
27ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 105 leden, te we-
ten: 

Aarts, Van Amelsvoort, Andela-Baur, 
Van den Anker, B. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, De Beer, Beinema, 
Bischoff van Heemskerck, Blaauw, H. 
A. de Boer, Borgman, Braks, Bremen, 
Brinkhorst, Buikema, Van der Burg, 
Buurmeijer, Castricum, G. M. P. Corne-
lissen, P. A. M. Cornelissen, Couprie, 
M. P. A. van Dam, Van Dijk, Dijkman, 
Van Dis, Van der Doef, Dolman, Van 
Erp, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, De Graaf, Gualthérie van 
Weezel, De Hamer, Van Heel-Kasteel, 
Van der Hek, Hermans, Hermsen, Van 
Houwelingen, Van lersel, Jabaaij, Jan-
sen, Joekes, Kappeyne van de Coppel-
lo, Keja, Keuning, Klein, Knol, Koe-
koek, Kolthoff, Kombrink, Konings, 
De Korte, Kosto, Lambers-Hacque-
bard, Langedijk-de Jong, Lansink, 
Lauxtermann, Van Leijenhorst, Lub-
bers, Mertens, Moor, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Nijhof, Nijpels, Nypels, 
Patijn, Ploeg, Poppe, Portheine, 
Rempt-Halmmans de Jongh, Rienks, 
Rietkerk, Roethof, Van Rooijen, Van 
Rossum, Van der Sanden, Scherpen-
huizen, Scholten, Van der Spek, Spie-
ker, Van der Stoel, Stoffelen, Terlouw, 
Van Thijn, Toussaint, Tripels, Den Uyl, 
Verbrugh, Verkerk-Terpstra, De 
Voogd, Voortman, K. G. de Vries, 
Waalkens, Waltmans, Weijers, Wes-
sel-Tuinstra, Wolff, Wöltgens, Worrell, 
Van Zeil en Zijlstra, 

en de heer Tuijnman, Minister van Ver-
keer en Waterstaat, mevrouw Garde-
niers-Berendsen, Ministervan Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, de 
heren Van der Mei, Staatsecretaris van 
Buitenlandse Zaken, Nooteboom, 
Staatssecretaris van Financiën, me-
vrouw Smit-Kroes, Staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat en de heer 
De Graaf, Staatssecretaris, van Sociale 
Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 

Gerritse, Faber, Van der Doef, Patijn 
Den Uyl, G. C. van Dam en Abma, we-
gens het bijwonen van de herden-

kingsdienst voor de heer Roolvink, al-
leen voor het eerste deel van de verga-
dering; 

Mommersteeg, wegens het bijwonen 
van een begrafenis; 

Schaapman, Mateman, Frinking en 
Deetman, wegens andere bezigheden; 

Vrijlandt-Krijnen, alleen voor het eer-
ste deel van de vergadering, wegens 
andere verplichtingen; 

Van Ooijen en Roels, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De ingekomen stukken staan op een 
lijst, die op te tafel van de griffier ter in-
zage ligt. Op die lijst heb ik ook voor-
stellen gedaan over de wijze van be-
handeling. Als aan het einde van de 
vergadering daartegen geen bezwaren 
zijn ingekomen, neem ik aan, dat de 
Kamer zich met de voorstellen heeft 
verenigd. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door de leden Scholten en Eversdijk en 
door het lid Van den Anker aan de Mi-
nister van Verkeer en Waterstaat, over 
de bestrijding van de muskusrat. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]2 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De bisamrat ontwikkelt zich 
qua aantal onrustbarend. Ik geef een 
enkel cijfer. In het gebied van het 
hoogheemraadschap voor het Land 
van Heusden en Altena werden in 1974 
1300 waterkonijnen gevangen en 5 
jaar later, in 1978, 5300, dus vier maal 
zoveel. Dit gegeven ontleen ik aan het 
Nieuwsblad voor het Land van Heus-
den en Altena, dat ook vermeldt dat er 
landelijk in 1978 104.000 van deze 
beestjes werden gevangen. Vijf jaar 
geleden waren het er ruim 53.000, zo-
als de voorganger van de Minister hier 
heeft meegedeeld, toen ik de zaak te 
zamen met collega's eind juli 1975 aan 
de orde stelde. Een zeer verontrusten-
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de ontwikkeling heeft sindsdien 
plaatsgevonden, ondanks de uitbrei-
ding van het aantal rattenvangers. 

De heer Vosters, voorzitter van de 
Unie van Waterschappen, zei onlangs 
in een vraaggesprek: De ratten rukken 
steeds verder op in Nederland; ik moet 
er niet aan denken dat zij kans zien het 
gebied van Rijnland en Delfland bin-
nen te dringen, want dan kan het le-
vensgevaarlijk worden. 

Vier jaar geleden heb ik vanaf deze 
plaats reeds voor dat gevaar gewaar-
schuwd. Inmiddels werd mij gisteren 
uit zeer betrouwbare bron medege-
deeld dat de bisamrat reeds het gebied 
van Rijnland en Delfland heeft bereikt. 
Grote delen van ons land worden 
thans geconfronteerd met dit pro-
bleem, dat niet zonder gevaren is. 
Daarnaast ondervindt de landbouw 
rechtstreeks schade van deze dieren. 
Op bepaalde percelen kunnen stroken 
aan de rand van de akkers niet meer 
met de tractor worden bewerkt vanwe-
ge de ondergravingen en de daaruit 
voortvloeiende risico's voor materiaal 
en vooral ook voor de mens. Er zijn de 
laatste jaren herhaaldelijk ernstige on-
gelukken gebeurd, zelfs met dodelijke 
afloop. Recentelijk heeft het Land-
bouwschap zich dan ook ter zake tot de 
Minister van Landbouw gewend. 

Vier jaar geleden werd in deze Ka-
mer mededeling gedaan over plannen 
ter bestrijding, die nog nader moesten 
worden uitgewerkt. De vragen van col-
lega Eversdijk en mij zijn erop gericht, 
de nodige aandacht voor dit verschijn-
sel te vragen, terwij l wi j voorts in het 
bijzonder van de Regering zouden wil-
len weten welke maatregelen sinds 
1975 effectief zijn genomen en vooral 
welke stappen op korte termijn wor-
den ondernomen om het kwaad met 
meer succes dan tot dusverre te be-
strijden. 

De Voorzitter: Het komt mij voor dat de-
ze toelichting, met uitzondering van 
één zin, namelijk die over informatie 
die gisteren is binnengekomen, ook 
schriftelijk had kunnen worden gege-
ven. 

De heer Scholten (CDA): Geeft u daar 
de voorkeur aan? 

De Voorzitter: Ja, voor het vervolg. 
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D 
Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! De eerste vraag beantwoord ik 
bevestigend. De ontwikkeling van de 
bisamrat, zoals bekend geen rat maar 
een woelmuis van grote afmetingen, 
vergt inderdaad tegemaatregelen. In 
1975 zijn dan ook ca. 70.000 bisamrat-
ten gevangen, in 1976 ruim 62.000, in 
1977 ruim 75.000, terwijl er in 1978 bij-
na 104.000 zijn gevangen. In het eerste 
halfjaar van 1979 zijn er ruim 50.000 bi-
samratten gevangen. Deze cijfers on-
derstrepen het belang van bestrijding 
van de muskusrat. 

Er mag dan door u worden gesproken 
van een onrustbarende situatie, dat wi l 
niet zeggen dat er reden is voor paniek. 
Hoewel ook ik mij ernstig zorgen maak 
is de kans op calamiteiten, gezien het 
grote aantal vangers en de controle op 
aantasting van waterstaatkundige wer-
ken, bepaald niet zodanig dat men kan 
zeggen dat de situatie als onrustbarend 
moet worden gekwalificeerd. Daarin 
mag echter niet worden berust. De be-
schadiging van waterkerende dijken en 
kaden noopt ons tot grote activiteit. De 
heer Scholten heeft gewezen op het 
wegzakken van trekkers en het vallen 
van gaten in de wegen. Ik noem het feit 
dat koeien benen breken doordat zij 
door de zoden zakken. Wij kunnen dus 
niet stil blijven zitten. 

De aandacht moet gericht blijven op 
steeds intensievere bestrijding. Dat dit 
gebeurt blijkt ook uit de vangst in de 
afgelopen jaren, zij het dat dit resultaat 
ook kan voortvloeien uit het feit dat er 
meer dieren waren. Je moet je niet 
door het aantal vangers laten bedot-
ten. 

De rat heeft zich over geheel Neder-
land verspreid. Eykman sprak in 1937 
in zijn boek over zoogdieren nog van 
een ongewenste vreemdeling die het 
land moest worden uitgezet. Wij moe-
ten nu aanvaarden dat de bisamrat tot 
de inheemse fauna behoort. 

Gezien de leefwijze is van uitroeiing 
van het dier geen sprake. Er zijn ook tal 
van gebieden in ons land waar de 
muskusrat niet kan worden gevonden, 
doordat zij in verwilderde staat leeft. 
Wij hebben dat gemerkt in Flevoland. 
Het gaat erom de dieren beneden de 
schadelijkheidsdrempel te houden. 
Dat wil zeggen, dat je aanvaardt dat er 
schade wordt aangericht maar dat je 
ervoor zorgt, dat deze niet uit de hand 
loopt. Je moet dus zorgen voor een 
aanvaardbaar laag populatieniveau. 

Sinds 1975 is de bestrijding sterk 
geïntensiveerd. In een campagne die 
vijf tot acht jaar duurt wordt getracht 
de muskusrat in de hand te houden. 
De georganiseerde bestrijding is daar-
toe uitgebreid met tijdelijke vangers. 

Wij verwachten dat na deze campagne 
het mogelijk is met een permanente, 
maar minder intensieve bestrijding de 
zaak in de hand te houden. In overleg 
met de provincie en de waterschappen 
wordt de organisatie voorbereid. 

In 1978 is aan TNO te Delft opdracht 
gegeven een onderzoek in te stellen 
naar alternatieve bestrijdingstechnie-
ken voor schadelijke zoogdieren. Spe-
ciaal werd aan de zogenaamde sig-
naalstoffen gedacht. Er zal een experi-
menteel onderzoek worden gestart. 
Tussen de Commissie Muskusratten-
bestrijding en TNO zal binnenkort een 
overeenkomst op dit punt worden ge-
sloten. Er zijn ook proeven met het ver-
gassen van deze dieren genomen. Het 
grote probleem is hoe je erbij komt. Ik 
wijs er verder op, dat het om trekdie-
ren gaat. Op Walcheren en op de Wad-
deneilanden zijn muskusratten gevan-
gen. Die dieren zijn in staat zich zeer 
snel te verspreiden. Dit maakt het van-
gen er niet eenvoudiger op. Het pre-
miesysteem zal binnenkort worden ge-
wijzigd. Er zullen vangers worden aan-
gewezen. Op de begroting van Verkeer 
en Waterstaat staat een bedrag van 
f 3,6 min. Verleden jaar was dat f 2,2 
min. Het ligt in de bedoeling het be-
drag voor 1981 tot ca.f 5 min. te verho-
gen. Een goed bestrijdingsplan - ik 
wijs op West-Brabant - kan wel dege-
lijk de populaties terugdringen. In nog 
andere gebieden in Nederland zijn de-
zelfde ervaringen opgedaan. De vele 
regen en de hoge waterstand in de ri-
vieren dit jaar zijn er de oorzaak van, 
dat de ratten zich weer hebben ver-
spreid. 

In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland -
het is eigenlijk een samenhangend ge-
bied - is zeker sprake - dit aan het 
adres van de heer Van den Anker - van 
een toeneming van het aantal gevan-
gen muskusratten. Dit gebied vraagt 
bijzondere aandacht. Ik wijs erop dat 
het gebied bijzonder slecht toegankelijk 
is. Dit jaar zijn al zo'n 600 ratten in Fle-
voland gevangen. Flevoland is op elk 
gebied - f l o ra , fauna, av i fauna-explo-
sief. Blijkbaar zijn er in dat gebied voor-
waarden aanwezig, die dit mogelijk ma-
ken. Rijkswaterstaat neemt deel aan het 
vangen van de muskusratten. De Com-
missie Muskusrattenbestrijding houdt 
de vangcapaciteit in de gaten. 

Het spreekt vanzelf dat Rijkswater-
staat zijn verantwoordelijkheid kent. 
Als het noodzakelijk is, te komen tot 
een vergrote inzet van vangers van die 
kant, zal een en ander zeker gebeuren. 

Eén van de problemen is, dat de 
muskusrat praktisch geen natuurlijke 
vijanden heeft. Mij is verteld, dat bun-
zingen wel op muskusratten jagen, 
maar dat zij in dezelfde vallen lopen 
als voor de ratten zijn uitgezet. In zo-
verre werkt dat blijkbaar niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is nu een 
duidelijke aanpak. Een stuurgroep 
wordt in het leven geroepen. Samen-
werking zal worden geïnitieerd met de 
provincies en de waterschappen. Ik 
hoop dat wi j op deze wijze de bestrij-
ding binnen de touwen kunnen hou-
den. 

De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog graag enkele 
concrete vragen aan de Minister voor-
leggen. Mag ik uit de woorden van de 
Minister begrijpen, dat hij thans bezig 
is, de coördinatie van de rattenbestrij-
ding te versterken? Deelt hij mijn me-
ning dat het overleg tussen rijk, pro-
vincies en waterschappen ter zake een 
structureler karakter moet vertonen? Is 
hij bereid, een stuurgroep tussen deze 
drie overheidslichamen in het leven te 
roepen om op deze wijze het verschijn-
sel wellicht succesvoller te bestrijden? 

De bewindsman sprak over het ver-
anderen van het premiestelsel. In wel-
ke zin bedoelt hij dit? Verdient het 
geen aanbeveling, in plaats van dat te 
doen het aantal rattenvangers uit te 
breiden, waarbij gedacht zou kunnen 
worden aan zowel het aanstellen van 
meer rijksvangers als, via beschikbaar-
stelling van financiële middelen door 
het Rijk, het aanstellen van meer van-
gers door provincies en waterschap-
pen? 

Heb ik het juist, dat de opinie van de 
Minister is, dat het aantal muskusrat-
ten in Nederland steeds geringer 
wordt, omdat er steeds meer worden 
gevangen? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb zoeven al aangeduid, dat 
het de bedoeling is, de coördinatie te 
versterken. De Minister van Verkeer en 
Waterstaat is verantwoordelijk voor de 
bestrijding, maar de coördinatie is in 
handen van Faunabeheer, omdat daar 
de kennis zit op het gebied van de be-
strijding van schadelijke dieren. In de 
commissie muskusratbestrijding is 
overeengekomen een stuurgroep in te 
stellen, die tot taak heeft het huidige 
en het toekomstige beleid uit te voe-
ren, benevens zorg te dragen voor de 
coördinatie tussen de werkgroepen, 
die zijn opgericht door de provincies 
en de waterschappen. 

Deze stuurgroep zal op hetzelfde ni-
veau werken als de Werkgroep mus-
kusrattenbestrijding, terwijl de com-
missie het algemeen beleid bepaalt en 
op de afstemming van de bestrijding 
toeziet. Verder zal er overleg met het 
IPO en de waterschappen over een 
vertegenwoordiging in de stuurgroep 
plaatsvinden. 

Het overleg met de waterschappen 
is steeds beter geworden. De bestrij-
ding vindt dus plaats op drie niveaus: 
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Rijk, provincie en waterschappen. Ik 
geloof dan ook dat een goede regiona-
le coördinatie bij de bestrijding in op-
bouw is en dat die ook goed zal wer-
ken. 

De normen van samenwerking van 
de verschillende instanties zijn nog 
niet congruent en niet in alle opzichten 
op elkaar ingespeeld. Het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat die de be-
strijding financiert en de directie fau-
nabeheer, die de rijksvangers bij haar 
in dienst heeft, proberen door de func-
tionele begeleiding van de vangers de 
bestrijding te optimaliseren. Er is daar-
voor een aantal dirigerende ambte-
naren aangewezen. 

De provincie begeleidt deze zaak op 
provinciaal niveau en heeft toezicht op 
de provinciale vangers. De water-
schappen zijn daarbij, in hun zorg voor 
de waterkeringen en de waterhuishou-
ding, betrokken. In het kader van de 
werkgelegenheidsverruimende maat-
regelen is een aantal vangers aange-
steld. Het aantal rijks- en provinciale 
vangers bedraagt op het ogenblik ruim 
zestig. Daarnaast is er een wisselend 
aantal van ongeveer dertig op tijdelijke 
basis, afhankelijk van de wijze waarop 
deze plaatselijk worden ingezet. Zij wor-
den betaald door het Ministerie van So-
ciale Zaken. 

De commissie is van mening dat het 
overleg met de technische adviesconv 
missie voor de waterkeringen inzake 
het onderzoek naar de relatie tussen 
het voorkomen van de muskusrat en 
de hieruit voortvloeiende schade en ri-
sico's moet voortgaan. Ik meen dat de 
in opbouw zijnde structurering goed 
verloopt, dank zij het goede overlegka-
der. Het is niet de bedoeling de pre-
mies als zodanig te verhogen. Ook op 
dat punt moet er samenwerking zijn, 
zodat de oren niet in de ene provincie 
worden gepremieerd en de staarten in 
een andere provincie. Een gedeputeer-
de uit Noord-Holland vertelde mij, dat 
hij tegen dit probleem was aangelo-
pen. Het is noodzakelijk dat er een goe-
de organisatie is in verband met het 
aantal vangers. Er is een voortdurende 
groei geweest in het aantal vangers. 
De stuurgroep zal dit relateren aan de 
waargenomen situatie. 

Wat was de laatste vraag van de 
heer Scholten ook weer? 

De heer Scholten (CDA): Aannemende 
dat de Minister met mijn laatste vraag 
niet bedoelde mijn vragend pleidooi 
voor meer rattenvangers, heb ik ge-
vraagd of ik het goed had begrepen als 
ik de rede van de Minister samenvatte 
met de zinsnede: Hoe meer ratten on-

der mijn verantwoordelijkheid worden 
gevangen hoe minder Nederland er 
telt. 

Minister Tuijnman: De heer Scholten 
moet maar eens nalezen wat ik in eer-
ste instantie al heb gesteld. Er zijn 
twee dingen naast elkaar. Je kunt 
meer ratten vangen doordat er meer 
vangers zijn, maar je kunt ook meer 
ratten vangen doordat er meer ratten 
zijn. De werkelijkheid is vermoedelijk 
een punt daar tussenin. Wij mogen 
ons niet in slaap laten sussen. 

De heer Van den Anker (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik dank de Minister 
voor hetgeen hij ook in antwoord op 
mijn vragen naar voren heeft ge-
bracht. Ik wil meteen aansluiten bij 
hetgeen hij het laatst heeft gezegd. De 
hoge vangstcijfers zijn natuurlijk moei-
lijk te interpreteren. 

De Voorzitter: Alleen vragen, alstu-
blieft! 

De heer Van den Anker (PvdA): Daar 
kom ik op; dit was een inleidende zin. 
Het is duidelijk dat hogere vangstcij-
fers zowel op intensiever vangen als 
op een uitgebreider bestand kunnen 
wijzen. 

De Voorzitter: Neen, u moet echt al-
leen vragen stellen. 

De heer Van den Anker (PvdA): Nu 
kom ik daaraan toe. 

De Voorzitter: Dat had u meteen moe-
ten doen. 

De heer Van den Anker (PvdA): Ik wi l 
de Minister vragen aan te geven - dat 
kan natuurlijk niet nu - wat een aan-
vaardbaar laag populatieniveau per 
gebied is en in hoeverre de cijfers van 
de vangst kunnen worden vertaald in 
gegevens waarmee wij inzicht kunnen 
krijgen of de werkelijke stand boven 
dat niveau uit gaat. 

Voorts wil ik de Minister vragen of 
hij in de samenwerkingsvorm die 
wordt opgezet in de vorm van een 
stuurgroep of een werkgroep speciaal 
ook wil zorgen voor vertegenwoordi-
ging van het gebied Flevoland, dat niet 
provinciaal is ingedeeld. Ziet hij voorts 
aanleiding om in het gebied Flevoland 
met spoed de vangst te intensiveren? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wees er al op en het zal ook 
blijken uit het jaarverslag van de com-
missie muskusratbestrijding dat bin-
nenkort zal worden uitgebracht, dat 
het uitbreiden van de vangsten niet 
zonder effect zal zijn. Duidelijk is aan-
toonbaar dat het aantal muskusratten 
wordt teruggedrongen. In grote delen 
van Nederland doet dat effect zich 

voor. Er zijn echter gebieden waar de 
geografische situatie moeilijk is; van-
daar de zorg om het binnendringen 
van de muskusrat in het lage deel van 
ons land, het westen, met zijn zeer in-
gewikkelde systeem van kaden en ke-
ringen. De regionale situatie is zoda-
nig, dat het erg moeilijk is die ratten te 
pakken te krijgen. 

Wat een aanvaardbaar populatieni-
veau is zou moeten worden vastge-
steld in de overlegsituatie. Men zal re-
gionaal moeten bezien wat nog aan-
vaardbaar is en wat niet. Het is duide-
lijk dat in algemene zin zal moeten 
worden gestreefd naar een zo laag 
mogelijke populatie, overigens met de 
wetenschap dat bij de huidige kennis 
van zaken het uitroeien van de mus-
kusrat onmogeli jk is. 

Flevoland is direct vertegenwoor-
digd via ons eigen ministerie. Onge-
acht de moeili jkheden die wi j in be-
paalde delen van Flevoland hebben, 
loopt de zaak bepaald niet uit de hand 
als Rijkswaterstaat er alles aan doet. Ik 
ben niet ongerust, omdat door een 
goed opereren van de vangers en een 
goede coördinatie wi j het bestand bin-
nen de perken kunnen houden. 

Wij beschikken uiteraard over 
vangstcijfers per provincie en per ge-
west. 

In het binnenkort te verschijnen jaar-
verslag staat een grafiek waaruit blijkt 
dat het aantal gevangen dieren aan-
merkelijk is toegenomen. Wellicht is 
het goed de betreffende grafiek als 
noot in de Handelingen op te nemen. 
Het is voldoende reden om samen met 
Faunabeheer deze zaak uiterst serieus 
te bekijken. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat er te-
gen het opnemen van een noot in de 
Handelingen geen bezwaar bestaat. 

[Deze noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]3 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister van Ver-
keer en Waterstaat het onderzoek van 
TNO naar betere bestrijdingsmetho-
den sterk doen bespoedigen opdat de-
ze methoden binnenkort in praktijk 
kunnen worden gebracht? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Al in een eerder stadium is aan 
TNO gevraagd te inventariseren welke 
maatregelen in de verschillende lan-
den worden genomen en wat hiervan 
bekend is in de technische en weten-
schappelijke literatuur. Aan de hand 
daarvan zullen verdere initiatieven 
ontwikkeld worden. Onlangs is ons 
meegedeeld, dat men in Canada met 
bepaalde flessen opereert waar die 
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beesten in gevangen worden, maar 
proeven hebben uitgewezen dat deze 
vangmethode in Nederland niet effec-
tief werkt. 

Ook is gedacht aan de mogelijkheid 
bepaalde ziektes onder deze dieren te 
verspreiden. Na de myxomotose is dat 
natuurlijk geen aanlokkelijk perspec-
tief. De wetenschapsmensen zijn wat 
dit betreft erg terughoudend. Men zal 
voorlopig wel blijven werken met indi-
recte methoden als lokstoffen en der-
gelijke. Het vangen zal toch de meeste 
resultaten moeten opleveren. 

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil aan de coördine-
rend Minister voor de muskusratbe-
strijding vragen of hij niet in het voor-
jaar van 1980 een notitie aan de Kamer 
wil doen toekomen over het overleg 
met o.a. het IPO, de Unie van Water-
schappen, TNO en Faunabeheer over 
verbreiding en bestrijding van de mus-
kusrat? 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Daar heb ik geen enkel bezwaar 
tegen, hoewel ik wel afhankelijk ben 
van de medewerking van anderen. Ge-
zien echter de grote ernst waarmee wij 
deze zaak aanpakken, heb ik het idee 
dat wij dit wel voor elkaar krijgen. 

De heer Van der Burg (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wordt de aanstelling 
van rattenvangers via Sociale Zaken 
niet bedreigd omdat deze mensen niet 
langer dan één jaar op de basis van de 
E-regeling bij de Dienst aanvullend 
centrale werken in dienst kunnen blij-
ven? Het is mij bekend dat.... 

De Voorzitter: Dat is niettoegestaan; 
u mag slechts een vraag stellen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door het lid Waltmans aan de Minis-
ters van Buitenlandse Zaken en voor 
Ontwikkelingssamenwerking, over 
een intern EG-besluit over de rechten 
van de mens, behorend bij het Lomé-
ll-verdrag. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]4 

D 
Staatssecretaris Van der Mei: Mijn-
heer de Voorzitter! In antwoord op de 
eerste twee vragen van de geachte af-
gevaardigde wil ik mededelen dat de 
Raad het uiteindelijk eens is geworden 
over een intern besluit dat de Raad als 
richtlijn dienen zal in geval van schen-

ding van de mensenrechten. Dit be-
sluit speelt in op hetgeen ter zake ver-
klaard is in de officiële toespraken van 
de voorzitters van de Gemeenschaps-
delegatie en van de delegatie van de 
ACS-staten ter gelegenheid van de on-
dertekening van de nieuwe Lomé-con-
ventie. Het interne raadsbesluit zal, zo-
als gebruikelijk bij dit soort besluiten, 
niet worden gepubliceerd. 

In antwoord op de derde vraag merk 
ik op dat ik graag bereid ben, de tekst 
van het interne raadsbesluit ter ver-
trouwelijke kennisname op de griffie 
van de Kamer neerte leggen. 

Minister Tuijnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Wij waren natuurlijk bli j , dat So-
ciale Zaken indertijd de helpende hand 
wi lde bieden. Inderdaad werkt de E-re-
geling slechts één jaar, maar uit de 
verhoging van het betreffende begro-
tingsartikel en uit de mededelingen, 
die ik gedaan heb voor het daarop vol-
gende jaar, blijkt dat het naar onze me-
ning niet mag afknappen op een tekort 
aan mensen. Uitgangspunt is het on-
der de knie houden van de populatie. 

D 
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb nog de volgende vra-
gen. 

Wat is het karakter van zo'n infor-
meel besluit dat door de Raad wordt 
genomen? 

Welke werking dit heeft ten opzich-
te van anderen? 

Is in het ontwerp-besluit ook meege-
nomen de schending van mensen-
rechten in de negen l idstaten van de 
EG zelf of houdt men alleen maar theo-
retisch rekening met de mogelijkheid 
dat elders mensenrechten worden ge-
schonden? 

In hoeverre is Nederland gebonden 
aan een dergelijk besluit? Gaat de Ne-
derlandse Regering zich erin de toe-
komst op beroepen dat er zo'n besluit 
is en dat overeenstemming binnen de 
EG, binnen de Raad voorrang heeft op 
het zelfstandig optreden van Neder-
land? 

Als toelichting op deze vragen merk 
ik op, dat wanneer eenmaal de staten 
die bij de Lomé-ll conventie betrokken 
zijn niet tot overeenstemming komen 
over een aanhangsel dat betrekking 
heeft op mensenrechten, het op mij 
een wat merkwaardige indruk maakt 
dat de Raad van de Europese Gemeen 
schap zonder verder overleg met de 
betrokken staten, Afrikaanse, Caraïbi-
sche en Pacific staten, zelfstandig in 
het geheim een bepaald beleid gaat 
uitstippelen en dan nog niet eens be-
reid is om dat beleid in het openbaar 
mede te delen zowel aan de ontwikke-

lingslanden die bij Lomé betrokken 
zijn als aan de parlementen van de lid-
staten. Ik vind het bepaald onvoldoen-
de als het besluit ter vertrouwelijke 
kennisneming aan de Kamerleden 
wordt gegeven, omdat dat mij belet 
om er hier in het openbaar op terug te 
komen. Ik moet mijn acties dan ook 
voorbehouden. -

Staatssecretaris Van der Mei: Mijn-
heer de Voorzitter! Als antwoord op de 
eerste twee aanvullende vragen merk 
ik op dat het gaat om een intern raads-
besluit waaraan de Raad uiteraard ge-
bonden is en waar lid-staten elkaar op 
kunnen aanspreken zo geconstateerd 
zou worden dat er sprake is van schen-
ding van mensenrechten. 

Wat de derde vraag betreft, wijs ik 
erop dat in dat besluit wordt gespro-
ken over alle verdragsluitende partij-
en. 

In antwoord op de vierde vraag 
moet ik opmerken dat Nederland uiter-
aard gebonden is aan interne raadsbe-
sluiten. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door de leden Castricum, Mateman, 
Van de Ven, Lambers-Hacquebard, 
Van Rossum en Jansen aan de Staats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat 
en de Minister van Buitenlandse Za-
ken, over de diefstal van geladen 
vrachtwagens in Italië. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]5 

D 
Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! In antwoord op de eerste 
vraag wi l ik behalve een bevestigend 
antwoord toch iets meer zeggen. Het is 
inderdaad zeer verontrustend dat 
sinds 1973 in Italië op grotere schaal 
dan voorheen vrachtwagendiefstallen 
plaatsvinden. Het blijken buitenge-
woon goed georganiseerde bendes te 
zijn. Als wi j nu de balans opmaken, 
dan blijkt per maand dat er totaal zo'n 
300 niet alleen Nederlandse vrachtwa-
gens worden gestolen. Interpol is er 
zeer druk mee bezig. Op initiatief van 
Interpol-Nederland is er een internatio-
nale werkgroep ingesteld die zich be-
zighoudt met het verzamelen van de 
gegevens, die dat probeert te coördi-
neren en zoveel mogelijk voorlichting 
aan de chauffeurs die ermee te maken 
hebben te geven. 

