling van de externe kostendoorberekeningsregel en in welke mate wordt
daarvan gebruik gemaakt?
In de bedoelde gevallen wordt in
overleg nagegaan of en in hoeverre
een ontheffing van de betreffende
prijsvoorschriften is aangewezen. Tot
dusverre heb ik geen klachten ontvangen over de afhandeling van dergelijke
gevallen.
Overigens komen verzoeken o m
ontheffing, die vooral hun grond vinden in de stijging van de rentelasten,
nagenoeg niet voor.
Vraag van de heer Kolthoff (PvdA)
over de resultaten van het onderzoek
naar de markt- en machtsstructuur in
de farmaceutische industrie, dat in
1974 door de toenmalige Ministervan
Economische Zaken is begonnen na
vragen van het kamerlid Dolman en
waar de Staatssecretaris van Volksgezondheid in 1979 in een adviesaanvraag aan de ziekenfondsraad nog
melding van maakt.
Het onderzoek waarnaar de geachte
afgevaardigde Kolthoff informeert, betreft een uiterst weerbarstige materie.
Ook de overheid stuit hierbij op het
probleem dat gegevens die voor het
verkrijgen van inzicht in de marktstructuur van bijzonder groot belang zijn
niet eenvoudig zijn te vergaren en
soms zelfs in het geheel niet beschikbaarte maken zijn. Deze moeilijkheden
staan dan nog los van die, welke men
ontmoet bij de interpretatie van de wèl
verkregen en vervolgens systematisch
gerangschikte gegevens.
Een realistische benadering van de
door de geachte afgevaardigde aan de
orde gestelde vraag voert dan al licht
tot het inzicht dat men zich moet afvragen of zodanig onderzoek ooit echt als
afgerond kan worden beschouwd.
Overigens kent het beleid inzake onder meer de prijsvorming in de farmaceutische industrie een aantal facetten, zodat dit beleid beslist niet geheel
en al afhankelijk is van de resultaten
van het onderzoek waaraan door de
geachte afgevaardigde wordt gerefereerd.
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Vraag van de heer Van Dis (GSP): Komen kleine bedrijven eerder in aanmerking voor de experimentele regeling ontwikkelingscontracten dan het
ontwikkelingskrediet?
Nee, niet direct, wel treft men juist
onder de kleinere ondernemingen veel
innovatieve bedrijven, die geen eigen
ontwikkelingsafdeling hebben. Daardoor is het voor hen vaak wat moeilijker om van de normale ontwikkelingskredietregeling gebruikte maken. Uitbesteed werk, zoals in de experimentele regeling ontwikkelingscontracten
mogelijk premiabel, is uiteraard voor
hen juist wel heel goed mogelijk.
Vraag van de heer Van der Spek (PSP)
over energie- en milieuvriendelijke
technieken.
De geachte afgevaardigde Van der
Spek heeft sprekende over milieu- en
energievriendelijke technieken gewezen op het initiatief van een bedrijf in
het Oosten van het land. Dit bedrijf
heeft in licentie de produktie van z.g.
nose cones voor vrachtwagens ter
hand genomen. Ik juich een dergelijke
ontwikkeling toe zowel uit een oogpunt van bevordering van innovatieve
produkties in ons land als uit energiebesparingsgezichtspunt.
Het industriepoltiek instrumentariu m is mede gericht op het stimuleren
van dergelijke ontwikkelingen.
Ik wijs hier bij voorbeeld op de regelingen betreffende steunverlening aan
demonstratieprojecten op het gebied
van energiebesparing en milieuvriendelijke technieken.

Noten
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