Dit jaar is dus dat initiatief genomen 
en het begint langzamerhand enkele 
vruchten af te werpen. 
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Een feit is dat - en ik constateer dat 
met veel zorg - de agressiviteit waar-
mee een en ander gepaard gaat, 
steeds toeneemt. De Nederlandse Re-
gering maakt zich hier grote zorgen 
over. 

D 
Staatssecretaris Van der Mei: Mijn-
heer de Voorzitter! In antwoord op de 
tweede vraag stel ik dat aan de Neder-
landse ambassadeur te Rome opge-
dragen zal worden, wederom - thans 
zo mogelijk samen met de collega's uit 
de EG-landen - aan de Italiaanse rege-
ring de ongerustheid over de inciden-
ten over te brengen. 

In antwoord op de derde vraag deel 
ik mede dat ik bereid ben, ook bij de 
ambassadeur van Italië hier ter stede 
mijn bezorgdheid tot uitdrukking te 
brengen. 

De heerCastricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Is Staatssecretaris 
Smit-Kroes bereid, ons schriftelijk en 
uitgebreider te informeren over wat 
door de Nederlandse Regering en wat 
in het kader van Interpol op het gebied 
van diefstal van vrachtwagens wordt 
ondernomen en welke resultaten daar-
mee worden behaald? 

Is zij bereid, deze affaire ook op de 
komende Vervoersraad aan te orde te 
stellen? 

Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de eerste vraag 
graag bevestigend beantwoorden. 

Met betrekking tot de tweede vraag 
merk ik op dat met name in de wandel-
gangen contact opgenomen zal wor-
den met de collega's die met deze pro-
blematiek worden geconfronteerd. 

De heerPatijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat meedelen of de 
toenemende diefstallen geleid hebben 
tot verzekeringsproblemen bij trans-
portbedrijven die het vervoer naar 
Italië verzorgen? 

Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! Speciale problemen 
daaromtrent zijn mij niet bekend. 

De heerVan Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Worden de gestolen 
goederen ook achterhaald en hoe 
wordt daarmee gehandeld in het ltali-
aanse verkeer? 

Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ons is verzekerd dat de 
Italiaanse politie zeer alert is op deze 
situatie. 
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Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van hoofdstuk 
XVI (Departement van Cultuur, Recre-
atie en Maatschappelijk Werk) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 
1977(15427). 

Dit wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder stemming aange-
nomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Na-
dere wijziging van de Algemene Kin-
derbijslagwet, de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 en de Wet op de 
loonbelasting 1964 alsmede van enke-
le andere wetten (samenvoeging van 
de bestaande kinderbijslagregelingen 
tot een algemene, de gehele bevol 
king omvattende, verplichte kinder-
bijslagverzekering van het eerste kind 
af en afschaffing van de kinderaftrek 
van de loon- en inkomstenbelasting) 
(15 683). 

en van: 
de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 

herstructurering van het kinderbijslag-
stelsel (15683, nr. 18). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Wij zijn nu met het der-
de wetsontwerp bezig over de her-
structurering van de kinderbijslag. De-
ze wetsontwerpen zijn in deze Kamer 
uitvoerig en tot in details schriftelijk en 
mondeling bediscussieerd. Dit is een 
belangrijke zaak en het heeft tot bijstel-
ling geleid, via nota's van wijzigingen 
en via amendementen. Sommige wij-
zigingen hadden mijn warme instem-
ming. Met de andere was ik wat min-
der gelukkig. Daarover wil ik echter nu 
niet spreken. 

Wel zou het gevaar kunnen ontstaan 
dat wij door discussie over belangrijke 
details misschien de grote lijn van de 
herstructurering van de kinderbijslag 
en kinderaftrek uit het oog zouden ver-
liezen. Ik ben de heer Hermsen erken-
telijk dat hij in zijn beschouwing dit 
wetsontwerp als het ware heeft uitge-
tild boven deze details. De heer Van 
der Spek heeft in zekere zin hetzelfde 
gedaan, maar vervolgens liet hij van 
onze voorstellen weinig over. Daar 
schiet ik uiteraard niet zo verschrikke-
lijk veel mee op. 

Indien het wetsontwerp dat nu aan 
de orde is, dit jaar tot wet wordt verhe-
ven, zijn op het gebied van de kinder-
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bijslag binnen een tijdsbestek van 15 
maanden drie belangrijke wetten tot 
stand gekomen. Wij behoeven echt 
niet een vergelijking te maken met de 
Ziektewet, waarvan de totstandko-
ming 17 jaar vergde, om te weten dat 
de drie herzieningsvoorstellen in een 
allerakeligst tempo tot stand zijn ge-
bracht, resp. worden gebracht. Ik prijs 
mij gelukkig dat niet is gebleken dat dit 
tempo iets heeft afgedaan aan de kwa-
liteit van die wetgeving. 

In dit verband waardeer ik het bij-
zonder dat de heer Hermsen zijn waar-
dering heeft uitgesproken voor de staf 
van het Ministerie van Sociale Zaken, 
op wie, zo zegt hij, ongemotiveerde 
kritiek is afgevuurd. Wij weten waar 
wij het in dit verband inhoudelijk over 
hebben. Ik zou het nog iets anders wi l -
len uitdrukken dan de heer Hermsen 
heeft gedaan. Deze in geen enkel op-
zicht gemotiveerde aantijgingen wa-
ren ver beneden peil. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben mij er-
van bewust dat ik overdrijf als ik begin 
te rekenen bij de totstandkoming van 
de eerste herziening van de kinderbij-
slagwetgeving. Daaraan is nogal wat 
voorafgegaan. Een ander startpunt 
zou men kunnen noemen de Nota col-
lectieve voorzieningen en werkgele-
genheid, de z.g. 1 %-nota, die dateert 
van juli 1976. Een vergelijking tussen 
de toen ontvouwde plannen en onze 
uiteindelijke voorstellen hebben wij 
nog eens gegeven in de memorie van 
antwoord op dit wetsontwerp. Behalve 
de ombuigingen heeft ons bij de her-
structurering voor ogen gestaan: 

a. een vereenvoudiging van wetge-
ving en uitvoering; 

b. een inkomensverdeling. 
Wat betreft de ombuigingen: deze 

vonden vooral plaats in de eerste, 
maar ook, met name, in de tweede fase 
van de herstructurering. lnkomensher-
verdeling heeft plaatsgevonden in de 
eerste fase, doch, niet te vergeten, ook 
in de tweede fase, waarin meervoudi-
ge kinderbijslag wordt vervangen door 
leeftijdstoeslagen, overigens gediffe-
rentieerd naar inkomen, op grond van 
de z.g. TS-regeling (tegemoetkoming 
studiekosten). 

Deze tweede fase heeft hevige kri-
tiek uitgelokt, naar mijn gevoel wel 
eens wat overdreven en op sommige 
punten ten onrechte. Ik kan niet nala-
ten te vertellen dat, toen ik onlangs 
nog eens in die 1 %-nota keek, mijn blik 
viel op de volgende zinsnede: Eventu-
ele afschaffing van meervoudige kin-
derbijslag wordt eveneens bestudeerd 
(dus niet alleen voor 16- en 17-jarigen 
maar zelfs in zijn algemeenheid). Een 
zeker niet onbelangrijk aspect is voorts 
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dat nu bij gelegenheid van de derde fa-
se ook kinderbijslag wordt gegeven 
voor de eerste twee kinderen van zelf-
standigen en dat hiermee een horizon-
tale inkomensverdeling wordt gereali-
seerd, die ook eigen is aan een stelsel 
van kinderbijslag. 

Hiernaast heeft de derde fase tot ge-
volg dat op het gebied van de kinder-
bijslag volledige gelijkberechtiging tot 
stand komt. Ik acht dit van bijzonder 
groot belang. 

Als men op zich laat inwerken wat 
gerealiseerd is in ombuigingen en in-
komensherverdeling, moet men tot de 
conclusie komen dat dit niet niks is. Ik 
acht het een gelukkige omstandigheid 
dat het realiseren van deze doelstellin-
gen gepaard kon gaan met een enor-
me vereenvoudiging van wetgeving 
en uitvoering. Met voldoening heb ik 
er kennis van genomen dat vri jwel alle 
sprekers de vereenvoudiging die met 
deze derde fase wordt bereikt, toejui-
chen. 

Hierbij moesten nogal eens wat hob-
bels worden genomen. Met name 
moest bij de eerste fase de zaak eerst 
ingewikkeld worden gemaakt om de 
beoogde vereenvoudiging te verkrij-
gen. Wij staan nu dan ook voor de fina-
le beslissing over de vereenvoudiging 
van wetgeving en uitvoering op dit ge-
bied. 

Ik word het eigenlijk nooit moe, te 
herhalen dat vijf kinderregelingen 
worden samengevoegd tot één een-
voudige wet die alle Nederlanders om-
vat. Deze wet is eenvoudig uit te voe-
ren door de uitvoeringsorganen en ge-
makkelijk te begrijpen door de uitke-
ringsgerechtigden. Juist het laatste 
maakt de vereenvoudiging meer dan 
een stukje techniek. 

Met mevrouw Beckers meen ik dat 
de derde fase evidente politieke ele-
menten bevat. Tussen haar en mij be-
staat echter een duidelijk verschil in 
waardering van deze politieke dimen-
sie van de onderhavige voorstellen. 

Na een korte overgangsfase, het jaar 
1980, zal ook de eenvoud van uitvoe-
ring compleet zijn bereikt. Ik ben van 
mening dat de kinderbijslagwetgeving 
hiermee een lichtpunt is geworden in 
ons steeds ingewikkelder wordende 
stelsel van sociale zekerheid. Als dit 
wetsontwerp tot wet is verheven, is er 
een eenvoudige en flexibele basis ont-
staan voor verdere herstructurering. 
Volgens sommigen is dit de echte her-
structurering. 

Ik meen dat in de eerste en derde fa-
se sprake is van een zeer duidelijke 
herstructurering. Verdere herstructu-
rering van de kinderbijslag - in dit ver-

band herinner ik aan de motie-Van Tets 
in de Eerste Kamer - zal een ander ka-
rakter hebben. Het komt mij misplaatst 
voor, te spreken van echte of onechte 
herstructurering. Als het gaat om de 
toekomstige herstructurering, spreek 
ik liever niet van een vierde fase in de 
herstructurering, maar van een zich 
opnieuw bezinnen op de grondslagen 
en doeleinden van ons kinderbijslag-
systeem. 

Van de gemengde gevoelens van 
de heer Van Dis heb ik kennis geno-
men. Het is mij bekend dat in zijn kring 
bezwaren tegen iedere vorm van ver-
zekering leven. Hierover hebben wi j 
vaker gediscussieerd. Hij vraagt in dit 
verband of het verzekeringselement 
niet kan worden losgelaten. Het is al-
gemeen gebruik, de kinderbijslag tot 
de sociale verzekeringen te rekenen. 
Het staat uiteraard - ik zeg dit ook in 
antwoord op opmerkingen van de 
heer Verbrugh - iedereen vri j, hierin 
een voorziening of een sociale zeker-
heid te zien. 

Overigens ben ik het eens met de 
benaderingswijze van het karakter van 
een kinderbijslagstelsel die de heren 
Verbrugh en Van Dis hebben gegeven. 

Het is inderdaad niet een echte soci-
ale verzekering, al is het wel gegoten 
in de mantel van ons sociale zeker-
heidssysteem. Dit is louter een 
systeem dat is gericht op een herver-
deling van inkomens ten voordele van 
de gezinnen met kinderen. Ik meen dat 
bij de toekomstige, verdere herstructu-
rering van de kinderbijslag ook de be-
naderingswijze van de heer Van Dis 
nog eens moet worden meegenomen. 
Wat mij betreft, geeft men er dan ook 
andere namen aan. Misschien kunnen 
wij dan zelfs zover komen dat wi j niet 
meer een afzonderlijk hoofdstuk 'ge-
moedsbezwaren' in zo'n nieuwe kin-
derbijslagregeling behoeven op te ne-
men. Dat zou mij op zichzelf welkom 
zijn. 

Ik wil ook nog even stilstaan bij de 
meer algemene inbreng van de heer 
Poppe. Eerlijk gezegd ben ik enigszins 
teleurgesteld over zijn algemene stel-
lingname. Ik had een iets positievere 
opstelling van hem verwacht, te meer 
omdat de derde fase toch eigenlijk een 
afronding is van de eerste fase van de 
kinderbijslag van de de integratie van 
de kinderaftrek en de kinderbijslag, 
waarmee ook zijn fractie destijds volle-
dig heeft ingestemd. In de memorie 
van antwoord en in de nota naar aan-
leiding van het verslag zijn wij al uit-
voerig ingegaan op de opmerkingen 
die door de heer Poppe zijn gemaakt. 
Het wetsontwerp biedt naar onze over-
tuiging een flexibele grondslag voor 
een verdere vernieuwing. 

Wij zijn het dan ook niet eens met de 
opmerkingen van mevrouw Beckers 
en de heer Van der Spek dat de uit-
gangspunten voor de verdere her-
structurering vastliggen en onwrik-
baar zijn. Neen, wij zullen de zaak dan 
werkelijk opnieuw kunnen bekijken. 
Dit voorstel is daarvoor geen sta-in-
de-weg. 

Ik begrijp ook niet, zoals de heer 
Poppe stelt, dat het betrekken van 
nieuwe groepen in het kinderbijslag-
stelsel de weerstand tegen nieuwe 
veranderingen zou vergroten. Waar-
om is er van een voorzet tot een open 
discussie geen sprake? Omdat de Re-
gering nergens een stelling heeft be-
trokken, aldus de benaderingswijze 
van de heer Poppe. Ik meen dat het bij 
voorbaat betrekken van stellingen een 
open discussie over de verdere her-
structurering onmogelijk, althans op 
zijn minst moeilijk, zou maken. Het 
standpunt in de CDA-fractie doet in dit 
opzicht dan ook niet ter zake. Deze 
fractie heeft ons namelijk niet verwe-
ten dat wij een open discussie in de 
weg staan. 

De heer Poppe (PvdA): De CDA-fractie 
heeft in de schriftelijke behandeling 
echter wel uitgesproken dat zij een 
open discussie op dit moment met de-
ze uitgangspunten niet mogelijk acht-
te, omdat zij het wenselijk vond dat 
dan toch ook van buitenaf - vanuit be-
langenorganisaties of vanuit de maat-
schappij in het algemeen - oordelen 
zouden zijn gegeven over een voorne-
men van de Regering. Dit is het be-
zwaar dat wi j ook hebben ... 

Staatssecretaris De Graaf: De heer 
Hermsen is hier zelf aanwezig... 

De heer Hermsen (CDA): Hierbij komt 
natuurlijk nog dat de vrij korte tijd die 
nu eenmaal in de haast waarin wij de 
wetgeving in dit semester elk jaar 
moeten behandelen het ook niet mo-
gelijk maakte, ons zodanig in hoofd-
stuk X van de memorie van antwoord 
te verdiepen dat wij daarop echt met 
althans voorlopige meningen voor de 
dag zouden kunnen komen. 

De heer Poppe (PvdA): Dat is dan een 
versterking van mijn stelling dat op die 
manier geen open discussie kan wor-
den gevoerd. 

De heer Hermsen (CDA): Op enkele 
punten hoop ik straks toch nog iets 
van hoofstuk X te zeggen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik meen dat 
onze benaderingswijze wel die open 
discussie volledig mogelijk maakt. Wat 
de stellingnamen zelf betreft, wil de 
PvdA komen tot een inkomensafhan-
kelijke kinderbijslag. Het is bekend dat 
de Regering dit standpunt niet deelt. 
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Daarover is uitvoerig gediscussieerd, 
ook al bij de eerste fase van de her-
structurering van de kinderbijslag. 
Voor het overige blijft ook de heer 
Poppe naar ik meen ietwat in het vage, 
afgezien van het punt van de inkomens-
afhankelijkheid, wat de definitieve in-
vulling in de toekomst betreft. 

Ik heb overigens met bijzonder veel 
interesse geluisterd naar het interrup-
tiedebat tussen hem en de heer Nijhof, 
toen het ging om de vraag waarom de 
AOW wél voor iedereen beschikbaar 
wordt gesteld en niet inkomensafhan-
kelijk is. Als ik het wel heb, reageerde 
de heer Poppe daarop in de trant van: 
dat is met name gedaan, omdat het 
anders te ingewikkeld zou worden. Vol-
gens hem kan het niet eenvoudig. Wel-
nu, dit zijn nu net de motieven die ook 
wi j gebruiken voor het niet introduce-
ren van inkomensafhankelijkheid in de 
kinderbijslag wetgeving. 

De heer Poppe (PvdA): Ik heb als argu-
ment gebruikt dat bij inkomensver-
houdingen zoals wi j die voor ogen 
hebben een basispensioenvoorziening 
in ieder geval noodzakelijk zal zijn, ter-
wij l de kinderbijslagregeling een 
noodzakelijkheid is omdat er nu een-
maal in de maatschappij een groot 
aantal groepen is, dat zonder kinder-
bijslag op dit moment de verzorging 
van kinderen niet voldoende kan waar 
maken. In de tweede plaats heb ik erop 
gewezen - mevrouw Beckers heeft dat 
ook gezegd - dat de AOW wél belast 
wordt. 

Staatssecretaris De Graaf: Die wordt 
belast, omdat de premie voor de AOW 
fiscaal aftrekbaar is. De tegenhanger is 
het belasten van de AOW-pensioenen, 
en dat is iets heel anders dan inko-
mensafhankelijkheid. Overigens voeg ik 
hieraan toe dat in het voorstel, zoals het 
aanvankelijk in de 1%-nota is aange-
kondigd en ter sprake is geweest in de 
eerste discussie over de kinderbijslag, 
uiteindelijk ook in een vorm van inko-
mensafhankelijkheid een aftrek zou blij-
ven bestaan in een nominaal bedrag 
voor alle inkomens, zij het vanaf een ze-
ker draaipunt. Ook daar was niet voor-
zien in een volledige afschaffing. 

Ik reageerde even op het interruptie-
debat van gisteren, omdat ik dat vrij in-
teressant vond en omdat ik dacht dat 
daarin als het ware dezelfde motieven 
lagen om het niet inkomensafhankelijk 
te laten zijn. 

De heer Nijhof (DS'70): Ik wijs erop dat 
de argumentatie ten aanzien van de 
AOW en de kinderbijslag in beide ge-
vallen volstrekt identiek is. In beide ge-
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vallen bestaan er groepen die het hard 
nodig hebben - daar staat geen ver-
schil van mening o v e r - en in beide ge-
vallen zijn er groepen voor wie het 
overbodig is, maar voor wie wij toch 
gekozen hebben om het inkomens-
onafhankelijk te doen. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou mij nu wil len concen-
treren op een aantal belangrijke ele-
menten in het wetsontwerp dat nu aan 
de orde is. Allereerst een aantal op-
merkingen over het algemene recht op 
kinderbijslag vanaf het eerste kind en 
de bevriezing (tijdelijk) van de kinder-
bijslag voor het eerste kind. De inte-
gratie van kinderbijslag en kinderaf-
trek brengt onontkooombaar met zich, 
dat het recht op kinderbijslag moet in-
gaan bij het eerste kind. Daarom ben ik 
het oneens met de benaderingswijze 
van de heer Nijhof en ook de heer Ver-
brugh. De fiscale aftrek is immers vol-
ledig afgeschaft. Bij dit algemeen recht 
vanaf het eerste kind past in beginsel 
geen bevriezing. 

Anderzijds - ik besef het - bestaat er 
de noodzaak tot ombuigen. De heer De 
Korte heeft hierop in zijn betoog sterk 
de nadruk gelegd. Hij is van mening 
dat een extra ombuiging van circa 100 
min. in 1980 moet worden gevonden. 
Wij hebben de zaak heel zorgvuldig af-
gewogen en vinden dat een tijdelijke 
bevriezing van de kinderbijslag voor 
het eerste kind nog net acceptabel is. 
Met voldoening constateer ik dat de 
heer Van Dis het daarmee ook eens is. 
Daarmee wordt enerzijds het uitgangs-
punt, dat het recht moet ingaan bij 
het eerste kind, niet aangetast. Ander-
zijds worden toch de beoogde ombui-
gingen gerealiseerd. 

Vele sprekers hebben uitvoerig aan-
dacht geschonken aan de door ons 
voorgestelde bevriezing. De heer 
Hermsen meent dat aan de bevriezing 
gekoppeld moet zijn de loonindexering 
voor tweede en volgende kinderen. 

De heer Poppe wijst bevriezing vol-
strekt af. Dat de heer De Korte het 
daarentegen van harte eens is met de 
bevriezing memoreerde ik reeds. Ook 
de heer Nypels vindt tijdelijke bevrie-
zing te billijken. Ik blijf van mening, dat 
de indexering van de kinderbijslag los 
moet worden gezien van de indexe-
ring van onze overige sociale verzeke-
ringsuitkeringen. 

De heer Hermsen heeft mij uitgeno-
digd, nog eens na te denken over een 
ander indexeringssysteem gedurende 
de twee jaar van de derde fase van de 
kinderbijslag. In dat verband heeft hij 
de wens van het CDA genoemd - ik 
kende die uit de schriftelijke gedach-
tenwisseling - om de kinderbijslag 
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vanaf het tweede kind gedurende die 
twee jaar te blijven koppelen aan de 
loonindex. Doe je dat dan bespaar je in 
1980f 65 min., in 1981 f 155 min. en in 
1982 f 175 min. Het laatste is dan struc-
tureel. Die getallen komen in de plaats 
van de cijfers die ontstaan als je de kin-
derbijslag voor het eerste kind volledig 
bevriest en de prijsindex handhaaft 
voor de rest. Daarvoor golden als be-
dragen resp. f 90 min., f 215 min. en 
f 245 min. 

Als het gaat om een bedrag in 1981 
in de orde van grootte van f 150 min. 
geef ik voorkeur aan een ietwat ander 
systeem. Als men het in het gemeen 
overleg eens kan worden over de om-
vang van de besparingen geef ik de 
voorkeur aan bevriezing van de kinder-
bijslag voor het eerste kind voor zover 
het betreft het originele bedrag aan 
kinderbijslag en hantering van de prijs-
index voor het kopje op de kinderbij-
slag en voor de kinderbijslag voor de 
overige kinderen. 

Technisch kan dit worden gereali-
seerd door middel van prijsindexering 
voor het eerste kind van 36% van het 
bedrag van de kinderbijslag voor het 
eerste kind. Ik prefereer deze methode 
omdat zij ons systeem het meest in 
takt laat. De wet behoeft dan ook niet 
te worden veranderd als volgende 
week de definitieve wetgeving met be-
trekking tot ons indexeringsmechanis-
me aan de orde komt. Qua systematiek 
zou het ook een zeer consistente bena-
dering zijn. Ik geef mijn politieke vrien-
den deze systematiek in overweging. 

De heer Poppe wijst erop, dat het 
minimumloon in toenemende mate 
wordt beschouwd als een sociaal mini-
mum voor de gezinnen zonder kinde-
ren en constateert dan een frictie met 
het bevriezen van de kinderbijslag 
voor het eerste kind. f 

De heer De Korte (VVD): Kan de 
Staatssecretaris zijn voorstel met cij-
fers illustreren, zoals hij dat ook heeft 
gedaan met het CDA-voorstel? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat doe ik 
graag. Ik heb al gezegd dat de bedra-
gen aansluiten bij de bedragen die 
voortvloeien uit het voorstel van de 
heer Hermsen. Voor 1980 is het bedrag 
f 60 min., voor 1981 f 140 min. en voor 
1982 f 160 min. De bedragen liggen 
dus in de orde van grootte van de be-
dragen die gelden bij loonindexering 
van de kinderbijslag voor tweede en 
volgende kinderen. 

De heer Van Dis (SGP): Zou de Staats-
secretaris de staatjes die hij heeft ge-
noemd kunnen laten vermenigvuldi-
gen. 
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Staatssecretaris De Graaf: Ik zeg dat 
graag toe. 

De heer Poppe wees erop dat het mi-
nimumloon in toenemende mate be-
schouwd wordt als een sociaal mini-
mum voor een gezin zonder kinderen. 
Hij constateerde een frictie in verband 
met de bevriezing van de kinderbijslag 
voor het eerste kind. Onder meer daar-
om acht ik slechts een tijdelijke bevrie-
zing - niet zonder pijn overigens - aan-
vaardbaar. 

De heer Verbrugh gelooft dat het be-
vroren houden van de bijslag voor het 
eerste kind een goede keuze is. Hij ver-
wees naar het gestegen loonpeil. Niet 
alleen het gestegen loonpeil kan in de 
beschouwingen worden betrokken, 
maar ook wel degelijk de veranderde 
behoeftepatronen, die door de andere 
loonniveaus zijn ontstaan. 

De heer Van Dis vraagt mij een uit-
spraak over de vraag of, nu het mini-
mumloon wordt toegespitst op een 
echtpaar zonder kinderen, dit niet be-
tekent, dat een minimumloner met kin-
deren beneden het bestaansminimum 
zit. Ook de heren De Korte, Nijhof en 
mevrouw Beckers vragen in dit ver-
band om een fundamentele stellingna-
me. Deze zaak moet fundamenteel 
worden bekeken bij de verdere her-
structurering van de kinderbijslag, 
waarbij immers onder meer de onder-
linge verhouding van de kinderbijsla-
gen aan de orde komt. Ik denk in dit 
verband ook aan de relatie tussen het 
min imumloon en de kinderbijslag. Ik 
meen dat hierop niet moet worden 
vooruitgelopen. Ik ben het eens met 
het verzoek dit fundamenteel te be-
zien. 

De heer De Korte (VVD): Wordt deze 
zaak meegenomen in het SER-advies 
over de grondslagen of overweegt de 
Staatssecretaris een apart SER-advies, 
waarin wordt nagegaan, wat wel of 
niet onder het minimumloon valt? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zou dit in 
willen brengen bij de verdere herstruc-
turering van de kinderbijslag. Ik wil mij 
wat het minimumloon betreft, niet uit-
spreken; het is in de eerste plaats een 
zaak van de Minister. Gelet op de rela-
tie met de herstructurering van de kin-
derbijslag moet dit aspect daar wel 
worden meegenomen. 

Ik kom thans te spreken over het 
recht op kinderbijslag voor eerste en 
tweede kinderen van zelfstandigen. Bij 
de eerste fase is reeds de principiële 
belissing genomen, dat de kinderaf-
trek volledig moest verdwijnen. In feite 
hield dat in dat ook zelfstandigen recht 
moesten krijgen op kinderbijslag van 

het eerste kind af. Hieruit blijkt, dat er 
meer argumenten zijn voor kinderbij-
slag voor de eerste twee kinderen van 
zelfstandigen dan solidariteit, zoals de 
heer Verbrugh veronderstelde. Ik acht 
de solidariteit wel een belangrijk argu-
ment, maar er zijn beduidend meer ar-
gumenten. Onze belofte wordt thans 
met deze derde fase nagekomen. In 
combinatie met de bevriezing van de 
bijslag voor het eerste kind kan ook de 
heer De Korte zich hierin vinden. 

Het verheugt mij dat de heer Nypels 
zich principieel uitspreekt voor gelijk-
berechtiging met betrekking tot de kin-
derbijslag. Er is wel sprake van een 
probleem, dat betrekking heeft op de 
inkomensmutaties. Zelfstandigen met 
kinderen gaan er vaak fors op vooruit; 
8,9% voor zelfstandigen, met twee kin-
deren en een inkomen van f 23. 000,-; 
6,2% voor zelfstandigen, met twee kin-
deren, en een inkomen van f 30. 000,-. 

De heer Hermsen meent, dat met na-
me de jonge gezinnen dit wetsontwerp 
bijzonder zullen waarderen. Ik onder-
schrijf dit van harte. De knelpunten lig-
gen bij zelfstandigen zonder kinderen 
en bij kleine zelfstandigen met een in-
komen van ruim f 22.000. 

Kinderbijslag is horizontale inko-
mensverdeling. De heer Hermsen is 
hierop uitvoerig ingegaan. Derhalve is 
het logisch dat zelfstandigen zonder 
kinderen te maken krijgen met nega-
tieve inkomensmutaties. Dat is een ge-
geven. Om die mutaties niet te abrupt 
te laten zijn, is een overgangsregeling 
voorgesteld. De negatieve mutatie in 
1980 is daardoor maximaal 0,5% van 
het beschikbare inkomen. Voor kleine 
zelfstandigen betekent de derde fase 
afschaffing van de kinderaftrek, waar-
voor - ik erken dat - niets in de plaats 
komt. Door de uitkering ineens van 
f 150 per kind is de negatieve mutatie 
in 1980 maximaal 0,3% van het be-
schikbare inkomen. 

De heren Hermsen, De Korte en Van 
Dis stemmen in met de verbeterde 
overgangsregeling voor de kleine zelf-
standigen. De uitkering ineens isge-
koppeld aan het recht op kinderbijslag 
voor kleine zelfstandigen voor het vier 
de kwartaal. Ik zeg dit in antwoord op 
een vraag van de heer Poppe. Deze 
kleine zelfstandigen ondervinden inko 
mensvermindering. Voor een verdere 
periode is dat niet mogelijk, omdat je 
dan van theoretisch KKZ-bestand 
moet uitgaan; dat wordt niet bijgehou 
den. 

In verband met de negatieve inko-
menseffecten voor de zelfstandigen 
pleiten de heren De Korte en Van Dis 
voor een verhoging van de grenzen in 
de premievrijstellings- en - reductiere-

geling. De heer De Korte wil die verbe-
tering financieren uit de halvering van 
de kinderbijslag voor partieel leer-
plichtigen. Het zal hem bekend zijn, dat 
wi j geen gronden aanwezig achten, tot 
die halvering over te gaan. Door een 
injectie van f 8 miljoen die uit die hal-
vering zou kunnen resulteren in de 
premievrijstellings- en reductiere-
geling kan de premiedrukgrens met 
circa 7% worden verhoogd. Dat is on-
voldoende om de groep met een inko-
men van f 22.300 binnen het bereik 
van die regeling te brengen. Het effect 
is dus in die zin nihil. 

De heer De Korte (VVD): Als ik het 
goed heb, ligt onder de huidige over-
gangsregeling in 1980 het negatieve 
inkomenseffect in de buurt van f 30 als 
het om één kind gaat en in de buurt 
van f 60 als het om twee kinderen gaat. 
Mijn vraag is of je, als je die f 8 miljoen 
zou versleutelen naar een premievrij-
stellings- en reductieregeling, dan in 
plaats van op een negatief effect zou 
uitkomen op nul of misschien zelfs op 
een positief effect. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan die vraag nu niet be-
antwoorden. Ik kan die zaak misschien 
in tweede termijn meenemen. 

Ik meen dat wi j geen structurele 
maatregelen moeten nemen in het ka-
der van de premiereductieregeling. De 
argumenten daarvoor zijn aangedra-
gen in de stukken. Centraal staat dat 
het gaat om de gelijkberechtiging. 

Ik heb er met waardering kennis van 
genomen, dat het CDA afziet van een 
compensatie via de premievrijstel-
lings- en -reductieregeling. Van de 
noodzaak tot verruiming van de over-
gangsregeling met betrekking tot de 
zelfstandigen zonder kinderen, waar-
om de heer De Korte heeft gevraagd, 
ben ik voorshands nog niet helemaal 
overtuigd. Hij heeft concrete sugges-
ties gedaan voor een wat soepeler pre-
mieheffing. Als wi j , wat die regeling 
betreft, voor het eerste jaar zouden uit-
gaan van bij voorbeeld 50% en als wij 
de overige 50% zouden versleutelen 
over twee volgende jaren, zou de heer 
De Korte daarmee dan kunnen leven? 
Als dat zo is, zou ik dat op zijn minst 
toch wel ernstig in overweging wil len 
nemen. 

De heer Hermsen (CDA): Voor de Han-
delingen zou het goed zijn, dat de 
Staatssecretaris herstelt dat het niet 
een gedachte van de heer De Korte 
was, maar mijn gedachte. 

Staatssecretaris De Graaf: Dan heb ik 
mij vergist. Ik wi l graag deze vergis-
sing herstellen. 
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De heer Hermsen (CDA): U stelt nu 
voor het eerste jaar 50% voor. 

Staatssecretaris De Graaf: Conform 
ons eigen voorstel. 

De heer Hermsen (CDA): Inderdaad, 
maar bent u bereid er nog twee in-
bouwjaren aan toe te voegen? Daarbij 
zouden wij dan tot een enigszins an-
dere verdeling moeten komen, bij 
voorbeeld 60 tot 80%. 

Staatssecretaris De Graaf: In die zin 
zou ik willen aanbevelen om dit nog 
eens te overwegen, in plaats van het 
voorstel van een kwart, een half en 
driekwart. 

De heer Hermsen (CDA): Ik zal daarop 
bij de replieken wel enige reactie ge-
ven. 

Staatssecretaris De Graaf: In antwoord 
op een vraag van de heer De Korte 
deel ik mee, dat het Economisch lnsti-
tuut voor het Midden- en Kleinbedrijf 
bij de prognose voor 1980 rekening 
heeft gehouden met het aspect van de 
overgangsregeling. Verder vraagt hij 
in dit verband, wijzend op de negatie-
ve inkomensontwikkeling in de detail-
handel en in de horeca, of voor deze 
sectoren oplossingen denkbaar zijn. Ik 
moet hierop echter antwoorden, dat in 
een algemeen premieheffingsstelsel 
geen sectorgericht beleid tot de moge-
lijkheden behoort. 

Ik kom nu tot de problematiek van 
de indexering van het kinderbijslag-
stelsel. De eerste fase heeft de zeer ge-
differentieerde indexeringssystema-
tiek heel duidelijk zichtbaar gemaakt. 
De situatie van thans is: kinderbijslag 
eerste kind bevroren; opslag voor het 
eerste kind stijgt sneller dan de loonin-
dex. Kinderbijslag tweede en volgende 
kinderen, gemengde index; opslag 
tweede en derde kind stijgt minder 
dan de prijsindex; opslag vierde en 
volgende kinderen, wettelijk niet gere-
geld. Bij de berekeningen is steeds uit-
gegaan van de gemengde indexering. 

In verband met die gedifferentieerde 
aanpassingssystematiek is het onjuist 
de indexering van de kinderbijslag te 
vergelijken met de indexering van an-
dere sociale uitkeringen. Wij verschil-
len wat dit punt betreft met mevrouw 
Beckers en de heren Poppe, Hermsen 
en Verbrugh. Prijsindexering is qua re-
sultaat voortzetting van het ongewij-
zigd beleid. De heren De Korte en Van 
Dis zijn het hiermee in principe eens. 

De heer Nypels vindt de prijsindexe-
ring voorshands aanvaardbaar. De 
heer Nijhof vindt dat bij prijsindexe-
ring een aantal elementen buiten be-
schouwing moet worden gelaten. Als 

men daarover gaat discussiëren, dan 
moet men dat in breder verband gaan 
beoordelen, omdat het dan ook gaat 
om de toepassing van de prijsindexe-
ring voor bij voorbeeld een loon- en 
arbeidsvoorwaardenbeleid. Men kan 
dat niet sec voor de kinderbijslag gaan 
bekijken. Men kan daarom naar mijn 
mening onmogelijk staande houden 
dat prijsindexering van de kinderbij-
slag een aanval inhoudt op de indexe-
ring van de andere sociale-verzeke-
ringsuitkeringen. 

Gelet op hetgeen ik hierover op-
merkte, ben ik het volstrekt oneens 
met de heer Poppe en mevrouw Bec-
kers, dat de prijsindex van de kinder-
bijslag moet worden gezien als een 
aanloop naar ontkoppeling van de ont-
wikkeling van de sociale-verzekerings-
uitkeringen aan de welvaartsontwikke-
ling. Die ontkoppeling sta ik geenszins 
voor en is ook niet mijn bedoeling. Het 
zal ook duidelijk af te leiden zijn uit de 
definitieve wetgeving met betrekking 
tot ons aanpassingsmechanisme, die 
naar ik hoop hier volgende week ter 
discussie zal staan. Daaruit blijkt 
dat wij blijven kiezen voor een wel-
vaartsvast systeem, zij het een hier en 
daar geschoond indexcijfer voor de lo-
nen. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik neem nota van de op-
merking van de Staatssecretaris dat hij 
niet beoogt, via dit opstapje te komen 
tot het invoeren van de prijsindex als 
het aanpassingsmechanisme voor an-
dere sociale voorzieningen. Ik heb dat 
ook niet verondersteld. Het zou ook 
vreemd zijn als een Regering die nog 
een ander wetsontwerp indient, dan 
tegelijkertijd liet blijken, dat zij nog 
weer verder wilde gaan. Ik neem dat 
niet aan. Ik heb echter wel gezegd, dat 
het een aanloop zou kunnen zijn. De 
Staatssecretaris bedoelt het misschien 
niet, maar hij legt de grondslag voor 
voorstellen om in de toekomst verder 
te gaan op deze weg. 

Bovendien neem ik nota van de op-
vatting van ook de CDA-fractie in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag, dat de kinderbijslag zal moeten 
worden behandeld als alle andere so-
ciale voorzieningen. Daarmee wordt 
een vraag opgeroepen die wellicht een 
volgende keer kan worden gesteld, na-
melijk of het voor de kinderbijslag ge-
kozen systeem ook niet voor de sociale 
voorzieningen moet worden toege-
past. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ben in ie-
der geval blij dat de heer Poppe gerust 
is over onze intenties, gelet op onze 
voorstellen. Ik wijs er heel nadrukkelijk 

op, dat wi j door de keuze van integra-
tie van kinderaftrek en kinderbijslag in 
een volstrekt andere situatie komen 
dan bij de overige sociale uitkeringen. 
De kinderaftrek is nooit aan de loonin-
dex gekoppeld geweest. 

De heer Poppe (PvdA): De Staatssecre-
taris wil op het punt van de indexering 
toch niet plotseling terugvallen op de 
wenselijkheid van de handhaving van 
het beleid zoals het tot nu toe is ge-
voerd. Hij zegt dat er in feite een onge-
wijzigd beleid is. Maar hij komt nu toch 
met een voorstel om de kinderbijslag 
tot een volksverzekering te maken? 

Staatssecretaris De Graaf: Anders kan 
ik toch niet neutraal financieren? Dat is 
toch uitgesloten? 

De heer Poppe (PvdA): Dat kunt u wel. 

Staatssecretaris De Graaf: Dan hadden 
wi j de integratie van kinderaftrek en 
kinderbijslag niet moeten invoeren. 

De heer Poppe (PvdA): Neen, daar ligt 
nu juist het verband met onze opvat-
t ing, dat je tegelijkertijd de inkomens-
afhankelijkheid moet realiseren. 
Daarmee schep je de financiële moge-
lijkheden. 

Staatssecretaris De Graaf: Die inko-
mensafhankelijkheid is weer een heel 
ander vraagstuk. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de Staatssecretaris 
erop wil len wijzen dat hij niet helemaal 
ten onrechte kan stellen dat er mate-
rieel niet veel gewijzigd wordt, en dat 
het door hem in het wetsontwerp 
voorgestelde systeem het dichtst aan-
sluit bij de gemiddelden die volgens 
de huidige situatie vallen te bereke-
nen, maar dat is niet het enige. Het 
gaat om het fundamentele idee zelf, 
het fundamentele verschil tussen 
loonindex en prijsindex. Het gaat niet 
om de uitkomsten. Men gaat de kop-
peling van de verschillende uitkerin-
gen aan dezelfde index nu wezenlijk 
loslaten. Met name de basiskinderbij-
slag was altijd welvaartsvast gekop-
peld. 

Staatssecretaris De Graaf: Wij hebben 
geen basis-kinderbijslag meer. Wij 
hebben nu geïntegreerde systemen. 

De heer Hermsen (CDA): Daarmee laat 
u de index wel los. 

Staatssecretaris De Graaf; Ik zou niet 
weten hoe ik anders een neutrale fi-
nanciering rond zou kunnen krijgen. In 
de memorie van toelichting vindt men 
een uitvoerige berekening hierover. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Af-
gezien van de bedoelingen van de 
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Staatssecretaris zelf, waar ik best wel 
vertrouwen in heb, kan men nu toch 
een precedent scheppen waarmee men 
straks, over een paar jaar, verder gaat. 

Voorts zou ik wil len vragen waarom 
er in de memories van antwoord en 
van toelichting zo'n nadruk op wordt 
gelegd dat het verschil zo klein is. Het 
verschil in uitkomst tussen koppeling 
aan loonindex en koppeling aan prijs-
index is nu zo klein, maar als de infla-
tie weer enorm stijgt, kan de Regering 
er weer erg veel aan verdienen. Met 
name voor de sociale uitkeringen bo-
ven het min imum kan dan een groot 
probleem ontstaan. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik erken dat een andere 
loonontwikkeling en prijsontwikkeling 
dan verondersteld tot andere uitkom-
sten kan leiden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dan geldt uw argument ook niet. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik moet er 
wel aan toevoegen dat een afzonderlij-
ke kinderaftrek en -bijslag ook doorge-

teld zouden hebben op dezelfde ma-
nier omdat de kinderaftrek in de fiscale 
wetgeving nooit loon-geïndexeerd is 
geweest. Ik meen daarom, dat het niet 
veel verschil zal uitmaken. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Als 
u zegt, dat het zo weinig scheelt is er 
toch niets op tegen om uw argumen-
ten overboord te zetten? Waarom kan 
het dan niet aan de loonindex worden 
gekoppeld? 

Staatssecretaris De Graaf: Omdat dat 
op een gegeven moment wel degelijk 
verschillen kan opleveren. Dat blijkt 
wel uit de ingediende amendementen; 
ik denk aan het voorstel met betrek-
king tot de prijsindex voor het eerste 
kind en de loonindextoepassing voor 
de rest. 

De heer Verbrugh (GPV): De Staats-
secretaris benadert dit probleem hele-
maal van de sociale kant en dat is na-
tuurlijk begrijpelijk. Als wi j echter niet 
die situatie van het inflatiegeld van 
vandaag de dag hadden, behoefden 
wi j het elkaar niet lastig te maken met 
de index. Tussen 1918 en 1939 was er 

sprake van een ongeveer gelijk nati-
onaal inkomen; een nominale uitke-
ring zou dan een welvaartsvaste uitke-
ring betekenen. Kan de Staatssecre-
taris van Financiën hierover zijn licht 
laten schijnen? Dan bezien wi j het 
eens van een andere kant en dan kan 
een monetaire versie ook pleiten voor 
welvaartsvaste uitkeringen. 

De heer Hermsen (CDA): Al was over 
de inkomensverdeling van die tijd nog 
wel een hartig woordje te zeggen. 

De heer Verbrugh (GPV): Dat is wat 
anders. 

De heer Poppe (PvdA): De Staatssecre-
taris geeft in reactie op een interruptie 
van mevrouw Beckers toe dat de mate-
riële uitkomst een belangrijke rol 
speelt bij het kiezen van de prijsindex. 
Het afwijken van het principe dat soci-
ale uitkeringen welvaartsvast behoren 
te zijn kan de volgende keer aanleiding 
zijn - als er weer budgettaire moeilijk-
heden zijn - tot het nemen van verdere 
stappen door andere sociale voorzie-
ningen niet meer aan de loonindex, 
maar aan de prijsindex te koppelen. 

Staatssecretaris De Graaf luistert naar de interruptie van mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR, staand bij rechter microfoon) tijdens het debat over de 
kinderbij slag regel ing 
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Staatssecretaris De Graaf: Ik verwijs 
nogmaals naar de definitieve wetge-
ving, die op dit punt zal verschijnen. 
Bovendien mag men twee afzonderlij-
ke zaken in hun samenhang niet zon-
der meer vergelijken met de overige 
sociale verzekeringen. 

De heer Nijhof pleit voor een bevrie-
zing van de kinderbijslagen voor het 
eerste en tweede kind. Uit de stukken 
zal hem wel zijn gebleken dat naar 
mijn mening een permanente bevrie-
zing in strijd is met het uitgangspunt 
dat wi j in dit wetsontwerp hebben ge-
kozen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu te 
spreken over de financiering. De voor-
zieningen worden thans gevoed door 
premies, rijksbijdragen, rechtstreekse 
betaling door de overheid aan de 
ambtenaren, overheidsfinanciering 
van de regeling voor kleine zelfstandi-
gen en voor mensen met een WWV-
uitkering. Ook is er sprake van finan-
ciering via verschillende sociale fond-
sen en een belastingverlichting, name-
lijk de kinderaftrek. Dit alles wordt te-
ruggebracht tot premies en rijksbijdra-
gen. Hiermee wordt een belangrijk 
stuk duidelijkheid gebracht op het ge-
bied van de bekostiging van de kinder-
voorzieningen. Dit wetsontwerp hand-
haaft zoveel mogelijk de financiële ver-
houding tussen overheidsbijdragen en 
de premies in het kader van de sociale 
verzekering. Er is een studie gaande 
naar de grondslagen van de financie-
ring van de sociale verzekeringen. 
Overigens hebben wij niet het voome-
men de kinderbijslagpremie te veran-
deren in een werknemerspremie. 

De heer De Korte kwam terug op het 
secundaire effect in de belastingsfeer 
van f 70 min. en ziet niet in waarom dit 
bedrag niet als een negatieve ombui-
ging wordt beschouwd omdat de f 300 
min. uit de eerste fase wel als een po-
sitieve ombuiging werd aangemerkt. 
Het verschil zit in de omstandigheid 
dat het bedrag van f 300 min. het pri-
maire effect was van een zeer bewust 
gekozen maatregel. Dat geldt niet voor 
het bedrag van f 70 min. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris kan wel 
zeggen dat het verschil niet zit in se-
cundair of primair, maar in bewust en 
onbewust - alhoewel ik het een aardig 
onderscheid vind - desalniettemin 
gaat men er in financiële kringen van 
uit dat het getal telt. Dat getal zegt dat 
het resultaat voor de zelfstandigen een 
verlichting van de belastingdrukvan 
70 min. is. In de eerste fase was er een 
verzwaring van de belastingdruk voor 

iedereen van 300 min. Of dat nu be-
wust of onbewust gebeurt: de heer 
Andriessen ziet in het laatste geval 300 
min. meer in de schatkist en in het 
tweede geval 70 min. minder. Dat telt 
toch! 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ontken niet dat het telt. 
Wellicht zal mijn collega straks nog 
hierop ingaan. Het is in ieder geval 
destijds een bewuste keuze geweest. 
Wij kunnen er heel lang over blijven 
praten, maar wij zullen er denk ik toch 
niet uitkomen. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit ligt niet anders, want 
deze derde fase is ook een bewuste 
keuze en daar rolt dit resultaat uit. 

Staatssecretaris De Graaf: Wat eruit 
rolt is inderdaad bewust, maar de keu-
ze is een andere, terwijl de 300 min. 
destijds wel een bewuste keuze was. Ik 
denk echter dat wi j elkaar op dit punt 
niet volledig zullen kunnen overtuigen 
en dat is ook wel uit de schriftelijke ge-
dachtenwisseling gebleken. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Korte stelt, dat een overschot van 1 
min. in 1980 omslaat in een tekort van 
30 min. in 1983. Budgettaire neutrali-
teit is nagestreefd voor 1980. Het blijft 
een globale wijze van berekening. Een 
tentatief bedrag van 30 min. in 1983 
verdwijnt dacht ik in de onzekerheids-
marges. 

De heer De Korte vraagt, waarom de 
overschotten van 15 min. bij nutsbe-
drijven niet worden teruggesluisd. 
Nutsbedrijven hebben geen enkele f i -
nanciële relatie met het Rijk. De bijdra-
gen aan het Provinciefonds worden 
jaarlijks bijgesteld met het prijsstij-
gingspercentage van het nationaal in-
komen. Het Provinciefonds kent in te-
genstelling tot het Gemeentefonds 
geen afzonderlijke compensatie voor 
mutaties in de salarissfeer. Dit bete-
kent dat mee- en tegenvallers binnen 
het Provinciefonds moeten worden 
opgevangen. Dit gold bij voorbeeld 
destijds ook voor de f 400-maatregel 
en nu bij voorbeeld voor de kosten van 
de VUT-regeling. Het is ongewenst 
om nu van de altijd gehanteerde me-
thodiek af te wijken. 

De heer Verbrugh betreurt het dat de 
rijksbijdragen voor de kinderbijslag de 
afgelopen jaren sterk zijn toegeno-
men. Hij meent in feite dat door de 
progressie in de belastingheffing de 
hogere inkomens te veel bijdragen aan 
de financiering van de kinderbijslag en 
stelt dat de verhouding steeds meer 
zoek raakt. Wat het laatste betreft, 
merk ik op, dat het wetsontwerp voor-
ziet in een constant blijvende verhou-
ding tussen rijksbijdrage en premie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op 
het hoofdstuk alimentatieplichtigen. In 
echtscheidingsvonnissen is veelal be-
paald, dat de kinderbijslag door ali-
mentatieplichtigen moet worden afge-
dragen aan de verzorgende ouder. In 
de eerste fase is geregeld dat de ali-
mentatieplichtigen niet de opslag be-
hoeven af te dragen. Op deze wijze 
werd voorkomen dat de alimentatie-
plichtigen door de eerste fase zouden 
worden gedupeerd. De derde fase 
doet de opslag nu verdwijnen en om 
financieel nadeel te voorkomen, is bij 
nota van wijziging voorgesteld, de kin-
deralimentatie van rechtswege te ver-
minderen met het bedrag van de 
opslag. De heren Hermsen en De Korte 
hebben zich hierover verheugd. Deze 
algemene regeling biedt soelaas voor 
het merendeel van de alimentatie-
plichtigen. 

Waar dat niet het geval is, is wijzi-
ging nodig van echtscheidingsvonnis 
of -overeenkomst. Als deze hobbels 
zijn genomen, zijn er in de toekomst 
geen problemen meer, ook niet als het 
recht bij de verzorgende ouder wordt 
gelegd. De gedachte van de SER om 
het recht op kinderbijslag te leggen bij 
de verzorgende ouders, heeft vele 
fracties - en ook mij - aangesproken. 
De heer Hermsen vraagt mij hiermee 
niet te wachten tot de verdere her-
structurering. Ik wi l hem daarin wel 
volgen en ik verwacht dat het mogelijk 
moet zijn, dit wel te realiseren op 1 ja-
nuari 1981. Het is niet mogelijk het nu 
mee te nemen. 

De heer De Korte vroeg of in dit ver-
band het voor de personeelsuitbrei-
ding uitgetrokken extra bedrag van f 3,5 
miljoen niet nu nog wel nodig is. Ener-
zijds zullen zich gevallen voordoen dat 
een vereenvoudigde procedure via de 
Raden van de Kinderbescherming no-
dig is, terwijl anderzijds ook de ex lege-
aanpassing moet worden verwerkt. 
Vooralsnog hebben wij dan ook geen 
reden te veronderstellen dat een tijdetij-
delijke personeelsuitbreiding overbo-
dig is, te meer nu eigenlijk gebleken is 
dat de aanvankelijke uitbreiding bij on-
ze oorspronkelijke plannen kennelijk 
wat aan de lage kant is gebleven. 

De heer De Korte (VVD): U sprak over 
een gedeelte van de gevallen waar-
voor het allemaal glad loopt, maar dit 
geldt niet voor een ander deel. Gaat 
het daarbij om een paar honderd ge-
vallen waarvoor moeilijkheden te ver-
wachten zijn of gaat het om duizen-
den? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan die 
vraag niet beantwoorden. Ik denk dat 
de getallen niet bekend zijn. De achter-
grond van de vragen van de heer De 
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Korte was, dat als je je systeem zoda-
nig verandert dat de bemoeienis hier-
mee veel geringer is, dit per definitie 
moet leiden tot een vermindering. 
Wanneer nu is gebleken dat de aan-
vankelijke schatting van de hoeveel-
heid werk die men te verrichten had bij 
onze oorspronkelijke plannen, bedui-
dend hoger zal zijn, dan komt er in de-
ze zaak enige verandering. Men zal 
niet onnodig hiervoor personeel aan-
trekken. Wanneer men daardoor iets 
minder dan f 3,5 miljoen heeft te be-
steden, dan is dat meegenomen. 

Ik kom tot de partieel leerplichtigen. 
De heer Hermsen is het in beginsel 
eens met ons voorstel met betrekking 
tot de partieel leerplichtigen. Hij vraagt 
om een onderzoek in verband met mo-
gelijk oneigenlijk gebruik op dit ter-
rein. Ik ben graag bereid dit onderzoek 
in overweging te nemen. 

De geachte afgevaardigde vroeg ook 
naar de stand van zaken met betrek-
king tot 16- en 17-jarige invalide kinde-
ren die niet meer door die tweede fase 
kinderbijslag een dubbele kinderbij-
slag ontvangen. Hieromtrent is een mo-
tie van hem aangenomen. Hij weet dat 
ik daarover advies heb gevraagd aan 
de Sociale Verzekeringsraad. Die zaak 
is niet ondergesneeuwd. Helaas moet 
ik zeggen dat ik van de Sociale Verze-
keringsraad een afwijzend advies heb 
ontvangen. Men vindt dat het niet past 
binnen het kader van de voorzieningen 
op basis van het bewuste artikel van 
de Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet. 

Ik bekijk de zaak nog op eventuele 
andere mogelijkheden. De eerlijkheid 
gebiedt mij te zeggen dat ik nu nog 
niet zo optimistisch kan zijn, omdat ik 
met name de hoop had gevestigd op 
de voorzieningen in het kader van de 
AAW. Ik meen dat destijds de heer 
Hermsen dat ook heeft gedaan. 

De heer Hermsen (CDA): Ik ben er nu 
wel van overtuigd, dat de zaak niet is 
ondergesneeuwd, maar ik vind het erg 
verdrietig dat zo'n zaak niet geregeld 
schijnt te kunnen worden. Ik hoop wel 
dat de Staatssecretaris ons in elk geval 
dezer dagen dat advies van de Sociale 
Verzekerings Raad zal toezenden, op-
dat de vaste commissie nog eens met 
hem mee kan denken over deze kwes-
tie. Het spijt mij dat wi j het nóg niet 
hebben ontvangen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik vind het 
uitstekend om dit advies alsnog aan de 
vaste Commissie van Sociale Zaken 
toe te zenden. 

Ik kom nu toe aan het hoofdstuk uit-
voering. De uitvoering is op dit mo-

ment erg verbrokkeld. Hierop is van 
verschillende kanten ook gewezen: ra-
den van arbeid, publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke zelfdoeners, sociale 
diensten. Ook de wijze van betaling 
van de kinderbijslag is verre van uni-
form. In het algemeen wordt per kwar-
taal uitbetaald. Soms echter vindt ook 
betaling per maand plaats. Ambte-
naren krijgen de kinderbijslag per 
maand uitgekeerd. Sommige groepen 
van personen krijgen voor de eerste 
twee kinderen een bijslag in het kader 
van bij voorbeeld de Algemene Bij-
standswet of een wachtgeldregeling, 
terwij l zij de bijslag voor de overige 
kinderen per kwartaal krijgen. 

Na de overgangsperiode in 1980 
heeft iedere ingezetene uitsluitend te 
maken met de raad van arbeid en is de 
wijze van betaling uniform, dus voor 
ieder per kwartaal. Ik ben blij met de 
uitdrukkelijke instemming die van de 
zijde van CDA en D'66 op dit punt is 
verkregen. Ik meen dat met name de 
heer Nypels zich zeer uitgesproken 
over deze zaak heeft uitgelaten. 

In antwoord opvragen van de heer 
Hermsen betreffende het verloop van 
het overleg in het georganiseerd over-
leg (ook de heer Poppe heeft gevraagd 
of er een oplossing is gevonden voor 
de bezwaren van de ambtenarenorga-
nisaties) kan ik mededelen dat met de 
ambtenarenbonden veelvuldig over 
deze zaak overleg is gepleegd. Men 
blijft zich voor het jaar 1980 verzetten 
tegen een kwartaalsgewijze uitbeta-
ling van de kinderbijslag, ondanks de 
door ons toch aangeboden riante 
overgangsregeling, die erop neerkomt 
dat eerste betaling van kinderbijslag 
aan de ambtenaren reeds voor 15fe-
bruari 1980 plaatsvindt, terwijl de vol-
gende betaling 3,5 maand later zal 
plaatsvinden. 

Ik betreur het standpunt van de or-
ganisaties van overheidspersoneel. De 
Regering heeft een eigen verantwoor-
delijkheid met betrekking tot deze za-
ken. Wij gaan uit van het principe 'ge-
lijke monniken, gelijke kappen'. In die 
zin vinden wij dat er geen blijvend on-
derscheid moet worden gemaakt tus-
sen categorieën van personen. De 
overheid kan als werkgeefster niet af-
wijken van hetgeen zij als wetgeefster 
voorstaat. De regeling (dit in antwoord 
op een vraag van de heer Hermsen) 
gaat inderdaad op 1 januari a.s. wer-
ken. De raden van arbeid hebben de 
zaak intensief voorbereid en garande-
ren een eerste kwartaalbetaling voor 
ambtenaren vóór 15 februari 1980. Ik 
denk dan ook dat men op dit punt bij-
zonder gerust kan zijn. 

De heer Weijers (CDA): Er is geen 
overeenstemming tussen de Minister 
van Binnenlandse Zaken en dat deel 
van het centraal georganiseerd over-
leg dat uit de centrales bestaat. Moet 
ik uit de mededeling van de Staats-
secretaris begrijpen dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken inmiddels 
een beslissing heeft genomen in de zin 
zoals u nu hebt gezegd? 

Staatssecretaris De Graaf: Dit is een 
beslissing, door de Ministerraad geno-
men. 

De heer Weijers (CDA): Dank u zeer! 

Staatssecretaris De Graaf: In hoofd-
stuk X van de memorie van antwoord 
is nog eens uitvoerig uiteengezet wel-
ke uitgangspunten op dit moment gel-
den voor ons huidig kinderbijslagsy-
steem. Er is ook gewezen op de ver-
schillende wensen die voor de herzie-
ning van de kinderbijslagen zijn gefor-
muleerd. Het blijkt dat zeer verschil-
lend over deze zaak wordt gedacht. 
Het is daarom niet eenvoudig, op korte 
termijn met goed overwogen voorstel-
len te komen. 

Ook is gewezen op de waarschijnlij-
ke noodzaak, zich zeer intensief te ver-
diepen in de kosten van levensonder-
houd of van het bestaan. Deze onder-
delen vindt men in hoofdstuk X van de 
memorie van antwoord terug. 

Het is al eerder gebleken dat wij een 
inkomensafhankelijke kinderbijslag af-
wijzen. Er is gesproken over het draag-
krachtcriterium in verband met de fis-
cale wetgeving en de gevolgen van 
een en ander voor grote categorieën 
van middeninkomens. De heer Herm-
sen wees met name op het draag-
krachtcriterium. 

De heren Van Dis en Nijhof wijzen 
inkomensafhankelijke kinderbijslagen 
af. Overigens heb ik met belangstel-
ling kennis genomen van de toekomst-
visies van de heren Nijhof en Van der 
Spek. Mevrouw Beckers en de heer 
Poppe zijn voorstanders van inkomens-
afhankelijke kinderbijslagen. Zij on-
derstrepen dit met een ingediende 
motie. Mijn oordeel hierover is be-
kend. 

Nog steeds heb ik het gevoel dat de 
verschillende fracties de moeilijkhe-
den van de verdere herstructurering 
wat onderschatten. Dit neemt niet weg 
dat wi j alles op alles zullen zetten om 
de adviesaanvrage voor 1 april 1980 
bij de Sociaal-Economische Raad in te 
dienen. Ik zeg dit in antwoord op vra-
gen van verscheidene geachte afge-
vaardigden. 

Ik voorzie dat hierdoor nu reeds de 
conclusie moet worden getrokken dat 
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een belangrijk deel van de fundamen-
tele studie aan de SER moet worden 
overgelaten. 

De heer Poppe heeft gevraagd naar 
het tijdstip waarop het wetsontwerp 
inzake de studiefinanciering zal wor-
den ingediend. Ook de heer De Korte 
heeft hieromtrent vragen gesteld. Bij 
de behandeling van de begroting voor 
Onderwijs en Wetenschappen de vori-
ge week is deze zaak ook aan de orde 
geweest. De Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen heeft toen geant-
woord dat over de studiefinanciering 
binnen het kabinet nog wordt overlegd 
en dat, zodra dit overleg is afgerond, 
de beleidsvoornemens zo spoedig mo-
gelijk openbaar worden gemaakt. Hier-
aan kan ik op dit moment niets toevoe-
gen. Ik vermoed dat de heer Poppe dit 
ook niet had verwacht. 

Hij heeft verder gevraagd of van de 
leeftijdstoeslagregeling, de TS-rege-
ling, voldoende gebruik wordt ge-
maakt. Hij vreest dat dit door onbe-
kendheid niet het geval zal zijn. Het 
lijkt mij moeilijk, daar de aanmeldings-
termijn tot 1 december aanstaande 
loopt, nu al vast te stellen of iedereen 
die in aanmerking komt, werkelijk een 
aanvraag heeft ingediend. Hiervoor is 
het volgens mij nog iets te vroeg. Wel 
kan ik stellen dat van de zijde van het 
ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen veel is gedaan om ruime be-
kendheid aan de uitbreiding van de 
TS-regeling te geven. 

De heer Poppe pleitte ervoor, in de 
wettelijke vormgeving enige verande-
ring aan te brengen. Ik meen dat de 
door hem bepleite verandering in de 
wettelijke vormgeving overbodig is. 
De geciteerde titels van de betrokken 
wetten staan na de artikelaanduiding 
en vormen derhalve een geïntegreerd 
gedeelte van het artikel. Overigens is 
deze vorm geen novum. Als voorbeeld 
kan ik noemen: de wijziging van de AI-
gemene burgerlijke pensioenwet en 
een aantal overheidspensioenwetten, 
de Wet van 11 april 1979. De Raad van 
State had hiertegen destijds geen be-
zwaar. Evenmin is van bezwaren van 
de Raad van State gebleken toen het 
ging om het wetsontwerp dat nu aan 
de orde is. 

De heer Poppe (PvdA): Ik breng toch 
met name die amendementen onder 
de aandacht van de andere fracties in 
de Kamer omdat ik het gevoel heb dat, 
zonder dat dit nu materiële betekenis 
heeft, zij een gerechtvaardigde kritiek 
inhouden op de technische verzorging 
van wetsontwerpen. Ik zal niets afdoen 
aan de stelling van de Staatssecretaris 

dat het ook wel duidelijk wordt als 
men het een beetje welwil lend leest. Ik 
meen dat het uit een oogpunt van 
zorgvuldige vormgeving van de be-
sluiten hier toch belangrijk is om, on-
danks het feit dat er misschien ook 
precedenten zijn geweest, dit toch 
eens kritisch te bekijken. 

De heer Hermsen (CDA): Ik neem aan 
dat de heer Poppe ook niet heeft be-
doeld, te zeggen dat men tegen die on-
zorgvuldige advisering zou zijn ge-
weest van de Staatssecretaris door zijn 
staf. In dit verband merk ik op dat, 
waar wij naar ik aanneem eerst vol-
gende week over het wetsontwerp zul-
len stemmen, gelegenheid bestaat 
voor de andere fracties, de op dit ge-
bied in hun midden aanwezige deskun-
dige hierover ook nog eens te raad-
plegen. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb inmiddels ontdekt 
dat het lijstje waarom de heer Van Dis 
had gevraagd al is uitgereikt. Dit zal 
dus straks voor de kamerleden be-
schikbaar zijn. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat tegen 
het opnemen van een noot in de Han-
delingen geen bezwaren bestaan. 

[Deze noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]6 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! De geachte afge-
vaardigde de heer Van Dis heeft waar-
dering uitgesproken voor het voorstel 
om via een nieuwe aftrek, ook voor 
hen die gemoedsbezwaard zijn, reke-
ning te houden met het fiscale 
draagkrachtbeginsel. Hij had daarbij 
liever gezien dat in de wet een afzon-
derlijk artikel voor hen die hun recht 
op kinderbijslag niet geldend maken 
zou zijn opgenomen. Ik wil toch pogen, 
de geachte afgevaardigde Van Dis op 
dit punt gerust te stellen. Het is niet zo 
dat een aftrek wegens buitengewone 
lasten voor de bijzondere groepen iets 
zou afdoen aan het feit dat het bij de 
belastingheffing gewoon dient te zijn, 
rekening te houden met de onder-
houdskosten van kinderen. 

Bij de vraag of een afzonderlijke wets-
artikel voor de bijzondere groep meer 
aangewezen zou zijn geweest, mag 
toch worden bedacht dat het gaat om 
een zeer beperkte categorie van belas-
tingplichtigen. In de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag hebben wi j 
uitvoerig uiteengezet welke wetssyste-
matische eisen en eisen van eenvoud 
hebben geleid tot het onderbrengen in 
de aftrek-categorie wegens buitenge-
wone lasten. Terecht wijst de heer Van 

Dis erop dat de nieuwe regeling geldt 
voor alle kinderen jonger dan 27 jaar. 
Hij vraagt zich met betrekking tot een 
stel onderhoudseisen voor de nieuwe 
aftrek, die overigens in een beschik-
king zullen worden vastgesteld, af of 
hiermee niet een soort discriminatie in 
het leven wordt geroepen ten aanzien 
van hen die kinderbijslag genieten. 

Ik meen dat dit niet het geval is. In de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag hebben wi j er ook op gewezen dat 
bij de kinderbijslag regels ter voorko-
ming van samenloop gelden, die daar 
de onderhoudseis voor gescheiden 
ouders die kinderen verzorgen overbo-
dig maken. Voor de nieuwe aftrek in de 
inkomstenbelasting zal een zelfde re-
sultaat, zij het langs een andere weg, 
worden bereikt. 

Van gemoedsbezwaarden en grens-
arbeiders, die geheel voorzien in het 
levensonderhoud van hun kinderen, 
zal — dit in antwoord op zijn vraag - in 
de praktijk steeds kunnen worden aan-
genomen, dat zij de kosten van levens-
onderhoud in belangrijke mate dra-
gen. 

Het derde punt van de geachte afge-
vaardigde de heer Van Dis betreft de 
hoogte van de bijzondere aftrek. Hij 
merkt daarbij tot mijn genoegen op dat 
hij begrip heeft voor het feit, dat mede 
gezien de omvang van de groepen die 
hier in het geding zijn, gezocht is naar 
een eenvoudige en gemakkelijk toe te 
passen regeling. Ik ben wel een beetje 
verbaasd over zijn opmerking, dat de 
tot nu toe voor gemoedsbezwaarden 
geldende aanvullende kinderaftrek te 
laag zou zijn geweest. Dat moet toch 
volgens mij een misverstand zijn. De 
door hem genoemde verschillen zou-
den, indien de nieuwe buitengewone-
lastenaftrek reeds in 1973 zou zijn in-
gevoerd, in de afgelopen jaren, als ik 
goed heb gerekend, nadelen hebben 
opgeleverd voor de betrokken belas-
tingplichtigen. Die nadelen zijn in de 
loop der jaren verminderd, doordat de 
kinderbijslag sneller is gestegen dan 
de aftrek. 

Het is mij wel duidelijk dat de geach-
te afgevaardigde de heer Van Dis en 
met hem de heer Hermsen, aankijken 
tegen het verschil in bepaalde geval-
len tussen de kinderaftrek en de nieu-
we buitengewone-lastenaftrek. Ik 
meen echter dat de heer Van Dis wat te 
gemakkelijk heen loopt om het feit, dat 
bij een hogere aftrek overcompensa-
ties gaan optreden op bepaalde terrei-
nen. Daarom wijs ik hem erop dat de 
tegemoetkoming gelegen is in het feit, 
dat de nieuwe aftrek is berekend door 
uit te gaan van een niet gewogen ge-
middelde. Aanvankelijk had ik het 
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Nooteboom 

voornemen inhoudelijk in te gaan op 
de vraag over draagkracht en inko-
mensafhankelijkheid. Gelet op de 
voortreffelijke discussie die hier van-
morgen over dit onderwerp heeft 
plaatsgevonden, lijkt het mij op dit 
moment overbodig terug te komen op 
wat anderen hier 'het college van 
Nooteboom' hebben genoemd. Wel 
maak ik nog een kanttekening bij het 
woord 'vals' dat door de heer Poppe is 
gebruikt. Hij merkte namelijk op: om 
dit soort redenen vind ik die draag-
krachtredenering vals, even vals als de 
suggestie dat er rechtsgelijkheid zou 
zijn, enz. 

Ik geloof dat wij empirisch de heer 
Poppe niet het recht mogen ontzeggen 
een bepaald soort van draagkrachtre-
denering vals te vinden. Politiek ge-
sproken lijkt mij het gebruik van dit 
woord op dit terrein echter niet cor-
rect. Wat dat betreft kan ik mij aanslui-
ten bij wat de heer Nijhof zo voor-
treffelijk heeft verwoord. Het komt bij 
de heer Nijhof en mij - en nu tracht ik 
het door de heer Poppe gebruikte 
woord te vermijden - vreemd over te 
betogen, dat (om zijn voorbeeld te ge-
bruiken) een leraarsgezin zonder kin-
deren en een leraarsgezin met twe^ 
opgroeiende kinderen evenveel belas-
ting zouden moeten betalen. Het ont-
gaat mij volstrekt, dat dit iets met 
draagkracht zou hebben te maken. Met 
deze opmerking wil ik volstaan, mijn-
heer de Voorzitter, want anders zou ik 
te lang praten. 

De heer Poppe (PvdA): Naar mijn in-
druk maakt de Staatssecretaris de fout 
dat hij de gedachte aan de inkomens-
afhankelijkheid van kinderbijslagen 
en het dus bij de belastingheffing geen 
rekening houden met het hebben van 
kinderen of het aantal kinderen, on-
middellijk vastknoopt aan een bepaald 
voorbeeld, namelijk dat van een le-
raarsgezin. De vraag, waar dat recht 
op kinderbijslag dan zou moeten eindi-
gen, is een zaak van nadere uitwer-
king. Wij hebben alleen gezegd dat wij 
in principe van mening zijn, dat er in-
komenscategorieën zijn waarbij het 
niet meer rechtvaardig kan worden ge-
acht om daar de zo schaarse middelen 
van de kinderbijslag aan te besteden, 
waar wij nog niet tegemoet kunnen ko-
men aan het voorzien in de noden van 
mensen met het minimumloon op dat 
terrein. 

Staatssecretaris Nooteboom: Aan het 
einde van zijn interruptie wordt de 
heer Poppe wat emotioneel. Ik wil ech-
ter de structuur van het probleem bo-
ven water houden. Draagkracht heeft 
alles te maken met kosten van kinde-
ren. 

De heer Poppe (PvdA): Tot op zekere 
hoogte. 

Staatssecretaris Nooteboom: Op dat 
punt gaat u helemaal in de fout. Bij de 
behandeling van de eerste fase heb ik 
gepoogd uiteen te zetten - kennelijk is 
dat niet duidelijk genoeg geweest -
dat de ombouw van de kinderaftrek in 
de kinderbijslag ten principale alles te 
maken heeft met draagkracht. Het is 
bij voorbeeld ondenkbaar kinderbij-
slag te belasten zonder daartegenover 
een kinderaftrek toe te staan. Een veel 
kwalijker denkpatroon dat naar ik 
vrees schuilgaat achter het denken van 
de heer Poppe is dat het voor iemand 
die meer verdient of, naar de mening 
van de heer Poppe, voldoende meer 
verdient, eigenlijk hetzelfde moet zijn 
of hij een auto koopt dan wel een kind 
'aanschaft'. 

De heer De Korte (VVD): Precies. Heel 
goed. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat den-
ken is mij volstrekt vreemd. Daarom 
heb ik wel wat moeten zeggen. 

De heer Poppe (PvdA): Ik kom er in 
tweede termijn op terug. 

De heer De Korte (VVD): Dat lijkt mij 
heel verstandig. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 12.23 uur 
tot 13.15 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik deel mee dat de Bij-
zondere Commissie 15889 (Nota de 
grootschalige aanlanding van LPG) tot 
haar voorzitter heeft gekozen het lid 
Lansink. 

Op verzoek van de fractie van het 
C.D.A. heb ik benoemd tot lid van de 
Commissie voor de begeleiding van 
de nieuwbouw ten behoeve van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
het lid Dijkman in de plaats van het lid 
P. A. M. Cornelissen. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Overeenkomstig het 
gisteren aan de leden uitgereikte tijd-
schema stel ik voor: 

a. aan de agenda van vandaag toe 
te voegen de behandeling van het 
wetsontwerp nadere Wijziging van de 
Ziektewet en de Wet op de Arbeidson-
geschikthei ds verzeker ing (uitzonde-
ring van de ziekengeldverzekering van 
personen van 65 jaar en ouder) 
(15696); 

b. aan de orde te stellen in de ver-
gaderingen van 4, 5 en 6 december 
1979: 

de stemmingen over: 
Dekkingsplan + 15 843 (overdrachts-

belasting); 
15683 (Kinderbijslagen); 
15 696 (Ziekengeldverzekering 

65+ers); 
eventuele moties, voorgesteld bij de 

vandaag te houden interpellatie; 
de behandeling van: 
hoofdstuk VIII (Onderwijs en Weten-

schappen) dupliek, artikelen; 
het wetsontwerp Wijziging van de 

inkomstenbelasting en de loonbelas-
ting alsmede van de Algemene Ouder-
domswet en de Algemene Weduwen-
en Wezenwet in verband met de rege-
ling voor gemoedsbezwaarden 
(15 583); 

het wetsontwerp Wijziging van en-
kele bepalingen met betrekking tot de 
huur en verhuur van bedrijfsruimte 
(15666) (inclusief de stemmingen); 

het wetsontwerp Wijziging van de 
inkomstenbelasting en de loonbelas-
ting in verband met oneigenlijk ge-
bruik (Reparatiewetgeving) (15 516) 
(inclusief de stemmingen); 

c. aan de orde te stellen in de ver-
gaderingen van 11,12 en 13 december 
1979: 

de stemmingen over moties voorge-
steld bij de behandeling van Hoofd-
stuk VII (Binnenlandse Zaken, met uit-
zondering van het onderdeel Politie) 
en Hoofdstuk VIII (Onderwijs en We-
tenschappen) en het Wetenschapsbe-
leid en het Wetenschapsbudget 1980; 

de stemmingen over het Integraal 
Structuurplan Noorden des Lands 
(15550); 

de behandeling van het wets-
ontwerp Nadere Wijziging van de Wet 
minimumloon en minimumvakantie-
bijslag, een aantal sociale verzeke-
ringswetten en enige andere wetten 
(herziening aanpassingsmechanismen 
en vaststelling regelen hoogte sociaal 
minimum) (15900); 

- de gezamenlijke behandeling van 
de ontwerpen van (rijks)wet: 

- 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 
(14 222); 

- Verklaring dat er grond bestaat 
een voorstel in overweging te nemen 
tot verandering in de Grondwet van de 
bepalingen inzake de verkiezing van 
de Tweede Kamer en de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal (14223); 

- Verklaring dat er grond bestaat 
een voorstel in overweging te nemen 
tot verandering in de Grondwet van 
bepalingen inzake de werkwijze van de 
Staten-Generaal (14 224); 

- Verklaring dat er grond bestaat 
een voorstel in overweging te nemen 

Tweede Kamer 
29 november 1979 

Kinderbijslag verzekering 
Regeling van werkzaamheden 1666 



Voorzitter 

tot verandering in de Grondwet van de 
bepalingen inzake het geven van in-
lichtingen door de ministers en staats-
secretarissen en het recht van onder-
zoek (14 225, Ft 1051); 

- Verklaring dat er grond bestaat 
een voorstel in overweging te nemen 
tot verandering in de Grondwet van de 
bepalingen inzake de begroting 
(14 226); 

- Verklaring dat er grond bestaat 
een voorstel in overweging te nemen 
tot verandering in de Grondwet, strek-
kende tot opneming van een bepaling 
inzake de openbaarheid van bestuur 
(14 348); 

- Verklaring dat er grond bestaat 
een voorstel in overweging te nemen 
tot verandering in de Grondwet, strek-
kende tot het doen vervallen van het 
additionele artikel inzake heerlijke 
rechten (14 457). 

Verder stel ik voor aan de orde te stel-
len in de vergadering van donderdag 
13 december a.s. na het eventuele vra-
genuur de behandeling van; de wets-
ontwerpen: 

- Wijziging van de begroting van 
het Staatsmuntbedrijf voor het jaar 
1978 (verzamelontwerp; eerste wijzi-
gingsvoorstel) (15 876); 

- Wijziging van Hoofdstuk IX A (Na-
tionale Schuld) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1979 (verzamelontwerp; eerste wijzi-
gingsvoorstel) (15 867); 

- wijziging van Hoofdstuk IX B (De-
partement van Financiën) van de aan-
wijzing en de raming van de middelen 
tot dekking van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1979 (verzamelont-
werp; eerste wijzigingsvoorstel) 
(15 875); 

de verslagen mondeling overleg 
(Plaatselijke en regionale emancipatie-
activiteiten) (15 800-XVI, nr. 13) en Bij-
standbesluit landelijke draagkrachtcri-
teria(15 300-XVI, nr.76). 

Ik stel voor, de maximumspreektijden 
hierbij te bepalen op 15 minuten voor 
de grootste twee fracties, 10 minuten 
voor de fracties van de VVD en D'66 en 
5 minuten voor de overige fracties. 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal dat de open-
bare vergadering van de vaste Com-
missie voor Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk inzake het Re-
geringsstandpunt over een samenhan-
gende verzorgingsstructuur voor de 
kunstzinnige vorming zal worden ge-
houden op maandag 9 juni 1980 van 
11.15 tot uiterlijk 23.00 uur. 

Ik bepaal verder, dat de openbare ver-
gadering van de vaste Commissie 
voor de Volksgezondheid over de Nota 
over tandheelkundige voorzieningen 
zal worden gehouden op maandag 9 
juni 1980 van 11.15 tot uiterlijk 23.00 
uur. 

Ik bepaal nader, dat de openbare ver-
gadering van de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken over de Brief van 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
inzake Organisatie van de beheersing 
van de sociale zekerheid (15 594), de 
Brief van de Minister en de Staats-
secretaris van Sociale Zaken inzake 
Volumebeleid (15 650), en een rappor-
tage over knelpunten op de arbeids-
markt zal worden gehouden op maan-
dag 21 januari 1980 van 11.15 tot uiter-
lijk 23.00 uur (in plaats van op 17 de-
cember 1979). 

De Weijers (CDA); Mijnheer de Voor-
zitter! Ik verzoek u dit laatste besluit 
nog even aan te houden. De 21 ste 
januari is de dag na het kerstreces en 
op die dag zouden wij een aantal be-
langwekkende onderwerpen bespre-
ken. Dat betekent de nodige voorberei-
ding in fractieverband. Om deze reden 
zou ik wil len voorstellen de door u ge-
noemde openbare commissievergade-
ring niette doen houden op 21 januari, 
maar op 4 februari aanstaande. Als u 
het wenselijk acht, kunt u dit mis-
schien nog in het Presidium bespre-
ken, mijnheer de Voorzitter. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb groot bezwaar tegen 
de suggestie van de heer Weijers, om-
dat de behandeling van de begroting 
van Sociale Zaken onmiddellijk na 21 
januari komt. Het lijkt mij uitermate ge-
wenst, dat wij niet in de situatie komen 
dat wij bij de behandeling van de be-
groting van Sociale Zaken over een 
zeer belangrijk stuk van het beleid van 
Sociale Zaken niet kunnen praten, om-
dat daarover op korte termijn nog een 
openbare commissievergadering zou 
worden gehouden. Dit lijkt mij zeer on-
gewenst en daarom dring ik erop aan 
die openbare commissievergadering 
te houden op 21 januari aanstaande. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil in dit verband nog op 
iets anders attenderen. Het betreft een 
onderwerp, waarvoor van verschillen-
de zijden, dus niet alleen van de kant 
van de VVD, al aan het begin van dit 
jaar een openbare commissievergade-
ring is gevraagd. Deze openbare com-
missievergadering is om diverse rede-
nen diverse keren uitgesteld. Nietten 
onrechte wordt vanuit de samenleving 
gesteld dat het een onderwerp van 
kardinaal belang betreft en vraagt men 

zich af, of het wel juist is dat de Kamer 
voortdurend deze zaak voor zich uit 
schuift. Ik vind ook om deze reden dat 
wij de vroegst mogelijke datum moe-
ten kiezen. Ik volg tevens de redene-
ring van de heer Poppe. Wij moeten 
die openbare commissievergadering 
houden, voordat de begrotingsbehan-
deling plaatsvindt. Ik begrijp de moei-
lijkheden van de heer Weijers en zijn 
fractie, maar wij moeten proberen de-
ze commissievergadering toch op de 
21ste januari te houden. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit houdt in dat een grote 
fractie als de onze in de week vooraf-
gaande aan het eind van het kerstreces 
zal moeten vergaderen om over dit be-
langrijke onderwerp van gedachten te 
kunnen wisselen en een standpunt te 
bepalen. Ik vind dat duidelijk een ver-
korting van het kerstreces van ten 
minste enige dagen voor een kleine 
vijftig mensen. 

De Voorzitter: Ik zie voorshands geen 
aanleiding om mijn besluit terug te ne-
men, maar ik zal deze zaak gaarne in 
het Presidium aan de orde stellen. Het 
Presidium vergadert aanstaande dins-
dagavond, zoals gebruikelijk. Daarna 
is de heer Weijers volop in de gelegen-
heid, woensdag of donderdag een uit-
spraak van de Kamer uit te lokken. Tot 
zolang blijft mijn besluit op de gedruk-
te agenda staan. 

Ik geeft het woord aan de heer Cor-
nelissen, die het heeft gevraagd. 

De heerCornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou de Kamer toe-
stemming wil len vragen, de Minister 
van Verkeer en Waterstaat te interpel-
leren vanwege het feit dat het kabinet 
nog altijd geen beslissing heeft geno-
men over de Willemsspoorverbinding, 
in afwijking van herhaalde toezeggin-
gen aan de Kamer. 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze inter-
pellatie toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze inter-
pellatie te doen houden bij de aanvang 
van de vergadering van woensdag 5 
december aanstaande. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de maxi-
mumspreektijden vastte stellen als 
volgt: 

voor de interpellant in eerste termijn 
op 5 minuten; 

voor de interpellant in tweede ter-
mijn en eventueel tussenkomende 
sprekers (één perfractie) op 2 minu-
ten. 

Daartoe wordt besloten. 
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Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Wet op de in-
komstenbelasting 1964 en de Wet op 
de loonbelasting 1964 alsmede van 
enkele andere wetten (samenvoeging 
van de bestaande kinderbijslagrege 
ling tot een algemene, de gehele be-
volking omvattende, verplichte kin 
derbijslagverzekering van het eerste 
kind af en afschaffing van de kinderaf 
trek van de loon en inkomstenbelas-
ting) (15683). 

en van: 
de motie-Beckers-de Bruijn c-s. over-

herstructurering van het kinderbijslag 
stelsel (15683, nr. 18). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Onze fractie is beide be-
windslieden dankbaar voor de uitvoe-
rige wijze van beantwoording heden-
morgen, niet alleen van de door ons 
maar ook van de door anderen gestel-
de vragen, die ook voor ons verhelder-
end waren en ons inzicht in de materie 
verdiepten. 

De Staatssecretaris van Sociale Za-
ken heeft getracht duidelijk te maken, 
dat aanvaarding van het voorliggende 
wetsontwerp de openingen biedt die 
nodig zijn indien eventueel een vol-
gend SER-advies - ik heb tot mijn ge-
noegen geconstateerd, dat hij zal 
trachten dat uiterlijk per 1 april te ver-
krijgen - gaat in de richting van een 
verdere herstructurering. Bij aanvaar-
ding van het wetsontwerp behoeven 
er geen problemen te ontstaan. Ik kan 
het met hem eens zijn, dat het feitelijk 
niet meer gaat om een vierde fase in 
de herstructurering, maar om de ver-
werking van het resultaat van een her-
bezinning op het gehele systeem van 
de kinderregeling. 

Ik kan het ook met hem eens zijn dat 
er gewerkt zal moeten worden naar 
een zo spoedig mogelijk in te dienen 
SER-advies, dat van groot belang zal 
zijn. De mogelijkheid zit erin dat de wet 
dan opnieuw en zelfs zeer ingrijpend 
gewijzigd zal moeten worden. Hoezeer 
ik er echter ook van uitga dat dit zal ge-
beuren, ik wil hem wijzen op één mo-
gelijkheid. Wij kunnen niet bij voor-
baat zeggen dat elk SER-advies, hoe 
verdeeld dan ook, zal moeten leiden 
tot een beslissing van de Regering om 
tot een herstructurering te komen, na 
hetgeen wij vanmiddag zullen hebben 
gezegd. 

Na de gedegen aanvrage en de stu-
dies die eraan ten grondslag zullen lig-
gen verwachten wi j wel, dat een SER-
advies aanwijzingen in de richting van 
een herstructurering zal bevatten. Wi j 
verwachten ook wel dat er binnen de 
SER zich zo al geen uniformiteit, dan 
toch belangrijke minderheden en 
meerderheden zullen aftekenen. In 
theorie is het echter mogelijk, dat in de 
SER zodanige verschillen van inzicht 
blijken te bestaan over een andere in-
deling, toedeling enz. dat het moeilijk 
is op basis van het advies iets te doen. 
In theorie kunnen vier of vijf verschil-
lende mogelijkheden worden aange-
dragen. Voor dat geval wil ik de moge-
lijkheid openlaten, dat de Regering na 
afweging vaststelt dat het bestaande 
systeem nog niet zo gek is en kan wor-
den gehandhaafd. Dat zou een bevesti-
ging zijn van het lichte vermoeden dat 
ik heb dat het erg moeilijk zal zijn een 
ander, beter systeem te vinden. Maar 
wie weet! 

De Staatssecretaris ziet een tijdelijke 
bevriezing van de kinderbijslag voor 
het eerste kind, mits die maar duidelijk 
tijdelijk is, nog niet als een duidelijke 
aantasting van het systeem van zijn 
wetsontwerp. Wij zijn dat met hem 
eens. Ik herhaal echter dat waar in de 
memorie van toelichting echt geen 
sprake is geweest van verdere ombui-
gingen die, althans voor mij, in de me-
morie van antwoord vrij plotseling aan 
de orde kwamen. Men kan wel zeggen 
dat ook wi j op bevriezing hebben ge-
speeld, maar dat was duidelijk met een 
toch wat andere bedoeling. 

De Staatssecretaris heeft ons enkele 
mogelijkheden voorgehouden en ik 
bem hem zeer erkentelijk dat hij met 
ons mee heeft wil len denken na onze 
zorgen en problemen die wi j hebben 
met het voorstel zoals dat er uit is ko-
men te zien na de desbetreffende nota 
van wijziging waarbij de bevriezing 
wederom is ingevoerd met alle finan-
ciële gevolgen van dien. Als ik hem 
goed begrepen heb, pleit hij met een 
zekere voorkeur voor de prijsindex 
vanaf het tweede kind, zoals dat nu 
ook het geval is, maar dan met de toe-
voeging dat het kopje van de bijslag 
voor het eerste kind ook prijsgeïn-
dexeerd zal worden. Wetstechnisch 
zou dat inderdaad kunnen; ik heb dat 
ook in onze bijdrage voor het eindver-
slag vermeld, zij het dat ik daarbij niet 
heb gedacht aan de prijsindex. Het 
beste zou zijn als beide bedragen sa-
men werden gevoegd en als daarop 
een bepaald percentage van de index 
werd toegepast, nl. gelijk aan het per-
centage van de huidige toeslag van de 
totale bijslag, dus 26%. 

Een andere mogelijkheid die de 
Staatssecretaris ons heeft voorgelegd 
- ik ben erkentelijk dat hij ook die heeft 
laten bestuderen en er cijfers over 
heeft kunnen geven - is meer in onze 
richting. Dat gaat namelijk over de ge-
volgen van invoering van de loonin-
dex, waarvoor ik steeds gepleit heb. 

Ik neem graag aan, dat hij hier min-
der enthousiast over is. Hij legt ons de 
mogelijkheid voor om met handha-
ving van de bevriezing van het eerste 
kind vanaf het tweede kind de loonin-
dex te volgen. Daarbij heeft hij ook ge-
wezen op de financiële gevolgen. Van-
zelfsprekend hebben wi j in de pauze 
even met onze collega's van de VVD-
fractie contact gehad. Ook zij hebben 
de Staatssecretaris gevraagd mee te 
denken en het zou onverstandig zijn 
geweest als wi j niet verder hadden ge-
probeerd elkaar te vinden. Wij van on-
ze kant - ik hoop, dat de woordvoerder 
van de VVD hier niet al te negatief over 
zal zijn - willen pleiten voor een ander 
systeem dan door de Staatssecretaris 
is bedoeld. 

Als wi j al iets om wille van het vin-
den van een redelijke tussenoplossing 
moeten prijs geven, dan blijven wij 
toch kiezen voor de loonindex vanaf 
het tweede kind, zij het dan met be-
vriezing van de bijslag voor het eerste 
kind in totaal. Ik hoop eigenlijk dat de 
Staatssecretaris als hij straks ook naar 
de woorden van de heer De Korte 
heeft geluisterd daarin aanleiding kan 
vinden om te durven komen met een 
nota van wijziging op dat punt. 

De Staatssecretaris heeft het mij 
moeilijk gemaakt door terecht de f i-
nanciële gevolgen van beide richtin-
gen aan te geven. Daaruit blijkt dat de 
richting die wij in wil len slaan hem 
zelfs nog 5 min. meer aan ombuigin-
gen oplevert dan hijzelf wi l ontvangen, 
zoals hij ons heeft voorgehouden. 

Alles afwegend, moet ik het volgen-
de stellen: Wij geven - e n ik weet dat 
elke vergelijking een tikkeltje mank 
gaat - niet graag het eerst-geboorte-
recht van de loonindexering prijs voor 
een schotel met vijf miljoen linzen. 

De Staatssecretaris heeft ook mee-
gedacht over de door ons duidelijk 
geuite wens om de overgangsrege-
ling, de periode waarin voor zelfstan-
digen zonder kinderen niet de volledi-
ge meerpremie behoeft te worden be-
taald, te verlengen en daarvoor wat 
bedragen in te vullen. Wij hadden het 
op dat punt gewaagd een amende-
ment in te dienen. Ik heb begrepen dat 
de Staatssecretaris niet ongenegen is, 
ons op dat punt tegemoet te komen. 
De inbouwperiode kan zo worden ge-
construeerd dat men de eerste drie ja-
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Hermsen 

ren - zij het oplopend - nog niet de vol-
ledige meerpremie zal betalen, maar 
dat dit pas vanaf 1983 het geval zal 
zijn. 

Wij zouden dan iets moeten doen 
aan de naar zijn mening te lage inzet in 
1979. De Staatssecretaris zei: indien 
dat de oplossing kan zijn, ben ik wel 
bereid om dat in de nota van wijziging 
te verwerken. Wanneer die nota van 
wijziging komt, waarbij de bevriezing 
kinderbijslag eerste kind blijft gehand-
haafd en de loonindex vanaf het twee-
de kind wordt ingevoerd en waarbij te-
vens sprake is van een premie-in-
bouw, verdeeld over de jaren 1980, 
1981,1982 en in 1983 de volle premie, 
ben ik bereid mijn amendement op dat 
punt in te trekken. 

Ik ben nog vergeten een punt in eer-
ste instantie te vermelden. Ik had de 
Staatssecretaris van Financiën even 
willen bedanken. Zelden zal een vrij-
willige hulpverlener bij het invullen 
van belastingaangifteformulieren-
overigens is de man niet helemaal on-
deskundig - ongeveer drie weken na-
dat hij onze aandacht voor een door 
hem ontdekte omissie in de inkom-
stenbelasting vroeg, met een wetswij-
ziging bediend worden. Dat is hier ge-
beurd met de verbetering die de 
Staatssecretaris via de nota van wijzi-
ging op het voorstel dat wij hier be-
spreken heeft aangebracht. 

Een en ander is toegelicht in de stuk-
ken bij het dekkingsplan, voor wat be-
treft het wetsvoorstel inkomstenbe-
lasting. In de regeling van de belasting-
aftrek voor onvolledige gezinnen is 
namelijk een verbetering aangebracht 
door de Staatssecretaris. Zo snel hoeft 
het niet altijd en kan het ook niet altijd, 
maar het is een bewijs dat ook voor de 
gewone man nog fiscale bestuurders 
zijn in Den Haag die voor dit soort de-
tails oog hebben. 

Ten slotte kom ik bij het hoofdstuk 
nr. 10 terecht, waarover al meermalen 
is gesproken. Welk systeem van toede-
ling bij herstructurering men ookover-
weegt: naar onze vaste overtuiging 
kan zo'n systeem niet inkomensge-
bonden zijn. Indien voorstellen daar-
toe ons eventueel bereiken, dan zullen 
wij die met name toetsen op de vraag 
in hoeverre daarbij in redelijkheid re-
kening is gehouden met hen die voor 
meer dan één of twee kinderen zorg-
dragen. Ook die mensen bestaan nog 
altijd en dan hebben wij daarvoor ook 
te zorgen. 

D 
De heerVan Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen met een 

woord van waardering uit te spreken 
voor het antwoord van beide Staatsse-
cretarissen. Dit heeft nog wel enige 
verduidelijkingen gebracht. 

Met name heb ik mij verheugd over 
de mededeling van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken, dat ook hij nog 
eens wil denken over de mogelijkheid 
het verzekeringskarakter van deze re-
geling te vervangen door een omslag-
stelsel. Hij voelde hier wel voor. Ik zou 
willen vragen of het dan misschien 
mogelijk is deze gedachte mee te ne-
men bij de voorbereiding van de 
adviesaanvrage. Per slot van rekening 
zijn ten aanzien van de herstructure-
ring ook nog een aantal zaken door mij 
aan de orde gesteld. Ik neem aan dat 
deze punten, evenals de punten die 
door andere leden aan de orde zijn 
gesteld, ook zullen meewegen bij die 
adviesaanvrage. 

Er zit in de uitwerking ook een aantal 
aanpassingen in het vat. De heer Hernv 
sen noemde bij voorbeeld weer de 
loonindex. Nu, wij wachten de ontwik-
kelingen maar rustig af en zullen ons 
t.z.t. wel over het resultaat beraden. 

Ik wi l nog wijzen op het feit dat naar 
onze mening de prijsindex (ik ben het 
wat dit betreft met de uiteenzetting 
van de Staatssecretaris wel eens) ons, 
gezien de ontwikkeling in het totaal 
van al die kindervoorzieningen, alles-
zins redelijk voorkomt. Ik heb in eerste 
termijn gevraagd of toch niet een soort 
van compromis kan worden gevon-
den, namelijk door wel uit te gaan van 
de automatische prijsindex, maar van 
tijd tot tijd toch ook eens na te gaan of 
in het kader van het verschil met de 
loonindex kan worden gekomen tot 
eventuele extra incidentele aanpassin-
gen, zo daartoe ook financiële moge-
lijkheden aanwezig zijn. Ik zou die ge-
dachte nog eens willen herhalen en 
hierop graag het commentaar van de 
bewindslieden vernemen. De Staats-
secretaris is hierop in eerste termijn 
niet ingegaan. 

Het antwoord van de Staatssecre-
taris van Financiën heeft mij er wel van 
overtuigd dat er bezwaren zijn verbon-
den aan de door mij gewenste afzon-
derlijke regeling van de bijzondere af-
trek. Daarom leg ik mij , zij het node, 
hierbij maar neer. Ook heb ik met 
waardering kennis genomen van de 
toezegging dat de inspecteurs in de si-
tuatie van gemoedsbezwaarden en 
grensarbeiders, die kinderen beneden 
27 jaar in hun gezin hebben, zullen 
aannemen dat aan de onderhoudseis 
is voldaan. Zou het dan geen aanbeve-
ling verdienen dat dit ook in de ambte-
lijke voorschriften wordt neergelegd? 
Ik heb begrepen dat die expliciet opge-
nomen onderhoudseis met name be-

doeld is voor situaties, waarin beide 
ouders aanspraak kunnen maken op 
die bijzondere aftrek. 

De Staatssecretaris heeft nogal af-
houdend gereageerd op mijn uitnodi-
ging de negatieve effecten, die het ge-
volg zullen zijn van het verschil tussen 
de kinderaftrek en de bijzondere aftrek 
buitengewone lasten, met name voor 
gezinnen met drie tot en met zeven 
kinderen, via de uitvoeringsbeschik-
king weg te werken. Wij zouden een 
verhoging van die 2000 gulden aftrek 
tot het bedrag dat ik in eerste termijn 
heb genoemd, toch wel wil len beplei-
ten. De gevreesde overcompensatie -
op zich zelf doet dit feit zich selectief 
voor - kan wellicht ook in relatie wor-
den gebracht met het feit dat de groep 
gemoedsbezwaarden in ieder geval al-
ti jd 100% solidariteit betoont omdat 
tegenover de betaalde inkomsten, of 
loonbelasting bijzondere inkomsten of 
loonbelasting, geen recht op bijslag 
wordt geclaimd. 

Het antwoord van de Staatssecretaris 
heeft uiteraard niet die duidelijkheid 
gebracht die ik graag had gezien. Daar-
om zal ik bij deze het reeds aangekon-
digde voornemen om een uitspraak 
van de Kamer te vragen, uitvoeren. Ik 
heb hier een motie, die mede onderte-
kend is door de heer Hermsen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van Dis 
en Hermsen wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de gevolgen van het 
vervallen van de kinderaftrek voor de 
tot de bijzondere groepen behorende 
gezinnen met 3, 4, 5, 6, of 7 kinderen 
een verzachting wenselijk maken; 

verzoekt de Regering, bij het geven 
van voorschriften op grond van het 
nieuwe tweede lid van artikel 46 van 
de Wet op de inkomstenbelasting 1964 
en dat van artikel 18 van de Wet op de 
loonbelasting 1964 de verschillen tus-
sen de kinderaftrek en de nieuwe bui-
tengewone-lastenaftrek zo veel moge-
lijk te verkleinen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19 (15 683). 

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! In het licht van de discussie 
in eerste termijn, heb ik het vertrou-
wen dat de in de motie gedane uitno-
diging, als de motie wordt aanvaard, 
op royale wijze zal worden gehono-
reerd. 
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D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris van So-
ciale Zaken heeft ons eigenlijk ge-
vraagd bij de aanduiding van hetgeen 
op deze wetswijziging moet volgen, 
niet meer de term 'vierde fase' te ge-
bruiken. Ik heb daar wel de nodige re-
serves tegenover. Het zou namelijk 
kunnen suggereren dat wi j hiermee 
zover zijn gevorderd dat het wel even 
kan duren voordat wi j verder gaan. 

Ik geef echter ook toe dat de Staats-
secretaris terecht heeft geconstateerd 
dat volgens vrijwel iedereen in deze 
Kamer, de vereenvoudiging van de tot 
nu toe bestaande ingewikkelde rege-
lingen, zeer belangrijk is. Dit was ook 
vanaf het begin één van de bedoelin-
gen, ook van het vorige kabinet, naast 
de noodzaak van kostenbesparing. Bij 
het onderwerp van die kostenbespa-
ring - de Staatssecretaris heeft een 
plaagstoot gedaan - werd ook aange-
kondigd dat zou worden gestudeerd 
op de afschaffing van meervoudige 
kinderbijslagen. 

Ons standpunt is dat ook het huidige 
kabinet tot de conclusie had kunnen 
komen bij de bestudering daarvan, dat 
die overwogen mogelijkheid inder-
daad een onaanvaardbare was. Daar-
naast was ook één van de bedoelingen 
van het begin af aan een grondslag 
leggen voor een verdere herziening in 
de richting van onder andere differen-
tiatie naar inkomen. 

Ook op het punt van de vereenvou-
diging ben ik niet helemaal tevreden. 
Men kan zeggen dat de vereenvoudi-
ging niet ver genoeg is doorgetrokken. 
Er zitten systeemfouten in, bij voor-
beeld de bevriezing van de kinderbij-
slag voor het eerste kind en de halve-
ring van de kinderbijslag voor jonge 
eerste kinderen. In dit opzicht vertoont 
de derde fase ook het karakter van een 
gelegenheidswetgeving; het is geen 
echte afronding. 

Velen hadden trouwens meer ver-
wacht. Ook de SER heeft gezegd dat 
het voorstel van de Regering minder 
ver gaat dan was verwacht en dat er, 
omdat er een aantal tekorten in zitten, 
geen noodzaak is, nu tot deze regeling 
over te gaan. Er had rekening moeten 
worden gehouden met onder andere 
de studiefinanciering. 

De Staatssecretaris heeft gezegd dat 
hij niet begrijpt hoe ik kan uitspreken 
dat de wetswijziging belemmeringen 
oproept voor de voortgang in de toe-
komst. Misschien wil len wi j straks ko-
men tot een andere progressie naar 
rangorde of overgaan tot bedragen 
per leeftijd of naar inkomen. Als wij 
straks andere regelingen wil len, zijn de 

moeilijkheden met de overgang van 
de premiebetaling voor zelfstandigen 
zonder kinderen nog niet verwerkt. 
Dan zijn meer mensen aan uitkeringen 
gewend die dan misschien weer op 
losse schroeven komen te staan. Het 
verschil tussen de kinderbijslag voor 
het eerste kind en dat voor tweede en 
derde kinderen is dan verder gegroeid, 
wat budgettaire moeilijkheden mee-
brengt, als men dit wil recht trekken. Ik 
blijf daarom van mening dat het wets-
ontwerp belemmeringen oproept voor 
verdergaande vernieuwing. 

Ik spreek mijn teleurstelling erover 
uit dat de heer Hermsen in antwoord 
op suggesties van de Staatssecretaris 
inzake de compensatie voor zelfstandi-
gen zonder kinderen zijn amendement 
heeft ingetrokken. 

De heer Hermsen (CDA): Nog niet. 

De heer Poppe (PvdA): In ieder geval 
heeft hij de bereidheid ertoe laten 
doorschemeren. Ik kan het niet anders 
zien dan dat althans in 1980 50% van 
de forse premieverhoging die het 
wetsontwerp voor de zelfstandigen 
zonder kinderen meebrengt, ineens 
aan hen wordt opgelegd. Als de Rege-
ring bereid is, de overgang over een 
langere periode uit te smeren, vraag ik 
mij af wat de kosten zijn, als de aan-
vankelijke suggestie uit het amende-
ment-Hermsen wordt overgenomen. 
De suggestie van de Staatssecretaris 
hield in dat de 50% nu wordt opgelegd 
met een aflopende compensatie in de 
komende twee jaar. Is dit werkelijk 
veel goedkoper dan een regeling die 
veel meer voor de hand ligt? Als men 
eenmaal zegt dat men de overgangs-
regeling langer wi l laten duren, lijkt 
het mij voor de bedoeling van deze ge-
wenningsbijdrage veel verstandiger, 
dit geleidelijker te doen. 

Ten slotte maak ik enkele opmerkin-
gen over de inkomensafhankelijkheid 
versus draagkrachttheorie. Ik heb be-
grepen dat de Staatssecretaris van Fi-
nanciën het niet zo fijn vond dat ik het 
woord vals heb gebruikt. Mag ik een 
redenering niet vals noemen op de 
manier waarop dit vaak gebeurt? Is de 
term falsificeerbaarheid van een theo-
rie de Staatssecretaris onbekend? Is 
het zo gek, vast te stellen dat een rede-
nering me vals voorkomt, als deze niet 
met de werkelijkheid overeenkomt? 

Het is in strijd met de feitelijke ver-
houdingen, van draagkracht te spre-
ken, als het gaat om het verdedigen 
van een systeem dat mensen zoge-
naamd in de kosten van hun kinderen 
tegemoetkomt, terwijl men weet dat 
het hierbij ook om mensen gaat die 
slechts wat luxe moeten opofferen 
waarover zij volop beschikken. 

Moeten mensen die dat kunnen, die 
inderdaad de financiële verantwoorde-
lijkheid voor hun kinderen kunnen dra-
gen, dan niet ook die financiële verant-
woordelijkheid dragen, te meer omdat 
wi j niet beschikken over de middelen 
om de mensen met minimuminko-
mens met kinderen voldoende tege-
moet te komen? Ik blijf het dan ook 
een verkeerde redenering vinden. De 
Staatssecretaris heeft verwezen naar 
het betoog dat hij heeft gehouden bij 
de eerste fase van de herstructurering. 
De kern van zijn redenering is daarbij 
dat de kinderaftrek wordt gerekend tot 
de belastingvrije som waarover men 
geen belasting zou mogen heffen, om-
dat deze nodig zou zijn voor het 
levensonderhoud. Welnu, dat is nu 
juist wat wi j ontkennen. 

Het is de vraag of de kinderaftrek zo-
als zij vroeger bestond maar ook de 
kinderbijslag zoals wi j deze nu gaan 
verstrekken voor alle groepen inder-
daad noodzakelijk is voor het levens-
onderhoud. Als de Staatssecretaris 
vervolgens uitspreekt dat hij bij ons 
'een kwalijk denken' veronderstelt, 
waarbij wi j het krijgen van kinderen 
gelijk zouden stellen aan het kopen 
van een auto, dan voel ik mij op mijn 
beurt gegriefd. Immers, niets ligt ver-
der van mijn opvattingen dan een der-
gelijke gedachte. Als er mensen zijn 
die het krijgen van kinderen, of het be-
sluiten tot het krijgen van kinderen, 
koel, rationeel overwegen, dan wordt 
dat ten dele nog opgeroepen door het 
kinderbijslagstelsel op zichzelf. Dat is 
een bezwaar dat bij velen tegen kin-
derbijslagen op zichzelf bestaat. Wij 
vinden kinderbijslag voor lagere en 
middelbare inkomensgroepen nood-
za keiijk. 

De heer Hermsen (CDA): Moet ik uit de 
woorden van de heer Poppe afleiden 
dat er niet alleen mensen zijn die zeg-
gen dat eigenlijk in verband met de 
kinderregeling niet zou mogen worden 
gesproken over kinderbijslag maar dat 
er in zijn ogen ook mensen zijn die rati-
oneel, kil de kinderbijslag als een 
waardevol element meetellen bij de be-
slissing of zij al of niet zullen meewer-
ken aan het uitbreiden van hun gezin? 

De heer Poppe (PvdA): Dat weet ik 
niet. 

De heer Hermsen (CDA): Ik kreeg even 
de indruk dat u meende dat er een aan-
tal mensen zouden zijn die dit inder-
daad als een waardevol element in 
hun beslissing zouden laten meewe-
gen. 

De heer Poppe (PvdA): Ik heb al ge-
zegd dat ik dat niet weet. Ik weet wel 
dat bij de introductie van het kinder-
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Poppe 

bijslagsysteem op zichzelf deze vrees 
door velen in de samenleving altijd is 
uitgesproken. 

De heer Hermsen (CDA): Dat klinkt in-
derdaad anders. Dan spreekt u duide-
lijk in de verleden ti jd. Dat kan ik ac-
cepteren. 

De heer Poppe (PvdA): Neen, er zijn 
nog wel mensen die bezwaar hebben 
tegen het systeem op zichzelf. Dat is 
echter niet mijn opvatting. Ik vind ook 
niet dat men op deze wijze moet ver-
onderstellen bij de discussie over de 
voor- en nadelen van bepaalde syste-
men om mensen in de kosten van 
levensonderhoud tegemoet te komen. 
Daarom teken ik verzet aan tegen de 
veronderstelling van de Staatssecre-
taris dat bij ons deze gedachte een rol 
zou spelen bij onze bezwaren tegen 
het besteden van een gedeelte van de 
mogelijkheden die de gemeenschap 
heeft om mensen te helpen, in het on-
derhoud van hun kinderen te voorzien 
aan mensen die daar volgens een ob-
jectieve beschouwing van hun leven-
ssituatie toch eigenlijk echt geen be-
hoefte aan hebben. 

De heer Nijhof (DS'70): Kent de heer 
Poppe het artikel dat geschreven is 
door twee partijgenoten van hem, De 
Vries en onze oud-collega De Kam, 
over met name de besluitvorming die 
ten grondslag ligt aan het krijgen van 
kinderen en de vergelijking daarbij 
met het besluit over een auto, een 
wasmachine, een koelkast en een kind, 
die in dezen op één lijn worden 
gesteld? Als de heer Poppe dat op prijs 
stelt, kan ik het citaat leveren. 

De heer Poppe (PvdA): Ik wil daar best 
nog wel met de heer Nijhof over dis-
cussiëren. Ik zeg alleen dat het ons bij 
het zetten van een vraagteken achter 
de vraag of kinderbijslag voor bijzon-
der hoge inkomens gerechtvaardigd 
is, niet gaat om de gedachte dat men-
sen op deze wijze het krijgen van kin-
deren zouden moeten of zouden willen 
bekijken of dat wi j dat zouden willen 
doen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Neemt 
de heer Poppe het kwalijk wanneer 
een eenvoudig Staatssecretaris quote 
uit een artikel dat geschreven is door 
twee geestverwanten, althans één 
geestverwant nog en een ander waar-
in het alleen in de naam van deze Ka-
mer nog tot uitdrukking korr.t, namelijk 
democratisch-socialisten? Daar wordt 
met name de achtergrond van het den-
ken expressis verbis uitgesproken. 
Mocht de heer Poppe zoals hij zegt 
zich daaraan niet verwant voelen, dan 

wil ik graag zeggen dat het voorbeeld 
ook voor mij wat grievend zou kunnen 
overkomen, hetgeen uiteraard niet be-
doeld is. 

De heer Poppe (PvdA): Ik ken het arti-
kel niet. Ik wil het graag lezen. Ik weet 
ook niet of u daar de juiste interpreta-
tie aan geeft. 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat ge-
beurt zeker. 

De heer Poppe (PvdA): Misschien kan 
de heer Nijhof het in tweede termijn ci-
teren waarop ik dan nog zou kunnen 
reageren. Ik zeg nogmaals dat het 
voorstel van onze kant om de kinder-
bijslag inkomensafhankelijk te maken 
in de eerste plaats voortvloeit en al-
leen voortvloeit uit de overweging dat 
het niet gerechtvaardigd is gemeen-
schapsvoorzieningen waarvoor wij be-
trekkelijk schaarse middelen hebben te 
besteden voor het geven van toesla-
gen aan mensen die echt de financiële 
verantwoordelijkheid voor hun kinde-
ren zelf kunnen dragen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Veron-
derstel eens - een hypothetisch geval 
- dat hij zou zeggen: Bij het inkomen X 
moet de kinderbijslag vervallen. Mag 
ik de heer Poppe vragen of dit ook con-
sequenties voor zijn denken heeft voor 
wat betreft de hoogte van de inkom-
stenbelasting. Wil hij mensen met dat 
inkomen met kinderen en zonder kin-
deren dezelfde belasting laten beta-
len? 

De heer Poppe (PvdA): Dan gaat het 
niet om de hoogte van de inkomsten-
belasting, maar dan gaat het om het 
systeem van de heffing van inkom-
stenbelasting. Dan vindt u dat het 
noodzakelijk is onderscheid te maken 
tussen mensen met en mensen zonder 
kinderen. 

De heer Van Rooijen (CDA): Wil de 
heer Poppe dan ook geen onderscheid 
meer maken tussen gehuwden en on-
gehuwden bij een hoger inkomen? 

De heer Poppe (PvdA): Ja zeker. Ik 
geef toe dat er in allerlei opzichten 
moet worden gekeken naar de draag-
kracht van belastingplichtigen. 

De heer Van Rooijen (CDA): U bent 
daar nu juist niet mee bezig. 

De heer Poppe (PvdA): Ik zeg ook niet 
dat je dat onder alle omstandigheden 
en in alle situaties kunt doen. Ik weet 
ook wel dat je in een maatschappij 
waarin bijzonder grote inkomensver-
schillen bestaan, die ook weer terug te 
voeren zijn tot allerlei omstandighe-
den, bijzonder moeilijk een belasting-
systeem kunt vinden dat voldoet aan al-

le elementen van rechtvaardigheid. Ik 
beperk mijn opmerkingen alleen tot de 
vraag of het noodzakelijk is, als wi j 
naar middelen moeten zoeken om 
mensen uit lagere inkomensgroepen 
behoorlijk in de kosten van levens-
onderhoud van hun kinderen tege-
moette komen, dezelfde kinderbijslag 
ook toe te passen voor mensen voor 
wie dat kennelijk niet nodig is. Daartoe 
beperk ik mijn opstelling. 

De heer Hermsen (CDA): Ik zou de heer 
Poppe nog een vraag willen stellen 
omdat het mij toch niet helemaal dui-
delijk is. Hij zegt dus dat indien het in-
komen een X bedrag te boven g a a t -
dat X kunnen wij nog wel samen invul-
len - het naar zijn overtuiging niet juist 
zou zijn nog kinderbijslag te geven. 
Mijn concrete vraag is nu: Betekent 
dat ook - ziet de heer Poppe daarin 
werkelijk zoveel verschil? - dat als 
twee mensen met elkaar een huwelijk 
sluiten en één van beide partners of 
beide partners samen een bedrag plus 
X verdienen, men dan ook geen aan-
spraak meer zou hebben op de beken-
de gehuwdenaftrek? Ik zou dat toch 
wel concreet wil len weten. Is dat niet 
de consequentie van uw betoog? 

De heer Poppe (PvdA): Neen, dat is 
niet de consequentie. Wij weten allen 
dat bij de herstructurering van de kin-
derbijslag ook de vraag, of de ontwik-
keling om in de belastingwetgeving 
meer rekening te houden met het 
emancipatieproces en te komen tot 
meer individualisering van de belas-
tingheffing, een rol kan gaan spelen. 
Op het ogenblik discussiëren wij ech-
ter niet over de consequenties van ver-
schuivende verhoudingen in de sa-
menleving voor de belastingheffing, 
maar wij zijn bezig te zoeken naar een 
verantwoorde mogelijkheid van een 
kinderbijslagsysteem dat rekening 
houdt met de bestaande verhoudin-
gen in de maatschappij. 

De heer Hermsen (CDA): Ik constateer 
dat de heer Poppe nog wel rekening 
wenst te houden met het gehuwd zijn 
in de belastingwetgeving. Als men 
echter in het huwelijk de verantwoor-
delijkheid wenst te dragen voor een of 
meer kinderen, is dat volgens de heer 
Poppe bij een bepaalde inkomens-
grens zozeer de verantwoordelijkheid 
van de mensen zelf, dat men daar bij 
de belastingheffing geen rekening 
mee behoeft te houden. Dit is een zo 
fundamenteel verschil, dat ik de heer 
Poppe eenvoudigweg niet meer be-
grijp. Er is wel degelijk een volledige 
overeenstemming tussen het huwen 
in dit geval en in deze vergelijking en 
de gezinsuitbreiding. Ik zie geen we-
zenlijk verschil. 

Tweede Kamer 
29 november 1979 Kinderbijslagverzekering 1671 



Poppe 

De heer Poppe (PvdA): Ik denk, mi jn-
heer Hermsen, dat onze fracties elkaar 
opnieuw zullen treffen als het echt 
gaat om de herstructurering van de 
belastingwetgeving uit een oogpunt 
van het rekening houden met het 
emancipatieproces. 

D 
DeheerNijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal mij in tweede termijn 
beperken tot enkele principiële kantte-
keningen die ook van belang zijn voor 
de verdere herstructurering van het kin-
derbijslagstelsel in de toekomst. Bij de 
discussie over de grondslagen en uit-
gangspunten is vooral de eventuele in-
komensafhankelijkheid van het kinder-
bijslagstelsel aan de orde geweest. Ik 
heb deze gedachte een- en andermaal 
afgewezen. Het zou namelijk leiden tot 
een soort - maar dan negat ief-
standsgebonden kinderbijslagstelsel. 
De huidige vorm van kinderbijslag be-
tekent de erkenning van de eigen rech-
ten en behoeften van het kind als zelf-
standig individu, los van het inkomen 
van de ouders. Het heeft overigens tot 
effect dat ouders met verschil in bruto 
verdiend inkomen dichter bij elkaar 
staan in bestedingsmogelijkheid per 
hoofd van het gezin naarmate het kinder-
tal per gezinshuishouding groter is. 

De gedachtengang, zoals uiteen-
gezet door de heer Poppe, sluit naar 
mijn gevoelen aan op een gedachte, 
die is uitgewerkt door twee leden van 
de PvdA, namelijk de hgren De Vries 
en De Kam, in het Weekblad voor Fis-
caal Recht van 11 maart 1976. Essen-
tieel daarbij is het vraagstuk: hoe ziet 
men nu dat kind? Ik wil dan wel aange-
ven hoe die heren dat kind zien. Ik ci-
teer: 

De ontwikkeling van de medische 
wetenschap heeft er onder meer toe 
geleid dat het krijgen van kinderen 
momenteel veel meer dan tot voor 
kort het karakter heeft van een vri jwil l i -
ge bestedingsbeslissing, die in feite op 
één lijn staat met de aanschaf van een 
automobiel of chroomstalen Ameri-
kaanse keuken. Is er onder deze om-
standigheden nog reden kinderbezit fis-
caal en via directe inkomenssubsidies 
te faciliëren, indien het gezinsinkomen 
overigens voldoende armslag biedt? 

Misschien is de heer Poppe bereid, 
hier zijn commentaar op te geven. 

De heer Poppe (PvdA): Dat artikel is 
niet geschreven namens onze kamer-
fractie. Voorts denk ik dat niemand kan 
ontkennen dat kosten die mensen voor 
hun kinderen moeten uitgeven onder-
deel vormen van hun bestedingspa-

troon en dat dit onvermijdelijk gevol-
gen heeft voor andere uitgaafmogeljk-
heden die deze mensen hebben. Nog-
maals, wi j hebben niet gekeken naar 
de vraag, hoe wij de kosten voor de 
verzorging en opvoeding van kinderen 
moeten waarderen tegenover andere 
mogelijkheden. 

Ik denk wel dat iedereen het erover 
eens is, dat de mensen in de eerste 
plaats zelf voor die vraag staan. De ge-
meenschap komt de mensen vervolgens 
tegemoet, op de plaatsen waar dit no-
dig is, met het oog op de noodzaak kin-
deren een goede verzorging te geven. 
Wij zijn van mening, dat er een zodani-
ge vorm aan de regeling moet worden 
gegeven dat de schaarse middelen ra-
tioneel kunnen worden besteed en 
daar komen waar zij het meest nodig 
zijn. Ook de huidige regeling maakt bij 
het geven van kinderbijslag in bepaal-
de opzichten onderscheid naar inko-
men. Ik noem de KKZ. 

De heer Nijhof (DS'70): Ik meen uit de-
ze lange interruptie te mogen conclu-
deren dat de heer Poppe niet de me-
ning koestert dat het krijgen van een 
kind en andere 'aanschaffingen' als 
vri jwil l ige bestedingsbeslissingen aan 
elkaar gelijk gesteld kunnen worden. 

De heer Poppe (PvdA): Inderdaad. 

De heer Nijhof (DS'70): Dat is dan in ie-
der geval enige distantie tot de schrij-
vers. 

Dit vraagstuk is van groot belang 
voor de verdere herstructurering van 
de kinderbijslag. Het lijkt mij daarom 
zinvol dat de Kamer er een uitspraak 
over doet. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Nijhof en 
De Korte wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het kind niet exclu-
sief vanuit de ouders behoort te wor-
den bezien doch ook als een individu 
met eigen rechten en behoeften die 
met het vorderen van de leeftijd toene-
men; 

overwegende, dat het bij kinderbijslag 
gaat om een vorm van horitzontale in-
komensverdeling en dat uit dien 
hoofde het hebben van kinderen niet 
financieel zwaarder belast dient te 
worden naarmate het inkomen hoger 
is; 

van oordeel, dat op grond van voor-
gaande overwegingen een inkomens-

afhankelijke kinderbijslag dient te wor-
den afgewezen; 

nodigt de Regering uit, bij de verdere 
herstructurering van het kinderbijslag-
stelsel dit standpunt blijvend tot uit-
gangspuntte kiezen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 20 (15 683). 

DeheerNi jhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zou ideaal zijn als de 
kinderbijslag werd gekoppeld aan de 
kosten van het kind, afhankelijk van de 
leeftijdsfase waarin het verkeert en de 
plaats in de rangorde. Is de Staats-
secretaris bereid nader onderzoek op 
dit punt te laten verrichten en met na-
me te laten nagaan of realisering van 
deze gedachte tot de mogelijkheden 
behoort? 

Ik kom te spreken over het vraagstuk 
'waardevast of welvaartsvast'. Uit-
gangspunt van de derde fase is een 
budgettair neutrale operatie. Vanuit 
die optiek kan ik de Staatssecretaris in 
zijn standpunt wel volgen. Principieel 
bezien heb ik echter meer moeite met 
zijn standpunt. Het onderscheid tussen 
prijsgeïndexeerde kinderbijslag en 
welvaartsvaste overige sociale voor-
zieningen spreekt mij niet aan. 

Ik zou de welvaartsvastheid graag 
over de gehele linie gehandhaafd zien. 
De verhoudingen tussen de inkomens 
zijn hier direct in het geding. Dat is een 
zaak die de overheid direct kan beïn-
vloeden. Dat is een zeer essentieel ele-
ment in de discussie over dit vraag-
stuk. Die mogelijkheid van beïnvloe-
ding gaat namelijk niet op voor de prijs-
ontwikkeling. De verhoging van de 
olieprijs door de OPEC hebben wij al-
leen maarte accepteren. Indexatie van 
die prijsstijgingen ligt daarom veel 
minder voor de hand dan indexatie 
van de welvaartsvaste verhoudingen. 

Staatssecretaris De Graaf: De heer Nij-
hof spreekt van welvaartsvaste uitke-
ringen. Gezien zijn uitleg bedoelt hij 
waarschijnlijk waardevaste uitkerin-
gen. 

De heer Nijhof (DS'70): Die correctie is 
te recht. 

Het verheugt mij dat de Staatssecre-
taris de bereidheid heeft getoond met 
name de overgangsmaatregelen die 
bestemd zijn voor zelfstandigen uit te 
breiden over een periode van drie jaar. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken voor het beant-
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De Korte 

woorden van vele vragen. De Staats-
secretaris van Financiën dank ik voor 
de voortzetting van zijn college over 
het draagkrachtprincipe. Ik heb begre-
pen dat de heer Poppe heeft geleerd. 

Ik ben het eens met de Staatssecre-
taris van Sociale Zaken dat het hier 
een vereenvoudiging betreft. Bij een 
eventuele nota van wijzigingen moet 
dit dan ook een rol spelen. Wij moeten 
de zaken niet nodeloos ingewikkeld 
maken. 

Bij verdere herstructurering moeten 
wij inderdaad naar de grondslagen te-
rug. Uit de uitvoerige interrupties is al 
gebleken dat het om een herverdeling 
van gezinnen met kinderen gaat, zij het 
om een horizontale herverdeling. 

In ieder geval wi l ik er geen misver-
stand over laten bestaan dat wij dit als 
uitgangspunt beschouwen. Vandaar 
ook de medeondertekening van de 
motie-Nijhof, die zoeven is ingediend. 
Wij voelen niets voor het voorstel dat 
mevrouw Beckers-de Bruijn en de heer 
Poppe hebben ingediend, want dat be-
oogt inkomensafhankelijkheid. Het is 
ook een gekke zaak. In de eerste fase 
zetten we de aftrek die er door het 
draagkrachtprincipe was, om in een 
bijslag. Vervolgens brengen we die 
weer onder de werking van de belas-
tingwetgeving. Ik zie gebeuren dat 
men daarna zegt: nu moeten wij dat 
weer tot bijslag herleiden. Men kan 
dan het hele verhaal weer opnieuw be-
ginnen. Op een gegeven moment heb 
je alleen nog maar te maken met één 
bijslag aan de onderkant, hetgeen toch 
niet de bedoeling kan zijn. 

Wat de grondslagendiscussie be-
treft, merk ik het volgende op. Wij wi l -
len het leeftijdseffect sterker laten 
meewegen. Er heeft reeds een halve-
ring plaatsgehad voor het eerste kind 
van 0 tot 3 jaar. Dat leek ons een aan-
zet. Ik ben blij met de toezegging van 
de Staatssecretaris om bij verdere her-
structurering de relatie met het mini-
mumloon verder te onderzoeken. Het 
lijkt mij verstandig dat dit in het SER-
advies goed tot uitdrukking wordt ge-
bracht. 

De Staatssecretaris heeft gezegd dat 
over de hele materie verschillend 
wordt gedacht en dat het noodzakelijk 
is, allerlei kosten- en behoeftenaspec-
ten te onderzoeken, hetgeen ti jd kost. 
Hij heeft verder gezegd: ik wil alles op 
alles zetten om per 1 april een advies 
te krijgen. Ik zou wil len stellen - dit 
was ook de teneur van mijn verhaal in 
eerste termijn - dat wi j alles op alles 
moeten zetten om te bereiken dat wi j 
voor 1 januari 1982 de herstructure-
ring voor elkaar hebben; daarvoor 

dient een advies voor 1 april uit te 
gaan. Om dit kracht bij te zetten, wil ik 
mede namens de heer Hermsen hier-
omtrent een motie aan de Kamer voor-
leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De Korte 
en Hermsen wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat dit wetsontwerp een 
tussenfase regelt op weg naar een fun-
damentele herstructurering van het 
stelsel van kinderregelingen; 

tevens wijzend op de in de Eerste Ka-
mer aangenomen motie-Van Tets 
(14184, nr. 6), die de Regering uitno-
digt zo spoedig mogelijk een studie ter 
hand te nemen naar een verder gaan-
de hervorming van het stelsel van kin-
derregelingen; 

voorts kennis genomen hebbend van 
de beschouwingen van de Regering 
omtrent verdere herstructurering in 
haar memorie van antwoord; 

is van mening, dat alles op alles gezet 
moet worden, om een verdere her-
structurering vóór 1 januari 1982 te re-
aliseren; 

en verzoekt de Regering ten spoedig-
ste en niet later dan 1 april 1980 een 
daartoe strekkende adviesaanvrage 
aan de SER te richten, 

en gaat over tot de orde van dag. 

Naar mij blijkt wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 21 (15 683). 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris zegt dat 
de bevriezing van de kinderbijslag 
voor het eerste kind tijdelijk zal zijn; 
wat hem betreft, moet de bijslag van 
het eerste kind een permanent karak-
ter krijgen. Hij wil dit ook na 1 januari 
1982 gestalte geven. Dat is het uit-
gangspunt van zijn systeem. 

Zover zijn wij niet. Bij de discussie 
over de grondslagen zou ik uitdrukke-
lijk de optie willen openhouden om 
voor nieuwgeborenen een andere weg 
te kiezen. Ik zeg niet dat ik daar reeds 
voor kies, maar ik wil die optie open-
houden en daarom zien wi j de bevrie-
zing van de bijslag vooralsnog gaarne 
gerealiseerd. Een andere - nog 
belangrijker - reden hiervoor was dat w i 
daardoor een extra ombuigingsimpuls 
in de moeilijke jaren 1980 en 1981 zou-
den weten te bereiken. 

Er is gesproken over de horizontale 
inkomensverdeling voor zelfstandi-
gen, die nu verstevigd wordt. Daarbij 
ontstaan knelpunten voor de kleine 
KKZ"Zelfstandigen, en de ongehuwde 
en de gehuwde zelfstandigen zonder 
kinderen. Ik heb nog gepleit voor mo-
gelijkheden in de sfeer van de premie-
vrijstelling en de -reductiesfeer. Het is 
mij echter duidelijk geworden, dankzij 
de uitstekende ambtelijke adviezen 
van de staf van de Staatssecretaris, dat 
wat ik eerst heb voorgesteld moeilijk 
te realiseren is. Ik laat het er op dit 
punt voorlopig bij zitten. 

Wat de zelfstandigen zonder kinde-
ren betreft, kan ik mij verplaatsen in 
het voorstel van de Staatssecretaris om 
de gewenningsbijdrage naar volgende 
jaren uit te breiden en dit te doen op 
een premiebasis van 50%, zoals oor-
spronkelijk door hem is voorgesteld, 
60%, 80% en 100%. Ik vraag mij wel af, 
hoe hij dat gaat regelen. Wellicht bij no-
ta van wijziging? Wat zijn de kosten 
daarvan in 1981 en 1982? Mag ik begrij-
pen dat het eenmalig overschot van 
1980, dat vooralsnog 34 min. bedraagt, 
als zodanig blijft gehandhaafd? 

Wij hebben tijdens deze discussie 
vernomen, hoe de CDA-fractie de be-
vriezing van de kinderbijslag voor het 
eerste kind aangevuld wil zien met een 
loonindex voor tweede en volgende 
kinderen gedurende de ti jd van de be-
vriezing. Wij hebben ook kennis geno-
men van de keuze van de Staatssecre-
taris. Hij kiest voor de prijsindex van 
het kopje voor het eerste kind, als er 
toch wat moet worden veranderd, en 
vervolgens de handhaving van de prijs-
index van de volgende kinderen. Wat 
ons betreft, heeft dat de voorkeur, als 
er wat moet worden veranderd. 

Ons uitgangspunt ten opzichte van 
de bevriezing is vooral geweest een 
extra ombuigingsimpuls in de jaren 
1980 tot en met 1982, die dan in 1980 
zo'n 100 min. zou moeten bedragen. 
Als ik de suggestie zie van de Staats-
secretaris en die van de CDA-fractie, 
dan blijkt dat het op dat punt niet erg 
veel uitmaakt, welke richting het uit-
gaat. Ik volg hierin dan maar de Staats-
secretaris. Hij zal het wijze woord moe-
ten spreken, gehoord de CDA-fractie. 
Ik neem aan dat, als er veranderingen 
komen, deze worden aangebracht via 
een nota van wijziging. 

Wat de financiering betreft, over-
tuigt de argumentatie betreffende de 
70 min. mij niet erg. Voor mij blijft 
overeind staan dat de fiscus 70 min. 
mist en dat er een belastingvoordeel is 
voor een groep van zelfstandigen die 
ik het overigens bijzonder graag gun. 
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De Korte 

Om die reden is er bewust of onbe-
wust niettemin een minpost van 70 
min. op neutrale financiering ontstaan. 

Wat de post van 30 min. in 1983 be-
treft, die als tekort ontstaat als gevolg 
van de derde fase operatie zonder be-
vriezing, ben ik het met de Staats-
secretaris eens, dat het een klein tekort 
is dat binnen de foutenmarge ligt. 
Maar voor 1980 is er een overschot 
van 1 min. dat groeit naar een tekort 
van 30 min.; dat tekort blijft dus groei-
en. In die zin komt het in de loop van 
de jaren duidelijk naar voren als een 
tekort, dat niet meer binnen de fouten-
marge valt. 

Ik kom nu tot de onderhoudsbijdra-
ge voor alimentatieplichtigen, die een-
malig wordt bijgesteld. Daarmee zijn 
wij het eens. Wij hebben van de 
Staatssecretaris gehoord dat een klein 
deel van hen daarmee nog niet uit de 
problemen zal zijn. Zij zullen door de 
Raden voor de Kinderbescherming 
moeten worden geholpen. Aangezien 
het een klein deel betreft, zal het geen 
personeelsuitbreiding nodig maken. 

De ex lege aanpassing vraagt iets 
meer administratief werk, maar ook 
daarvan mogen wi j ons afvragen, of 
dat personeelsuitbreiding kan waar 
maken. Het argument dat oorspronke-
lijk het bedrag van 3,5 min. te laag was 
geraamd, vinden wij zwakjes. Alles bij 
elkaar genomen, zijn dit redenen ge-
noeg, bij motie de Kamer om een uit-
spraak te vragen en er bij de Regering 
op aan te dringen, deze uitbreiding 
niet te laten doorgaan of althans tot 
het uiterste te beperken. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De Korte 
en Hermsen wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennisgenomen hebbend van het 
voornemen van het kabinet, de onder-
houdsbijdrage voor kinderen van ali-
mentatieplichtigen, wier alimentatie-
plicht vóór 22 september 1978 gere-
geld werd, niet via door de Raden voor 
de Kinderbescherming gestarte proce-
dures te verminderen maar via een 
eenmalige bijstelling van rechtswege; 

van mening, dat de personeelsvoorzie-
ning bij de Raden voor de Kinderbe-
scherming uit dien hoofde geen uit-
breiding meer behoeft en een bespa-
ring van 3,5 miljoen gerealiseerd kan 
worden; 

verzoekt de Regering deze uitbreiding 
van de personeelsvoorziening bij de 
Raden voor de Kinderbescherming 
geen doorgang te laten vinden, res-
pectievelijktot het uiterste te beper-
ken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 22(15 683). 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Onze vrees dat 
het koppelen van de kinderbijslag aan 
de prijsindex een precedent kan wor-
den, is niet weggenomen. De Staats-
secretaris heeft gezegd dat hij zelf 
geen plannen heeft om voor andere 
sociale voorzieningen de prijsindex te 
gaan volgen. Er zijn in dit geval echter 
financiële redenen. Onze vrees is dat 
nu een schaap over de dam is straks 
als er geldgebrek is meer schapen zul-
len volgen. 

Ik ben benieuwd of de Regering van 
plan is, de vraag of er een prijsindexe-
ring of loonindexering moet zijn nog in 
de vierde fase opnieuw aan de orde te 
stellen of te overwegen. Ik zou ook met 
het verhaal kunnen komen van twee 
leraren met dezelfde staat van dienst 
en een behoorlijk hoog inkomen, 
waarvan de een werkloos is geworden 
maar de ander niet. Dat scheelt de een 
in zijn kinderbijslag. Vindt de Regering 
dat terecht? 

De Staatssecretaris zegt dat de uit-
gangspunten voor de vierde fase niet 
vastliggen. Ik zou hem willen vragen, 
de gedachte de kinderbijslag op de 
een of andere wijze onder de inkom-
stenbelasting te brengen nog eens te 
overwegen. Op de een of andere wijze, 
want er zijn verschillende mogelijkhe-
den. Onze gedachten gaan vooralsnog 
uit naar staatje 1B bij de nota naar aan-
leiding van het eindverslag. Dat is niet 
al te rigoureus. De modale inkomens 
wordt vanaf het eerste en tweede kind 
de netto kinderbijslag gegarandeerd. 
Die garantie schuift op naar het derde 
en vierde of vijfde en zesde kind naar-
mate het inkomen hoger wordt. 

Het zal wel aan mij l iggen, maar ik 
vind dat de verwijzing door de Staats-
secretaris van financiën, in navolging 
van de heer Nijhof, naar de AOW maar 
heel ten dele opgaat. Iemand die een 
hoog inkomen heeft en daarnaast 
AOW, zal een groot deel van die AOW 
via de inkomstenbelasting zien ver-
dwijnen. Ik vind dat dit ook op een reële 
wijze mag gebeuren, als het gaat om 
een ander inkomensbestanddeel, bij 
voorbeeld de kinderbijslag. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Hoe weet mevrouw 
Beckers dat juist de AOW verdwijnt? 
Dat lijkt mij een interessant fenomeen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Men kan natuurlijk zeggen dat het an-
dere deel verdwijnt, maar dat is na-
tuurlijk vechten om niets. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik weet 
niet of het 'natuurlijk' vechten om niets 
is. Het is in ieder geval een veronder-
stelling die vanaf den beginne even re-
delijk is om aan te nemen als die van 
mevrouw Beckers. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dan is ook mijn stelling redelijk. Als 
men de kinderbijslag naast een hoog 
inkomen zet en men belast beide, ver-
dwi jntéén inkomensbestanddeel, bij 
voorbeeld de kinderbijslag. Dat vind ik 
echt. 

Staatssecretaris Nooteboom: U kunt 
dat wel echt vinden, maar het is in ie-
der geval geen veronderstelling die 
meer juistheid omvat dan de andere. 
Dat wilde ik alleen demonstreren. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Misschien niet meer, maar evenveel is 
goed te verdedigen, of niet? 

De heer De Korte (VVD): Dooru ! 

Mevrouw Beckers-de Bruin (PPR): Ik 
heb de vergelijking met de AOW niet 
gemaakt! Ik heb mij ook gestoord aan 
het verhaal van de Staatssecretaris 
van Financiën over de auto of het kind. 
Ik begrijp het nu wat beter. Ik vond het 
wel wat demagogisch. Het lijkt mij dat 
hier niet aan de orde is of mensen kie-
zen voor een kind of niet, of voor an-
dere dingen, of zij kiezen ongehuwd te 
blijven of wat dan ook. Wat mij betreft, 
moeten ouders heel bewust kiezen 
voor een kind of geen kinderen. Naar 
mijn mening is wel aan de orde, dat de 
eigen verantwoordelijkheid van de ou-
ders blijft bestaan. De bewindslieden 
hebben dat zelf bij de schriftelijke be-
handeling van dit wetsontwerp heel 
duidelijk gemaakt. 

De eigen verantwoordelijkheid van 
de ouders blijft bestaan, want de kin-
derbijslag dekt de kosten van onder-
houd en opvoeding van kinderen niet. 
Naarmate men dan meer verdient, kan 
men toch ook meer financiële verant-
woordelijkheid dragen en hoe minder 
men verdient hoe minder men als ou-
ders financiële verantwoordelijkheid 
kan dragen. 

Het gekke is dat de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken dit impliciet wèl er-
kent, want hij heeft gezegd dat men-
sen met een minimuminkomen met bij 
voorbeeld twee kinderen in een veel 
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moeilijkere situatie verkeren dan men-
sen die op dat minimuminkomen zijn 
aangewezen en geen kinderen heb-
ben. Hij heeft zelfs gezegd, de positie 
van mensen die zijn aangewezen op 
een minimuminkomen in de vierde fa-
se opnieuw te willen bezien. Wij zijn 
erg blij met deze intentie, maar juist 
gelet op deze discussie: het een klopt 
niet helemaal met het ander. Ik vind dit 
een ontzettend belangrijk punt. De mo-
tie die ik hierover wil indienen, is uit-
drukkelijk bedoeld als een steun in de 
rug voor deze Staatssecretaris. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Beckers-
de Bruijn en Poppe wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de bestaande rege-
lingen die in een minimuminkomen 
voorzien (minimumloon, sociale voor-
zieningen) gebaseerd zijn op het mini-
maal noodzakelijke behoeftenniveau 
van een gezin zonder kinderen; 

overwegende, dat de kosten van on-
derhoud en opvoeding van kinderen, 
zeker van het eerste of tweede kind, 
slechts voor een deel door de kinder-
bijslag worden goedgemaakt; 

overwegende, dat derhalve gezinnen 
met kinderen die aangewezen zijn op 
regelingen vooreen minimuminko-
men, minder bestedingsmogelijkhe-
den hebben dan voor vergelijkbare ge-
zinnen zonder kinderen als noodzake-
lijk wordt beschouwd; 

van oordeel, dat dit sociaal onaan-
vaardbaar is; 

verzoekt de Regering, bij de verdere 
herziening van het kinderbijslagstelsel 
zodanige maatregelen te treffen, dat 
aan deze situatie een einde komt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 23(15 683). 

D 
DeheerVerbrugh(GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Alhoewel de bewindslie-
den weten dat mijn fractie het met hen 
eens is wat betreft de ethische toelaat-
baarheid van het afsluiten van niet als 
speculatie bedoelde verzekeringen, 
vernam ik met genoegen dat de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken 
niet wil vasthouden aan het woord 
'verzekering' als het gaat om de kin-

derbijslagregeling. Hij wi l in de toe-
komst nog eens bezien of aan dat om-
slagstelsel van ouders en niet-ouders 
een andere naam kan worden gege-
ven. Graag, maar bij het woord 'her-
verdeling' dat de bewindsman ook be-
zigde, lijkt mij nog wel aanleiding tot 
verwarring te bestaan. Herverdeling 
doet meer denken aan een operatie 
waar geen kind aan te pas behoeft te 
komen, maar waarbij genivelleerd 
wordt met geen andere aanleiding dan 
dat men wil nivelleren. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp het niet zo goed. 
Ik heb alleen maar willen zeggen dat 
het kinderbijslagsysteem in zich een 
herverdeling is ten voordele van gezin-
nen met kinderen. Het is om die reden 
dat over het loon en het inkomen van 
mensen zonder kinderen evenzeer pre-
mie moet worden betaald en dat is ei-
gen aan het stelsel. Die herverdeling 
heb ik bedoeld. 

De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris zal we-
ten dat net zoals het woord 'verzeke-
ring' een zekere belasting heeft, dit 
ook het geval is bij het woord 'herver-
deling'. Ik heb daar geen last van, 
maar anderen wel. Zelf heb ik voor het 
woord 'omslag' gepleit en ik moet op-
passen dat ikzelf ook geen stokpaardje 
ga berijden, maar dat lijkt mij toch een 
voorbeeld te zijn van een onbelast 
woord. 

De Staatssecretaris vond het een 
verkeerde gedachte dat voor het eer-
ste kind geen kinderbijslag behoeft te 
worden gegeven. Als men deze bijslag 
bevroren wil houden, dan gaat hij 
daarmee slechts schoorvoetend ak-
koord. Ik kan dat wel begrijpen, want 
men zal uiteraard iedereen een zo 
groot mogelijke uitkering toewensen, 
maar men moet nu eenmaal met be-
perkte middelen een rechtvaardige 
verdeling in acht nemen. 

De bewindsman zei dat de behoef-
ten sinds 1936 zo gestegen zijn dat 
men inderdaad de bijslag voor het eer-
ste kind nodig heeft. Ik had namelijk 
gezegd dat in 1936 de gedachte was 
dat een loon zodanig moest zijn dat 
een gezin met twee kinderen ervan 
kon bestaan. Had men geen kinderen, 
dan zou dat slechts weinig financieel 
voordeel opleveren. Nu is het behoef-
tenpeil gestegen, maar ik wil toch 
staande houden dat een gezin met één 
kind en een gezin zonder kinderen niet 
zoveel verschil in kosten hebben. 

Kinderbijslag van zo'n f 1000 per 
jaar op een modaal inkomen van ruim 
30.000 gld. is 3%, dus een heel bedrag, 
maar wie zou dat niet voor een kind 

overhebben? Wanneer men meer kin-
deren krijgt, dan gaan de kosten echter 
langzamerhand zo zwaar drukken dat 
de draagkracht flink wordt aangetast. 
Daarom lijkt het mij juist dat dan de 
bijslag in werking treedt. In de situatie 
van 1936 begon bij het derde kind de 
kinderbijslag. Ik ben het eens met de 
Staatssecretaris als hij stelt dat het be-
hoefteniveau sindsdien gestegen is. 
Betekent dit dan dat de bijslag voor het 
eerste kind nodig is? Men kan nu stel-
len dat men tussen beide uitersten in 
zit en dat de bijslag nu bij het tweede 
kind moet beginnen. 

Staatssecretaris De Graaf: Wanneer de 
kinderbijslag voor het eerste kind 
wordt afgeschaft, hetgeen u eigenlijk 
wilt 

De heer Verbrugh (GPV): Op den duur, 
in die zogenaamde vierde fase. 

Staatssecretaris De Graaf: Heeft dat 
voor u ook consequenties naar de be-
lastingwetgeving toe? 

De heer Verbrugh (GPV): De voor mij 
teleurstellende afschaffing van de kin-
deraftrek is nu eenmaal geschied en 
daarover wil ik nu niet spreken. Dit 
was een besluit van de Kamer en daar-
op moet ik niet terugkomen. Onder de-
ze omstandigheden probeer ik echter 
ervan te maken wat er nog van te 
maken valt. 

Staatssecretaris Nooteboom: Maar u 
komt toch ook terug op het besluit van 
de Kamer om de kinderbijslag voor het 
eerste kind op te heffen? Dan begrijp ik 
niet zo goed wat er heilig zou zijn 

De heer Verbrugh (GPV): Ik zeg alleen 
dat de kinderbijslag voor het eerste 
kind bevroren kan worden en op den 
duur opgeheven. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat is 
dan toch ook een inbreuk op wat nu 
bestaat en in de Kamer besloten is? Ik 
begrijp niet zo goed wat heilig is aan 
de kinderaftrek en die maar rustig te 
laten lopen. 

De heer Verbrugh (GPV): Wij hebben 
over die kinderaftrek een enorm debat 
gevoerd. Deze zaak hebben wij aan al-
le kanten bekeken en daar komt men 
dan niet op terug. De kwestie of de kin-
derbijslag voor het eerste kind wordt 
bevroren of niet, is er bij de algemene 
beschouwingen weer ingekomen. 
Wanneer ik het goed begrepen heb, 
wordt dat hier weer schoorvoetend 
aangenomen. Wanneer men zolang 
aan het bevriezen gaat, kan bij deze 
bijslag langzamerhand wel eens de 
vriesdood gaan intreden. De kinder-
bijslag voor het eerste kind is trou-
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wens toch al abnormaal laag gewor-
den, vergeleken met die van het twee-
de kind. 

De heer De Korte (VVD): Dat was ook 
de bedoeling in 1973! 

De heer Verbrugh (GPV): Tussen een 
laag niveau en het afschaffen zit niet 
zoveel financieel verschil meer. Dat 
was mijn stelling. Maar ik ga hiervoor 
nu niet vechten. Ik kies vandaag voor 
het voorstel van de Staatssecretaris: 
bevriezing bijslag eerste kind en de 
loonindex. 

Ik wi l nog spreken over de loonin-
dex, mede omdat de Staatssecretaris 
van Financiën daarover verder niets 
heeft wil len zeggen. De strijd over de 
aard van de indexering zou er niet zijn 
indien wij geen onbetrouwbaar geld 
hadden. Als wi j kinderbijslagen uitke-
ren in de vorm van een klein aandeel-
tje van het nationale inkomen, dan kun-
nen wi j uiteraard nog lang spreken 
over de grootte van dat aandeeltje, 
maar wi j zouden dan helemaal niet 
over een indexering hoeven praten, 
want dat aandeeltje was als zodanig al 
geïndexeerd. 

Het feit dat de bewindsman van So-
ciale Zaken de loon- en inkomensindex 
niet vanzelfsprekend vindt in dit geval, 
verontrust ons, ook al begrijp ik dat hij 
met de beste bedoelingen bezield is. 
Indien iemand in een bepaald jaar een 
bepaald deeltje van het nationale inko-
men krijgt uitgekeerd vanwege zijn 
functie en situatie in de Nedarlandse 
samenleving, dan zie ik niet in waarom 
bij gelijkblijvende bevolkingsomvang 
dat aandeeltje ieder jaar automatisch 
zou moeten worden verkleind. 

Immers, dat gebeurt als men in een 
samenleving met enige groei wi l vast-
houden aan een van de vele prijsindi-
ces die men kent. Als men dit logisch 
vindt, maakt men m.i. zonder twijfel de 
weg vrij voor hen die ook andere uitke-
ringen aan de prijsindex wil len binden. 
De Staatssecretaris wi l dit niet, maar 
anderen wil len dit waarschijnlijk wel. 
Ik kan niet vergeten dat, toen jaren ge-
leden in ondernemerskring het besef 
doordrong dat het personeel met de no-
minaal vaste pensioenen in een ti jd van 
inflatie in grote moeilijkheden zou ko-
men, een brochure is uitgegeven (uit 
ondernemerskring of vanwege een be-
bepaalde politieke partij) waarin onge-
veer het volgende stond. 

Het ging toen om de vraag hoe men 
de pensioenen zou moeten indexeren. 
Toen stond men ook voor de keus tus-
sen inkomensindex en prijsindex. Men 
redeneerde toen als volgt. In een tijd 
van opgaande conjunctuur zou men 

vasthouden aan de prijsindex, want 
dat was het goedkoopste. Hoe moest 
het echter in een tijd van neergaande 
conjunctuur, als allerlei goederen rela-
tief duur zouden kunnen worden, om-
dat er schaarste zou ontstaan? Wel, 
dan houden wi j de inkomensindex 
aan, zei men toen. Ik vind di t toch een 
manier van denken, waartegen ik wi l 
waarschuwen. Ik zeg niet dat het de 
manier van denken van de Staats-
secretaris is. Maar wel pleit ik er daar-
om voor onveranderd vast te houden 
aan de inkomensindex. 

Zoals gezegd: in het voorstel om de 
bijslag voor het eerste kind te bevrie-
zen en de overige bijslagen aan de 
loonindex te binden, kan ik mij uitste-
kend vinden. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In de eerste termijn zijn er 
verschillende voorstellen gedaan ten 
aanzien van dit wetsontwerp en de ko-
mende herstructurering, die ik de vier-
de fase zou wil len noemen. Daar 
is het laatste woord niet over gespro-
ken, ook niet van mijn kant, omdat de 
verschillende voorstellen nog in onze 
fractie moeten worden besproken. Ik 
kan op dit moment alleen volstaan met 
het maken van enkele kanttekeningen. 

Allereerst wi l ik een paar opmerkin-
gen maken over de amendementen 
die vri jwel allemaal tot strekking heb-
ben dat een uitgavenverhoging voor 
het totaal van gezinssubsidies in het 
land zal ontstaan. Ik wi l uitleggen 
waarom ik daarover grote aarzeling 
heb. Wij kunnen vaststellen dat het 
collectieve stelsel in ons land grote 
lasten met zich brengt. Daarom is het 
nodig dat wi j van tijd tot ti jd kiezen tus-
sen wat w i j wel en niet moeten doen. 

D'66 gaat ervan uit dat de uitgaven 
voor de kinderbijslag tot die voorzie-
ningen gerekend moeten worden, die 
in de loop der jaren minder dringend 
zijn geworden, mede door de inko-
mensontwikkelingen bij de verschil-
lende bevolkingsgroepen. Ze zijn min-
der dringend in vergelijking met de uit-
gaven die in onze ogen beslist noodza-
kelijk zijn voor de instandhouding (en 
zelfs ook nog uitbouw) van de sociale 
voorzieningen, die wi j kennen, ook 
minder dringend in vergelijking met 
de noodzakelijke uitgaven om een aan-
vullend pensioenstelsel naast de AOW 
op te bouwen. Wij kiezen, ook in het 
licht van het feit dat de prognoses voor 
de economische groei in de komende 
jaren aanmerkelijk lager liggen dan ve-
len jarenlang hebben aangenomen en 
verwacht. Op grond daarvan menen 
wij dat ten aanzien van de amende-

menten die leiden tot verhoging van de 
uitgaven op het gebied van de kinder-
bijslagen, ernstig moet worden beke-
ken of het wel mogelijk zal zijn die ex-
tra uitgaven te doen. Verschillende 
amendementen zullen hoogstwaar-
schijnlijk op die grond geen steun van 
onze fractie kunnen krijgen. 

Opnieuw is voorgesteld tot inko-
mensafhankelijke bijslagen te komen. 
Wij hebben ons daartegen in het verle-
den al verzet. Ik wijs erop dat in onze 
ogen gestreefd moet worden naar een 
rechtvaardige inkomensverhouding 
door middel van een allereerst op de 
primaire inkomens gerichte inkomens-
politiek. Daarnaast kennen wij belas-
tingprogressie, premieheffing, dalen-
de aanspraken op individuele huur-
subsidie bij hogere inkomens, studie-
toelagen die afhankelijk zijn van het in-
komen, inkomensafhankelijke bijdra-
gen aan school, gezinsverzorging, 
kerk, vakbond, partij etc. 

Het is vri j chaotisch. Een nieuw ge-
zinssubsidiestelsel mag het probleem 
van de marginale druk niet extra gaan 
versterken. Wij hebben ook geluisterd 
naar de colleges van Staatssecretaris 
Nooteboom. Wij waren echter al 
enigszins in die richting overtuigd, 
overigens niet toevallig. Wij blijven de 
voorstellen afwijzen om bij de defini-
tieve herstructurering in de vierde fase 
te komen tot inkomensafhankelijke 
bijslagen. 

Vele sprekers hebben bij de voor-
gaande debatten over de drie wetsont-
werpen ten aanzien van de herstructu-
rering kinderbijslagstelsel gewezen op 
de wenselijkheid van het invoeren van 
een systeem waarin de leeftijd een be-
langrijke rol gaat spelen, een systeem 
van leeftijdsafhankelijke bijslagen. Dit 
was vooral op grond van het feit dat de 
kosten van levensonderhoud in het al-
gemeen sterk variëren met die leeftijd. 

Daarom wil ik aan de Kamer een uit-
spraak vragen om reeds vast te leggen 
dat wij in die richting moeten gaan 
denken bij de verdere herstructurering 
die nog op het programma staat. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de kosten van 
levensonderhoud van kinderen in het 
algemeen variëren naar de leeftijd van 
de kinderen; 

nodigt de Regering uit, een differenti-
atie naar leeftijd in het tarief van kin-
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derbijslagen op te nemen in de plan-
nen voor een verdere herstructurering 
van het kinderbijslagstelsel, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 24(15 683). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke maatregelen in de vermo 
gensbelasting voor het kalenderjaar 
1980 (15 904). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
de op dit wetsontwerp voorgestelde 
amendementen voldoende worden 
ondersteund. 

Beraadslaging over de beweegreden 
en artikel I, waarop zijn voorgesteld: 

twee amendementen-Kombrink c.s. 
(stuk nrs. 6,l en 6,ll), en 

twee amendementen-Van Dis c.s. 
(stuk nrs. 7,l en 7,II). 

D 
De heerVanDis(SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Na het interruptiedebatje 
van gisterenmiddag en het spoedover-
leg met de bewindslieden, waarvan 
het verslag door de voorzitter voor de 
commissie voor Financiën op voortref-
felijke wijze aan de Kamer is gedaan, is 
er uitvoerig overleg geweest hoe het 
beste gestalte kon worden gegeven 
aan de reeds vele malen in dit huis aan 
de orde gestelde verhoging van de be-
lastingvrije voeten in de vermogens-
belasting. Het is zeker niet voor de eer-
ste keer dat over die materie in dit huis 
wordt gesproken. Ik wijs met name op 
de motie die door de regeringsfracties 
het vorige jaar, tijdens de behandeling 
van het Dekkingsplan, is ingediend en 
aanvaard. 

De directe aanleiding voor mijn 
amendement was de uitspraak van de 
Staatssecretaris gisterenmiddag dat, 
mocht de Kamer via amendering van 
het verlengingsvoorstel op automati-
sche punten daarin tijdig wijzigingen 
aanbrengen, hem daartegen geen be- • 
zwaren leken te bestaan. 

Staatssecretaris Nooteboom: Op dat 
moment gaf ik antwoord op de feitelij-
ke vraag of, indien de Kamer verande-
ringen zou willen aanbrengen, dit mo-
gelijk zou zijn via een amendement en 

wat dit amendement zou kosten. Mijn 
antwoord was een waardenvrij ant-
woord. 

De heer Van Dis (SGP): Deze directe 
aanleiding hebben wi j als een handvat 
gezien. 

Mede op basis hiervan is gezocht 
naar een oplossing waarin aan de ene 
kant is gewaakt voor het vervroegen 
van wijzigingen van structurele aard 
die in het nieuwe wetsontwerp zitten 
en aan de andere kant enig soelaas 
wordt geboden aan hen die gehuwd 
dan wel ongehuwd en ouder dan 35 
jaar zijn. Sinds 1973 is de vrije voet 
niet gewijzigd. Een beperkte aanpas-
sing van f 7000 komt voor ongehuw-
den neer op ongeveer twee derde deel 
en voor gehuwden op ongeveer een 
kwart van het verschil tussen de be-
staande voet en de in het nog te be-
handelen wetsontwerp opgenomen 
voeten. 

Kamerleden worden steeds weer be-
naderd met schrijnende gevallen van 
mensen die uitsluitend door de waar-
destijging van hun eigen woning -
meestal is dit het hoofdbestanddeel 
van hun vermogen - in de termen val-
len voor een aanslag in de vermogens-
belasting, hoewel hun inkomen eerder 
ligt in de buurt van het minimuminko-
men dan in die van het modale. Het is 
voor deze mensen onbegrijpelijk dat 
zij ineens meer belasting moeten beta-
len, zonder dat in hun woonsituatie 
enige verandering is gekomen. 

Voorts merk ik op dat het gaat om 
het gedeeltelijk vervroegen van een 
verhoging die, als het vaste voorne-
men had kunnen worden uitgevoerd, 
per 1 januari 1980 had gegolden. Het 
amendement loopt evenmin vooruit 
op de komende behandeling van het 
wetsontwerp. Met name geldt dit de 
vraag of bepaalde algemeen als ur-
gent gevoelde verlichtingen, waarop 
sinds jaar en dag wordt aangedron-
gen, niet met terugwerkende kracht 
kunnen worden ingevoerd. De discus-
sie hierover vergt kennelijk meer t i jd, 
mede gehoord het verweer van de be-
windslieden. Ik meen overigens dat de 
laatste oplossing veel beter past in 
datgene wat de meerderheid van de 
Kamer wenselijk acht. 

De budgettaire gevolgen bedragen 
ongeveer f 25 miljoen, staat in de toe-
lichting op het amendement. Hierbij 
maak ik twee kanttekeningen. Als het 
structuur-wetsontwerp tijdig was inge-
diend, had de operatie inzake vermo-
gensbelasting en successierechten per 
saldo, inclusief een deel van de gevol-
gen van de reparatiewetgeving, voor 
1980 neutraal gewerkt. Van het uitstel 
kan in ieder geval een eenmalige bate 

van ongeveer f 155 miljoen worden 
verwacht, aannemende dat ook de ver-
hoging van het successierecht ingaat 
per 1 januari 1981. Een extra bate die 
minder meer is, kan in deze situatie 
moeilijk bezwaarlijk zijn. 

De koppeling van beide wetsontwer-
pen in de tijd is door de Staatssecre-
taris losgelaten, zodat in de gewenste 
situatie de opbrengst van de succes-
sierechten vermoedelijk f 20 miljoen a 
f 30 miljoen minder had opgeleverd 
dan de f 110 miljoen. Door het op-
nieuw gelijktijdig behandelen en laten 
ingaan van beide wetsontwerpen 
wordt het bedrag min of meer 'terug-
verdiend'. Wil men via terugwerkende 
kracht te zijner t i jd nog meer tege-
moetkomen, dan is het denkbaar, de 
wijziging van de successierechten 
reeds in de loop van 1980 te laten in-
gaan, met de hieraan verbonden extra 
ruimte voor het rijk. 

Deze punten wilde ik ter nadere toe-
lichting naar voren brengen. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen dat het goed is, nu 
een concreet amendement van de kant 
van het SGP en de VVD - ik heb goed 
genoteerd dat het niet mede is onder-
tekend door de fractie van het CDA -
op tafel ligt, enkele opmerkingen te 
maken. 

Het amendement strekt ertoe, de 
vrije voet met f 7000 te verhogen. 
Wanneer ik goed reken, geeft dit op 
zichzelf een verlichting van f 1,07 per 
week. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): En per 
dag nog minder! 

De heer Kombrink (PvdA): Inderdaad. 
In een heel jaar komt het neer op een 
bedrag van f 56. Dit zeg ik gewoon 
even om te weten waarover wi j spre-
ken en waarom hiervan, in dit late sta-
dium van de behandeling, zo'n groot 
punt wordt gemaakt. Ik kom voor mij-
zelf dan ook tot de conclusie, gezien de 
materiële betekenis van dit amende-
ment - en men heeft kennelijk ge-
meend, niet verder te kunnen gaan 
vanwege de budgettaire consequen-
ties - dat het in hoge mate een kwestie 
is van 'window-dressing'. 

Ik kom nog terug op de opmerkin-
gen die ik gisteren heb gemaakt in 
mijn tweede termijn, voorafgaand aan 
het mondeling overleg dat tussen de 
kamercommissie en de bewindslieden 
heeft plaatsgevonden. Ik heb gezegd 
dat er wat ons betreft sprake is van een 
interne samenhang in het nieuwe 
wetsontwerp tussen verschillende on-
derdelen daarvan en dat deze belas-
tingvrije voet slechts één van de com-
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ponenten is waarop het kabinet wijzi-
gingen voorstelt. Wij menen het in de 
context van de overige wijzigingsvoor-
stellen te moeten bezien, het daarvan 
niet te kunnen losmaken. Niet ten on-
rechte is gisteren in het mondeling 
overleg ook nog aan de orde gekomen 
dat in het nieuwe wetsontwerp sprake 
is van een verdere differentiatie in de 
vrije voet naar gelang het ongehuwd 
dan wel gehuwd zijn en, wat de onge-
huwden betreft, naar gelang de leeftijd. 
Dat wordt in dit amendement niet be-
trokken. Men laat de huidige structuur 
van die vrije voet kennelijk onaange-
tast. 

Er is in hoge mate een samenhang 
met het wetsontwerp ten aanzien van 
de successierechten dat wij nog niet 
kennen. Wij menen dat het gewenst is, 
ook die samenhang te kunnen over-
zien wanneer beide ontwerpen op tafel 
liggen en gecombineerd in bespreking 
kunnen komen, hetgeen het kabinet 
ook steeds wenselijk heeft geacht. Ik 
blijf erop wijzen dat er een samenhang 
is tussen de behandeling van de eigen 
woning in de inkomsten- en in de ver-
mogensbelasting, die juist in een eer-
der stadium vanuit de Kamer is onder-
streept. 

De conclusie van dit alles moet zijn 
dat er wat ons betreft geen enkele 
ruimte bestaat om onze steun aan dit 
amendement, op dit moment, na de ei-
genaardige procedure die daarbij is 
gevolgd, te geven. 

D 
De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vraag mij alleen maar af 
wat de geachte afgevaardigde de heer 
Kombrink verstaat onder de 'eigenaar-
dige procedure die daarbij is ge-
volgd'. Ik ben niet degene die inhoude-
lijk dit onderwerp behandelt. Ik zou 
niettemin graag weten wat hij hiermee 
bedoelt. Voor zover mij bekend, is de 
procedure, zoals zij is toegepast, vol-
strekt overeenkomstig het Reglement 
van Orde geweest. 

De heer Kombrink (PvdA): Ook proce-
dures die volstrekt overeenkomstig 
het Reglement van Orde zijn, kunnen 
wel eigenaardig zijn. 

De heer Joekes (VVD): Ja, maar dan is 
de geachte afgevaardigde ook eigen-
aardig, en ik eveneens. 

De heer Kombrink (PvdA): Neen. Het 
Reglement van Orde biedt mogelijkhe-
den waarvan men in een concrete situa-
tie moet beoordelen of daarvan ge-
bruik zou moeten worden gemaakt. De 
meerderheid heeft bevonden van wel. 
Ik blijf de gehele gang van zaken ietwat 
merkwaardig vinden, waar eerst in de 

vaste commissie de vraag aan de orde 
is geweest of wi j het nieuwe wets-
ontwerp nog konden behandelen, zo-
danig dat het per 1 januari 1980 in wer-
king zou treden. Het antwoord daarop 
was 'neen', mede gelet op de argu-
mentatie van de Regering dat er een 
hoge mate van samenhang is met het 
wetsontwerp ten aanzien van de suc-
cessierechten. 

In de voorbereiding van de discussie 
in de Kamer is dit specifieke element 
verder niet aan de orde gesteld. Het 
kwam plotseling wel opduiken, het-
geen leidde tot een mondeling over-
leg, midden in een tweede termijn. Ik 
blijf het totaal van de gevolgde proce-
dure, hoe formeel toelaatbaar ook -
het laatste geef ik de heer Joekes 
graag toe - eigenaardig vinden. 

De heer Joekes (VVD): Dat laat ik dan, 
zoals men hier pleegt te zeggen, ge-
heel voor rekening van de geachte af-
gevaardigde. 

De heer Kombrink (PvdA): Uiteraard! 
Ik zou niet willen dat het voor rekening 
van de heer Joekes was! 

D 
De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! In aansluiting op het in-
terruptiedebatje van zoeven, merk ik 
op dat te constateren valt dat het 
amendement in een laat stadium van 
het debat is ingediend. Met die consta-
tering volsta ik, al heeft het uiteraard 
wel een betekenis dit even op te mer-
ken. Het brengt onze fractie in ieder 
geval in de situatie dat wij daarover 
dinsdag in de fractie - uiteraard - nog 
zullen spreken. 

Ik zou er nu wel van willen zeggen 
dat de voorgestelde wijziging op zich 
zelf ons sympathiek voorkomt. Het 
gaat om een zaak, de wijziging van de 
vermogensbelasting, waarvan de 
Staatssecretaris het vorige jaar heeft 
gezegd dat voor 1980 tijdig een struc-
tuurontwerp voorligt dat het volgende 
jaar in werking kan treden. Wij vonden 
de totstandkoming van een nieuwe re-
geling van groot belang, omdat wij 
daarbij hebben gepleit en blijven plei-
ten voor een verhoging van de alge-
mene vrije voet om met name voor 
mensen, die wegens de waardestij-
ging van hun eigen woning voor het 
eerst van hun leven in de vermogens-
belasting vallen - t o t hun grote schrik 
denk ik, want zo vermogend ben je dan 
nog niet - , enig soelaas te krijgen. 

Ikzei al dat het een ons sympathieke 
gedachte is. In het licht van de ver-
wachtingen die wij al een hele tijd heb-
ben, wil len wij bezien of het mogelijk is 
in dit late stadium tot een klein stapje 
voor het volgende jaar te komen. 

D 
De heer Koekoek (BP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l graag mijn mening 
geven over het amendement van de 
heer Van Dis. Ik ben een grote voor-
stander van de verhoging van de vrije 
voet voor de vermogensbelasting, te 
meer daar de heer Van Dis volkomen 
gelijk heeft dat door vooral de stijging 
van de prijzen van huizen heel veel 
mensen in de vermogensbelasting zijn 
komen te vallen. Daar komt bij dat 
hiertoe heeft bijgedragen dat gemeen-
ten in het kader van de onroerend-
goedbelasting de woningen hebben 
beoordeeld als leeg te aanvaarden wo-
ningen. Dat is een grote onredelijk-
heid. 

Ik wil het amendement graag steu-
nen als niet de voorgestelde wijziging 
van de beweegreden bij mij heel 
vreemd overkomt. Daarin staat 'dat 
het wenselijk is in de vermogensbelas-
ting de voor 1979 geldende tijdelijke 
verhoging van het tarief en enige an-
dere voor dat jaar geldende tijdelijke 
voorzieningen voor het kalenderjaar 
1980 te bestendigen'. Dat is voor mij 
helemaal niet zo gewoon, want ik vind 
het even onredelijk de vermogensbe-
lasting die jaren heeft gestaan op 6 pro-
cent nu op 8 procent te handhaven. 
Ik kan de heer Van Dis geheel volgen in 
zijn voorstel om het vrijgestelde be-
drag te verhogen van f 59.000 op 
f 66.000 (waardoor meteen 25 miljoen 
bezuiniging voor de Regering verkre-
gen wordt), wat zij ons altijd heeft be-
loofd. Hoewel ik dus het eerste onder-
streep, is het mij onmogeli jk het twee-
de erbij te nemen. Dat komt vaker in 
moties en amendementen voor. Daar-
over wilde ik enige duidelijkheid ver-
schaffen. 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik mag misschien 
beginnen met de heer Koekoek eraan 
te herinneren dat hij steeds percenta-
ges gebruikte. Hij zal bedoeld hebben 
promillages. Het is niet 8 procent, 
maar 8 pro mille. Dat weet hij ook wel, 
maar hij heeft zich vergist. Het vorige 
jaar heeft hij zich daarin ook een paar 
keer vergist. Maar dit doet waarschijn-
lijk aan de inhoud van zijn betoog niets 
af, omdat hij het al wist. 

Ik heb een moment eraan getwijfeld 
of, wanneer ik zou zeggen dat het 8 pro 
mille was, dus tien procent van datge-
ne wat de heer Koekoek zo juist noem-
de, hem dat zou bekeren tot de be-
weegreden van de heer Van Dis, maar 
dat lijkt mij een al te vereenvoudigde 
veronderstelling. 
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Ik zou tot de heer Kombrink wil len 
zeggen dat op zich zelf genomen een 
verlaging van 8 procent van 7000 gul-
den vermogensbelasting 

De heer Kombrink (PvdA): 8 pro mille. 

Staatssecretaris Nooteboom: Sorry! Ik 
bedoel natuurlijk 8 pro mille van 7000 
gulden. Dat is op zich zelf genomen 
natuurlijk altijd nog de moeite waard. 

Ik kom dan op enkele door de heren 
Van Rooijen en Van Dis gemaakte op-
merkingen. Op zich zelf gesproken is 
de verhoging van de vrije voet naar 
mijn oordeel een redelijke zaak. 

Anders was het wetsvoorstel voor 
de structurele verandering van die 
vrijstellingen niet door mij bij de Ka-
mer ingediend. Ik heb alleen moeite 
met het isoleren van een verhoging 
van een vrijstelling op dit terrein. Als 
men een verhoging wi l , is dit de verho-
ging die het meest algemeen werkt. 
Dat geef ik toe. Toch blijft het een iso-
lering van een afgewogen systeem 
van verschuiving en ten dele ook ver-
hoging van vrijstellingen. Het zal u dan 
ook niet bevreemden, mijnheer de 
Voorzitter, dat ik daarom toch wel be-
zwaren blijf houden tegen deze motie. 

De heer Joekes (VVD): Amendement! 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik denk 
dat de vermoeidheid van gisteren mij 
nog parten speelt. 

De heer Kombrink (PvdA): De Staats-
secretaris zegt dat hij bezwaren blijft 
houden. Dat klinkt mij wat vlak in de 
oren, omdat het nog niet zo'n sterke 
aanduiding geeft over de kracht van 
die bezwaren. 

Dit amendement - ik bekijk het nu 
even vanuit de filosofie van het kabi-
ne t - kos t 25 min. Dat moet opgeteld 
worden bij de kosten van een ander 
amendement, waar een meerderheid 
van de Kamer vóór is, inzake de salde-
ring. Dat is ook 25 min. Zou ik van de 
Staatssecretaris mogen vernemen, of 
het kabinet meent in het kader van de 
behandeling van dit dekkingsplan de 
consequenties van aanvaarding van 
beide amendementen te zamen voor 
zijn rekening te kunnen nemen? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik zou 
een nog preciezer woord willen ge-
bruiken. Ik ontraad aanvaarding van 
het amendement. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
De behandeling wordt geschorst. 
Ik bepaal dat de openbare vergadering 
van de vaste Commissie voor de Kern-
energie over de stukken met betrek-
king tot de maatschappelijke discussie 

over de toepassing van kernenergie 
voor elektriciteitsopwekking (15 100, 
nrs. 14-18) zal worden gehouden op 
maandag 4februari 1980- in plaats 
van maandag 10 december a.s. - van 
11.15 uur tot uiterlijk 23.00 uur. 

Aan de orde is de interpellatie-Schol-
ten, gericht tot de Minister van Cul-
tuur. Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en de Staatssecretaris van Ver-
keer en Waterstaat, over een eventueel 
op de Nederlandse kabelnetten bren-
gen van de Luxemburgse commercië-
le televisie. 

Tot het houden van deze interpellatie 
is verlof verleend in de vergadering 
van 27 november 1979. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]7 

De Voorzitter: Wij weten niet waar de 
Staatssecretaris van Verkeer en Water-
staat is. Zij wordt gezocht. Ik stel voor, 
de interpellatie zonder haar te begin-
nen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wie kan thuis deze debat-
ten via de kabel volgen en wie niet? 
Met het stellen van deze vraag belan-
den wij meteen bij het keuzeprobleem, 
waarvoor de exploitant van een lokale 
kabel steeds staat. Amsterdam besluit 
de kameruitzendingen door te geven. 
De beherende stichting in Amstelveen 
besluit om het niet te doen. Het is dan 
ook een fabel dat per definitie de vri j-
heid van de consument zal worden 
vergroot door middel van de kabel. Im-
mers in vele gevallen heeft hij in het 
geheel geen invloed op de selectie. 
Vaak heeft hij om het aangeboden pak-
ket ook in het geheel niet gevraagd. Er 
is hier soms sprake van een van buiten 
opgelegde consumptiedwang, althans 
de rekening voor deze consumptie 
wordt de consument gepresenteerd. 

De kabel met zijn goede en met zijn 
minder goede kanten verovert steeds 
meer terrein. Mijn fractie - ik zeg het 
nadrukkelijk - is geen tegenstander 
van kabeltelevisie. Waarom ook! Ook 
wensen wij de vrijheid van de burger 
om signalen op te vangen in geen en-
kel opzicht te beperken. Wel dient het 
beleid met name ten aanzien van die 
uitzendingen die niet rechtstreeks 
door de burgers zelf kunnen worden 
opgevangen en waar de overheid door 
middel van de PTT een dienstverle-
nende rol zou kunnen spelen zeer 

zorgvuldig te zijn. Het gaat hier niet 
om een technisch neutrale kwestie van 
de PTT. Te recht heeft de Staatssecre-
taris van Verkeer en Waterstaat maan-
dag j l . in de openbare commissiever-
gadering gezegd dat zij niet op de stoel 
van de Ministervan CRM wil gaan zit-
ten, hetgeen erop duidt dat in haar vi-
sie de Minister van CRM een stoel en 
dus een taak heeft. Dat is andere taal 
dan gebezigd door de geachte afge-
vaardigde de heer De Beer, die eens 
heeft gezegd dat de Minister van CRM 
met deze zaken 'geen bliksem te ma-
ken heeft' en die in de openbare com-
missievergadering van maandag na-
drukkelijk sprekend als liberaal tegen 
het evenwichtig betoog van mijn colle-
ga en geestverwant Eversdijk een ver-
gelijking durfde te trekken met com-
munistisch geregeerde landen. Dat is 
niet alleen, zoals collega Eversdijk 
heeft gezegd, onzin, het is naar mijn 
smaak ook onbehoorlijk. 

Het CDA kent een vrijheid in verant-
woordeli jkheid, die mondige burgers 
te zamen in een land beleven, met de 
specifieke taak voor de overheid onder 
voortdurende controle van een parle-
mentair stelsel. Het getuigt van een 
elementair gebrek aan inzicht wanneer 
een volksvertegenwoordiger dit niet 
onderkent maar ook het stelsel elders 
niet. 

In een interview zegt een directeur 
van RTL dat de inhoud van een com-
mercieel televisieprogramma wordt 
bepaald op basis van een dialoog tus-
sen geldschieter en programmamaker. 
Het is alsof een zich onafhankelijk noe-
mend dagblad de functie van redactie 
en directie in een hand heeft gelegd, 
om een vergelijking van collega Van 
Amelsvoort te citeren. Ons omroep-
bestel wijst deze vermenging van cul-
tuur en commercie nadrukkelijk af. 
Voor het zoveel mogelijk in stand nou-
den van het langs democratische weg 
tot stand gekomen bestel strijden wi j , 
juist vanwege de vrijheid van de bur-
ger. 

In de openbare commissievergade-
ring heeft de Staatssecretaris van Ver-
keer en Waterstaat verklaard, dat Del-
takabel de PTT heeft verzocht verbin-
dingen ter beschikking te stellen om 
vanuit Sluis programma's van RTL 
verder te transporteren naar netten in 
andere plaatsen, waar voor dit soort 
programma's belangstelling bestaat 
en dat tot beschikbaarstelling van dat 
transport alleen zal worden overge-
gaan in overleg met de Minister van 
CRM, indien alle auteursrechtelijke en 
andere juridische aspecten zijn gere-
geld, terwijl zij verder heeft opge-
merkt: het lijkt mij dat ook de positie 
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Scholten 

van Deltakabel nadere bestudering 
verdient. 

Ik wil ter afsluiting enkele concrete 
vragen stellen. Waaruit bestaat het 
verzoek van Deltakabel? In welke vorm 
is het gegoten? Is het een terreinver-
kennend verzoek of een verzoek in for-
mele zin? Is al iets bekend over de be-
langstelling, die elders voor ontvangst 
zou bestaan of moet hier weer gespro-
ken worden van een fictieve vraag, die 
via makelaars in al dan niet commer-
ciële programma's moet worden om-
gezet tot een reële vraag? Maakt het 
voor de Regering verschil of een der-
gelijk verzoek komt van een commer-
ciële exploitant dan wel van potentiële 
gebruikers zelf? Mijn fractie meent dat 
dit een fundamenteel verschil kan zijn. 

Wat zullen de kosten zijn, die ver-
bonden zijn aan dit transport, uiter-
aard in bepaalde standaardeenheden 
uitgedrukt? Zijn de auteursrechtelijke 
kwesties geregeld? Aangezien de 
Staatssecretaris heeft gesproken over 
een uitsluitsel in de komende dagen of 
weken, zal ter zake wel een indicatie 
door de Regering kunnen worden ge-
geven. 

Welke andere juridische kwesties 
bedoelt de Staatssecretaris, waarover 
zij in de openbare commissievergade-
ring heeft gesproken? Ik heb haar geci-
teerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Nederland is 
- gelukkig - geen eiland. Nederland 
raakt steeds meer op zijn omgeving in 
Europa georiënteerd en dat is een goe-
de zaak. Wie zich wil verrijken met 
programma's van andere landen, hij 
ga zijn gang. Maar het geheel dient 
wel zo genormeerd te worden dat vita-
le waarden, die wij hier gezamenlijk 
hebben opgebouwd, worden geres-
pecteerd en waar nodig beschermd. 

D 
Minister Gardeniers-Berendsen: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb, vanzelfspre-
kend, vooroverleg gehad met de 
Staatssecretaris van Verkeer en Water-
staat, omdat ons ook al schriftelijk en-
kele vragen over hetzelfde onderwerp 
zijn voorgelegd. Hiervan zouden de 
eerste drie vragen door de Staats-
secretaris worden beantwoord ik heb 
de tekst daarvan bij mij en die kan ik 
dus heel gemakkelijk namens haar uit-
spreken. De twee laatste vragen zou-
den in ieder geval door mij worden be-
antwoord. 

Ik wil naar aanleiding van hetgeen 
door de heer Scholten in de toelichting 
naar voren is gebracht, het volgende 
zeggen. Allereerst wil ik ingaan op het 
meer principiële karakter van de door 

hem gestelde vragen. Ik denk dat bij de 
discussie, die gevoerd is door mijn 
partijgenoot de heer Van der Sanden 
bij de plenaire behandeling van de 
moties, ingediend tijdens het medi-
adebat, voor de eerste keer de stelling-
name naar buiten kwam van enkele 
van de fracties, waarmee ik mij ver-
bonden voel, betreffende de motie De 
Beer. Daarbij is zeer nadrukkelijk ge-
sproken - met mijn voorganger- over 
de juridische moeili jkheden, die zou-
den kunnen ontstaan, wanneer de Mi-
nister van Cultuur, Recreatie en Maat 
schappelijk Werk betrokken zou wor-
den bij het doorgeven van program-
ma's. 

De onduidelijkheid, die ook toen be-
stond over wat wel en niet daarbij aan 
de orde zou kunnen komen, en ook het 
feit, dat de samenwerking tussen Ver-
keer en Waterstaat en Cultuur Recre-
atie en Maatschappelijk Werk, op dat 
gebied vastgelegd in enkele artikelen 
van de Telegraaf" en Telefoonwet en 
enkele artikelen van de Omroepwet, in 
ieder geval wel herzien moest worden, 
maakten dat de discussie in feite op 
gang kwam bij de beraadslaging over 
wetsontwerp 14 351. Daarbij zijn wijzi-
gingen voorgesteld, volgens welke de 
doorgave van kabelprogramma's vol-
ledig geregeld zou worden in de Tele-
graaf- en Telefoonwet. De goedkeu-
ring voor het overbrengen van pro-
gramma's zou in overleg met Verkeer 
en Waterstaat gebeuren; de verant-
woordelijkheid ligt evenwel in eerste 
instantie bij de Minister van CRM. 

Ik onderschrijf volledig het aspect 
van het invloed laten hebben op het 
omroepbestel van Nederland. De Om-
roepwet is een democratisch tot stand 
gekomen wet en ik ben van mening 
dat dit zo moet worden gezien. Onder 
de vigerende wet moet voor het door-
geven van programma's de Minister 
van CRM wel degelijk worden gekend. 

Bij de beantwoording van de eerste 
drie vragen docr de Staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat zelf, kan zij 
wellicht de vraag meenemen over de 
wijze waarop Deltakabel - de zendge-
machtigde die de kabelomroep ver-
zorgt in de gemeente Sluis - het ver-
zoek aan Verkeer en Waterstaat ken-
baar heeft gemaakt. Ook zal zij ver-
moedelijk beter dan ik kunnen aange-
ven, of er al iets te zeggen is van een 
dergelijke aanleg. Wat he auteursrech-
telijke vragen betreft, zal ook zij het 
antwoord geven, omdat het volstrekt 
duidelijk zal zijn, dat de PTT daarop 
antwoord moet krijgen van de zendge-
machtigde die enigerlei aanvrage 
doet. 

Ik kom nu tot de beantwoording van 
vraag 5. Afwijzend moet men wel ver-
staan in die zin, dat men niet onmid-
dellijk zegt: Het is in ieder geval in or-
de en niet a priori volstrekt ontken-
nend. Dit zou niet juist zou zijn. Als dui-
delijk wordt dat het niet gaat om het 
doorgeven van een programma, uit-
sluitend bestemd voor de bewoners 
van een ander land, maar duidelijk ge-
richt op Nederland, dan is wel degelijk 
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sprake van een feit, waarvoor ook de 
PTT voor haar medewerking zou moe-
ten stellen, dat hieraan grote bezwaren 
zijn verbonden. 

Het zal wel duidelijk zijn dat ik dit on-
derschrijf, omdat een van buiten het 
land komend commercieel program-
ma, gericht op het Nederlandse pu-
bliek, heel duidelijk inbreuk zou doen 
op datgene wat wij met de Omroepwet 
in onze samenleving hebben geregeld. 
Dat zou bij voorbeeld kunnen gelden 
voor het geval, dat een dergelijke uit-
zending in de Nederlandse taal ge-
beurt. 

De taal van het land dat via doorzen-
ding van datgene wat door de kabe-
lomroep in Sluis naar andere gemeen-
ten die daarvoor geïnteresseerd zou-
den kunnen zijn zou kunnen worden 
doorgezonden is op dit moment Frans. 
Als het Nederlands zou zijn, dan is dat 
niet bedoeld voor het land Luxem-
burg, waar niet zoveel mensen zijn die 
de Nederlandse taal bezigen. Als er 
sprake zou zijn van Nederlandse on-
dertiteling, dan is er sprake van het 
overbrengen van het programma. 

In de wijziging van wet die op dit 
moment in de laatste fase van voorbe-
reiding verkeert staat heel duidelijk, 
dat wat de overbrenging betreft toe-
stemming van de Minister van CRM is 
vereist. Het overbrengen van pro-
gramma's moet voldoen aan datgene 
wat in de Nederlandse Omroepwet 
voorkomt. Het moet voldoen aan de 
daarin gestelde eisen. Gesteld kan 
worden dat duidelijke verschillen zijn 
aan te geven, wanneer het zou gebeu-
ren op de wijze, waarop deze omroep 
op dit moment zijn uitzendingen ver-
zorgt. 

Ik denk dat er, gezien alle juridische 
consequenties bij wat hierbij aan de 
orde kan komen, nog verdere studie 
nodig is. Op dit moment liggen nog 
niet alle juridische adviezen op tafel. 

De PTT zal zeker moeten stellen dat 
zowel civielrechtelijke als strafrechte-
lijke aanspraken onmogelijk worden 
gemaakt. Wat de regels ten aanzien 
van de inhoud van reclamebood-
schappen betreft, zou de Minister van 
CRM voor de Nederlandse reclame re-
gelen kunnen stellen. Het is mogelijk 
dat daarover gesprekken zouden moe-
ten worden gevoerd. Ik moet daarbij 
aantekenen, dat wat de Luxemburgse 
uitzendingen betreft een verbod be-
staat voor reclameboodschappen voor 
tabak en alcohol. 

Er zijn juridische aspecten in ver-
band met het EEGrecht. Ik geef hier-
mee antwoord op de vierde schrifte-
lijke vraag. Ik kan bevestigen dat op dit 

moment bij het Hof van Justitie in 
Luxemburg een zaak aanhangig is 
waarvan de uitkomst wellicht van be-
lang kan zijn in het geval dat nu ter be-
spreking is. De situatie is iets anders 
dan de vraag suggereert. Een aantal 
Belgische consumentenorganisaties 
hebben enige kabelmaatschappijen 
aangeklaagd wegens overtreding van 
het Belgische koninklijke besluit van 
24 december 1966, waarin verboden 
wordt uitzendingen met het karakter 
van handelsreclame door te geven. Dit 
verbod werd in België niet of nauwe-
lijks gehandhaafd. 

In eerste instantie werden de kabel-
maatschappijen vrijgesproken, maar 
in tweede instantie heeft de Luikse 
rechtbank het wenselijk gevonden, 
enige prejudiciële vragen aan het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen voorte leggen. Daarop sloot 
de rechtbank zich aan bij een uitspraak 
van het Hof uit 1974, waarin reeds was 
uitgemaakt dat de uitzending van tele-
visieprogramma's met inbegrip van 
reclameboodschappen als zodanig 
valt onder de verdragregels inzake het 
verlenen van diensten. Het is dus dui-
delijk dat het belangrijk is, op deze uit-
spraak te wachten. 

Bezien zal moeten worden of even-
tuele besluiten van de Nederlandse 
Regering om de PTT al dan niet te la-
ten meewerken aan de invoer van be-
paalde buitenlandse programma's 
zich verdragen met het Europees 
recht. De uitspraak van het lnternati-
onale Hof van Justitie is te verwachten 
in het voorjaar van 1980. 

Mijns inziens speelt de franstalig-
heid van de programma's op dit mo-
ment mee in de besluitvorming. Ik 
meen dat de tijdsplanning die zal moe-
ten worden gemaakt voor er über-
haupt een besluit kan vallen of de 
zendgemachtigde van Sluis andere 
zendgerechtigden vindt die al dan niet 
geïnteresseerd zouden kunnen zijn 
ons alle ruimte geeft om alle juridische 
ins and outs volledig op een rijtje te 
zetten. Wij kunnen dan beslissen wat 
er al of niet moet gebeuren in het ka-
der van de belangen die de uitvoering 
van de Omroepwet zouden kunnen 
schaden. 

D 
Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou op beide eerste 
vragen alleen met 'ja' kunnen ant-
woorden, maar ik meen dat ik dan 
geen recht doe aan de vragenstellers. 
Een wat uitgebreider antwoord is op 
zijn plaats. 

De firma Deltakabel te Leidschen-
dam heeft de PTT benaderd over het 

eventueel ter beschikking stellen van 
hetgeen in het jargon aanvoerverbin-
dingen heet voor de doorgifte van de 
franstalige televisieprogramma's van 
Radio-Télé Luxemborg (RTL). Vanuit 
Sluis, waar de genoemde f irma, ove-
rigens in opdracht van de gemeente die 
daar als machtigingshoudster zal optre-
den, een centrale antenne-inrichting 
aanlegt en zal gaan exploiteren zouden 
dan via deze verbindingen de program-
ma's van de RTL kunnen worden aan-
gevoerd naar andere plaatsen in Neder-
land, waar men deze programma's via 
de centrale antenne-inrichting ter plaat-
se zou willen en kunnen doorgeven. 

In Sluis bevindt zich geen straalzen-
der, noch van de NV Nozema, noch 
van de PTT. Bij realisatie van de ge-
vraagde verbindingen zouden deze ge-
heel door de PTT worden verzorgd. 

Ter zake heeft inderdaad een be-
spreking tussen PTT en Deltakabel 
plaatsgevonden. Daarbij zijn techni-
sche aspecten ter sprake gekomen. 
Het verstrekken van technische advie-
zen kwam op zich zelf niet aan de orde, 
daar eventuele verbindingen verder 
het land in door de PTT zullen worden 
aangelegd. 

In die bespreking is overigens bena-
drukt dat, zoals ook vermeld in de in 
1975 door mijn voorganger uitge-
brachte Nota betreffende het beleid in-
zake de aanleg en exploitatie van 
draadomroepinrichtingen (13 354, nrs. 
1-3), tot beschikbaarstelling van derge-
lijke aanvoerverbindingen alleen zal 
kunnen worden overgegaan, indien 
door de aanvrager van die verbindin-
gen ten genoegen van de PTT wordt aan-
getoond, dat alle auteursrechtelijke en 
andere juridische aspecten afdoende 
geregeld zijn. 

Mede gelet op de civiel- en ook straf-
rechtelijke implicaties van een mede-
werken aan een mogelijke inbreuk op 
het auteursrecht meen ik dat bij be-
schikbaarstelling van aanvoerverbin-
dingen niet met een vrijwaringsclau-
sule van de aanvrager kan worden vol-
staan. 

Wat de auteursrechtelijke aspecten 
betreft, is in de besprekingen niet ge-
bleken dat die op dit moment afdoende 
zijn geregeld. Op andere juridische as-
pecten, verband houdende met die aan-
gelegenheid, zal de Minister van CRM al 
zijn ingegaan. 

In het kader van vraag 3 wil ik nog 
opmerken dat indien tot beschikbaar-
stelling van die verbindingen zou wor-
den besloten eerst nog een aantal ope-
rationele aspecten nader in beschou-
wing zal moeten worden genomen. Ik 
denk dan zelf aan de technische infra-
structuur en de contractuele positie 
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van de PTT ten opzichte van Deltaka-
bel en de machtiginghouders van de 
betrokken aan te sluiten antenne-in-
richtingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Van de firma 
Deltakabel is een oriënterend verzoek 
- met de nadruk op oriënterend - ont-
vangen over de ter beschikkingstelling 
van aanvoerverbindingen voor de aan-
voer als bedoeld in het antwoord dat ik 
heb gegeven op vraag 3. 

Ook is gevraagd naar de technische 
en financiële voorwaarden waarop 
verbindingen ter beschikking worden 
gesteld en voorts of het principecon-
tract met de RTL voldoende is. De be-
studering hiervan verkeert nog in een 
oriënterend stadium, zoals ik al in ant-
woord op vraag 3 heb gezegd. 

Of ik anders sta tegenover het ver-
zoek van een commerciële exploitant 
of van machtiginghouders vroeg de 
heer Scholten. In de Kabeltelevisieno-
ta wordt gesproken over beschikbaar-
stelling op verzoek van machtiging-
houders. Tot nu toe zijn van deze hou-
ders geen verzoeken ontvangen, dus 
speelt het punt ook niet. 

De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat was mijn vraaq niet. 
Mijn fractie wil graag weten of de 
Staatssecretaris het met haar eens is 
dat er een onderscheid moet worden 
gemaakt. 

Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn eerste reactie is dat 
er geen onderscheid in moet worden 
gemaakt. 

Gevraagd is hoeveel de kosten zijn 
van de straalverbindingen. Deze zullen 
lopen vanaf Sluis, via Goes, Roosen-
daal, Loon op Zand en Lopik naar de 
grote steden in het westen. Er gaat één 
programma naar één bestemming met 
een behoorlijke kwaliteit, maar dat zal 
niemand verbazen, er moet dan gere-
kend worden op een bedrag tussen de 8 
ton en 1 min per jaar met een garantie 
voor zeker drie jaar gebruik. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindsvrou-
wen voor hun beantwoording. Ik heb 
er begrip voor als de Staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat eventueel 
nog een aanvulling op haar beant-
woording wil geven in tweede termijn. 

Naar het oordeel van mijn fractie 
dient het omroepbeleid in een integra-
le samenhang met het overige medi-
umbeleid te worden gevoerd. Indien 
dit niet gebeurt - ik sluit niet uit, dat 
met name gelet op het antwoord van 

de Staatssecretaris op de vraag die ik 
bij interrruptie stelde het een onge-
wenste loop kan hebben - kan een on-
gebreideld en niet genormeerd gebruik 
van de kabel leiden tot aantasting van 
bij voorbeeld de pluriformiteit in de 
dag- en weekbladpers. Via deze ver-
schraling zou de vrijheid van menings-
uiting geen dienst worden bewezen. De 
overheid heeft in haar specifieke ver-
antwoordelijkheid - ik wi l dat nog eens 
onderstrepen - niet alleen tot taak zich 
te onthouden waar de vrijheidsrechten 
van de burgers in het geding zijn, maar 
zij dient ook een beleid te voeren waar-
bij de burgers niet alleen in theorie, 
maar ook praktisch die rechten kunnen 
beleven. 

'Voorwaardenscheppend', werd dat 
hier in de Kamer bij herhaling ge-
noemd. Deze verantwoordelijkheid 

draagt de overheid ten overstaan van 
de gekozen volksvertegenwoordiging 
en zo wordt democratisch beslist in 
een goed afwegingsproces. 

Het gebruik van de kabel dient on-
derdeel te zijn van een nationaal cul-
tuurbeleid, waarbij de Minister van 
CRM een centrale plaats dient in te ne-
men. Het beleid dient voorts te worden 
gevoerd in samenspraak met de volks-
vertegenwoordiging aan de hand van 
normen en criteria. Deze zijn thans nog 
onvoldoende tot ontwikkeling ge-
bracht, zeker gelet op diverse interna-
tionale dimensies die er thans reeds 
zijn, respectievelijk zich aftekenen. Ik 
denk ook aan de plannen rondom de 
commerciële satelliet. 

Ik wil de Minister van CRM uitnodi-
gen, de Kamer een nota aan te bieden, 
waarin op al deze aspecten wordt in-
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gegaan en waarin een regeringsvisie 
naar voren wordt gebracht. Inmiddels 
dienen geen stappen te worden onder-
nomen, dan wel oogluikend te worden 
toegelaten, waarvan geen weg terug 
meer mogelijk is. Met andere woor-
den: de pogingen van Deltakabel die-
nen ten minste tot na het dan te voeren 
debat niet te worden gehonoreerd. 
Voorts pleiten wi j voor een voorziening 
waarbij de Minister van CRM haar 
in de vigerende Omroepwet toegeken-
de positie behoudt, zolang niet op een 
betere wijze haar verantwoordelijk-
heid wettelijk is geregeld. 

De CDA-fractie is geen voorstander 
van een ongebonden vrijheid, ik heb 
dit in eerste termijn ook opgemerkt, 
waarbij ieder maar doet wat hij wi l . 
Het gevolg daarvan zou zijn dat de 
economisch sterke wint en de zwakke 
het onderspit delft. Het is vaak de wet 
en de daarin vastgelegde norm die de 
zwakken beschermt en de vrijheid van 
ons allen. Vrijheid in gebondenheid 
vrijheid in verantwoordelijkheid, ver-
antwoordelijkheid ook voor de over-
heid als hoedster van het algemeen 
belang. 

Commerciële manipulatie van de 
mens als consument dient om ver-
schillende redenen te worden tegen-
gegaan. Wanneer dit kan geschieden 
via de omroep, is waakzaamheid des 
te meer geboden, ook vanwege cen-
trale argumenten, ontleend aan een 
cultuurbeleid. Wat sommigen een ach-
terhoedegevecht willen noemen, is 
voor mij een actie om waakzaam te 
zijn, nu er pogingen worden onderno-
men om als een dief in de nacht hei-
melijk het bestel uit te hollen. 

Vanwege de vrijheid van de burgers, 
vanwege het tegengaan van commer-
ciële consumptiedwang, dient het re-
geringsbeleid in de door mij bepleite 
zin te worden bijgesteld. 

Gelet op het grote belang van de 
zaak, wi l ik mede namens collega Kos-
to en een aantal andere collega's uit 
deze Kamer, de Kamer om een uit-
spraak vragen. Voor het goed verstaan 
van deze motie merk ik op dat het de 
bedoeling van de indieners is dat het 
de PTT niet zal worden toegestaan eni-
gerlei overeenkomst aan te gaan be-
treffende het doorgeven van uit het 
buitenland ontvangen signalen, dan 
nadat de Minister van CRM de moge-
lijkheid heeft gehad zo'n overeen-
komst te toetsen aan de hand van de 
normen en criteria waarom wij in deze 
motie vragen en die ik u hierbij gaarne 
aanbied. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Schol-
ten, Kosto, Eversdijk, Worrell, Van der 
Sanden, Beinema, Patijn, Van Amels-
voort, H. A. de Boer en Poppe wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over het ter 
beschikking stellen, onder verant-
woordelijkheid van de Regering, van 
middelen voor het doorgeven van 
T.V.-programma's uit het buitenland; 

overwegende, dat de Nederlandse 
omroep gebaseerd is op een verdeling 
van de zendtijd volgens maatstaven 
ontleend aan culturele, godsdienstige 
en geestelijke behoeften die in het volk 
leven; 

overwegende, dat de omroep derhalve 
niet mag worden onderworpen aan of 
oneigenlijk worden beconcurreerd 
door belangen van commerciële aard; 

overwegende, dat het doorgeven van 
programma's door het zich uitbreiden-
de kabelnet het gevaar in zich kan ber-
gen, dat het democratisch tot stand 
gekomen omroepbestel openlijk dan 
wel verholen wordt uitgehold met na-
me door een speciaal op het Neder-
lands publiek gericht commercieel 
programma-aanbod; 

van oordeel, dat een nadere regeling 
voor de toegang tot de kabel noodza-
kelijk is; 

van oordeel, dat de Minister van CRM 
een taak dient te hebben bij de beoor-
deling van de toegang tot de kabel 
voor buitenlandse T.V-programma's 
en dat deze verantwoordelijkheid dient 
te worden uitgeoefend aan de hand 
van nader te stellen normen en crite-
ria; 

nodigt de Regering uit, voor 1 oktober 
a.s. de Kamer een nota aan te bieden, 
waarin nadere normen en criteria zijn 
geformuleerd; 

nodigt de Regering voorts uit, artikel 
48 van de nieuwe Omroepwet en de 
andere relevante artikelen niet kracht 
van wet te geven, maar te bevorderen, 
dat de verantwoordelijkheid van de 
Minister van CRM ter zake op doeltref-
fende wijze in een wettelijke regeling 
zijn neerslag vindt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 1 (15 933). 

D 
De heer Keja (VVD): Mijnheer de Voor-
zitter! Een van de belangrijkste liberale 
beginselen is de geestelijke vrijheid. 

Wij verstaan hieronder de vrijheid 
voor ieder zijn eigen mening en over-
tuiging geheel naar eigen geweten en 
inzicht te uiten en het recht om inlictv 
tingen en denkbeelden van anderen te 
ontvangen zonder inmenging van 
overheidswege. Anders gezegd: wi j 
zijn van mening dat in een open demo-
cratie, zoals de onze, de overheid niet 
mag uitmaken wat de Nederlandse te-
levisiekijker wel of niet mag zien. Tot 
zover ons principiële standpunt. 

Wij erkennen ook dat elke vrijheid 
haar eigen beperkingen kent en daar-
mee de bijkomende problemen. Dege-
nen die serieus kennis hebben geno-
men van onze beleidsnota ten aanzien 
van de media weten dat wi j noch een 
bom willen leggen onder het Neder-
landse omroepbestel, noch groot voor-
stander zijn van een puur commer-
ciële omroep. Het verbieden van het 
binnen laten komen van programma's, 
commercieel of niet, in ons land kan 
en mag naar onze mening ook niet. 

In artikel 48, lid 2, van de vigerende 
Omroepwet wordt vermeld dat de Mi-
nister buitenlandse zenders kan aan-
wijzen welker uitzendingen geheel of 
gedeeltelijk zullen worden doorgege-
ven. Zij behoeft of moet dat dus niet te 
doen. Van een recht van verbieden van 
een bepaalde zender is dus helemaal 
geen sprake. Daar komt nog bij dat lid 
6 van artikel 3 sexies van de Telegraaf-
en Telefoonwet zegt dat ten aanzien 
van hetgeen door middel van de door 
de Minister (van Verkeer en Water-
staat) ingevolge het derde lid aange-
wezen draadomroepinrichting wordt 
overgebracht, het bepaalde in artike-
len 47 en 48 van de Omroepwet van 
overeenkomstige toepassing is. 

Omdat hier duidelijk wordt gespro-
ken over 'overgebracht', zou men a 
contrario kunnen zeggen, dat deze arti-
kelen niet kunnen gelden voor een ka-
belsysteem waarbij het om het door-
geven van programma's gaat. Daar-
mee werd in het verleden de verwar-
ring compleet. Mijn vriend en fractie-
genoot De Beer voorzag dit reeds in 
oktober 1975. Een motie van hem, 
waarin de Kamer de Regering verzocht 
om af te zien van het goedkeuringsbe-
leid door de Minister van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk, werd 
met grote meerderheid in deze Kamer 
aangenomen. De toen door de VVD als 
oppositiepartij ingediende en aange-
nomen motie had gevolgen. 

Het toenmalige kabinet wijzigde de 
Omroepwet zodanig, dat volgens het 
nieuwe artikel 48, lid 4, de Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk alleen nog maar regels kan stel-
len ten aanzien van het overbrengen 
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van programma's. In de memorie van 
toelichting wordt vermeld dat het 
doorgeven van het tezelfdertijd opge-
vangen programma behoort te wor-
den geregeld op basis van de Tele-
graaf- en Telefoonwet. Gelijktijdig 
werd door schrapping van lid 6 uit het 
reeds eerder genoemde artikel 3 sexies 
de band tussen televisie en kabelnetten 
en de Omroepwet doorgeknipt. Aan de-
ze handelingen heeft de heer Scholten 
meegewerkt en hij heeft voor gestemd. 

Het kan niet anders betekenen dat 
het doorgeven van buitenlandse pro-
gramma's berust bij de Minister van 
Verkeer en Waterstaat en niet bij de 
Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. De Kamer heeft 
dit in het verleden zelf zo gewild. Blijft 
slechts over het feit dat de Minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk op 11 september in de Eer-
ste Kamer heeft gezegd, dat zij ernaar 
streeft de wijziging van de Omroepwet 
op 1 januari 1980 in werking te laten 
treden. Bestaat dat streven nog steeds 
bij haar? 

Tot slot wil ik nog een korte opmer-
king maken over hetgeen de heer 
Scholten heeft gezegd. Hij aanvaardt 
dat wi j in Nederland al wel tientallen 
jaren naar het commerciële radiopro-
gramma van Radio-Luxemburg mo-
gen luisteren. Een ieder met een eigen 
antenne mag ook de commerciële tele-
visieprogramma's uit Luxemburg ont-
vangen. Degenen die echter collectief, 
via kabels willen ontvangen, moeten 
volgens de heer Scholten worden uit-
gesloten van de Luxemburgse uitzen-
dingen. Dit is niet alleen discrimine-
rend, maar het is ook volkomen princi-
peloos. 

De Voorzitter: Er is afgesproken vijf 
minuten per tussenkomende spreker. 
Formeel heeft iedere fractie dus het 
recht om 28 of 53 sprekers te laten in-
schrijven. Slechts één fractie heeft 
meer dan één spreker laten inschrij-
ven. Formeel heeft men daartoe het 
recht. Het is echter gewoonte om de 
term 'per spreker' te vertalen als 'per 
fractie'. Ik vraag de Kamer om goed te 
vinden dat de heer De Beer nu nog het 
woord voert. 

De volgende keer zal ik mij nauwkeuri-
ger uitdrukken. 

DeheerWoIff (CPN): Dit is bepaald 
geen precedent. 

De Voorzitter: Ik zeg ook dat ik mij de 
volgende keer nauwkeuriger zal uit-
drukken. Ik zal dan zeggen' per fractie'. 

De heer Wolff (CPN): Ik neem aan dat 
daarover dan gediscussieerd kan wor-
den. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik ondersteun 
de woorden van heer Wolff. Het is 
geen traditie. Die probeert u op dit mo-
ment te introduceren. 

De Voorzitter: Het is ongeschreven 
recht. Traditie is uitsluitend onge-
schreven. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen de Kabelnota werd 
behandeld, wilden Staatssecretaris 
Van Hulten en de PTT alleen maar net-
ten toestaan die slechts een beperkt 
aantal kanalen bevatten. Ik herinner 
mij als de dag van gisteren dat de heer 
Van Hulten dit verdedigde met het ar-
gument, dat in de tachtiger jaren op 
niet meer dan tien a twaalf televisie-
zenders moest worden gerekend. 

Mijn opvatting dat wi j als begin 
moesten uitgaan van veertien naar 
achttien zenders en dat dit snel tot ver-
dere uitbreiding zou leiden, noemde 
hij hypothetisch. Wij schrijven nu 
1979. De tachtiger jaren zijn nog niet 
begonnen. In Sluis ontvangt men nu al 
vijftien zenders. Mevrouw Garde-
niers-Berendsen heeft toen, als lid van 
de KVP-fractie, samen met ons twee 
moties ingediend, die een eind maak-
ten aan de belemmerende bepalingen. 
Ik vind nog steeds dat de Kamer toen 
een goede beslissing heeft genomen. 
Door die beslissing werd ook definitief 
een einde gemaakt aan het schaarste-
begrip in de kabel. Mr. Cohen Jehoram 
heeft gisteren in een interessant artikel 
in de NRC aandacht geschonken aan 
dit onderwerp. 

Toen het argument van schaarste 
was komen te vervallen, rees de vraag 
of er dan nog wel een taak was wegge-
legd voor de minister van CRM bij de 
doorvoer van omroepsignalen. Die 
vraag werd door een meerderheid van 
de Kamer negatief beantwoord bij de 
stemming over mijn motie. Tot die 
meerderheid behoorde ook de huidige 
Ministervan CRM. Dit oordeel werd 
door de Kamer uitgesproken, los van 
de vraag of de Minister van CRM über-
haupt wel enige bevoegdheden op dit 
punt aan de wet kan ontlenen. Mijn 
college Keja heeft er zojuist een op-
merking over gemaakt. 

De kwestie is daarmee geheel in 
handen gekomen van de Staatssecre-
taris, belast met PPT-zaken, voor zover 
het om de doorvoer van signalen gaat. 
Toch zal die er wel verstandig aan 
doen overleg te plegen met haar colle-
ga van CRM. In dat licht moet men ook 
de opmerking van de Staatssecretaris 
bezien, die zij heeft gemaakt bij de 
openbare commissievergadering over 
de PTT-begroting. 

Voor de PTT zijn er geen redenen, 
diensten bij de doorgifte van radio- en 
t.v.-programma's te weigeren. Inte-
gendeel, de Kabelnota stelt onder punt 
2.4 dat de behoefte aan een goede ont-
vangst van buitenlandse omroepstati-
ons, omroepprogramma's, met name 
die welke worden uitgezonden door de 
zenders in de ons omringende landen, 
wordt erkend. 

Dit beleidspunt is door niemand be-
streden. Bovendien: vloeit de plicht tot 
medewerking van de PTT niet voort uit 
de Telegraaf" en Telefoonwet? Ik denk 
daarbij aan artikel 14. Welke wettelijke 
mogelijkheid heeft de Staatssecretaris, 
belast met PTT-zaken, om in te grijpen, 
zoals zojuist is gezegd door de Minister 
van CRM? 

Degenen die zich zo paniekerig ver-
zetten tegen de komst van Radio en 
Televisie Luxemburg, zijn in mijn ogen 
niet consequent. Waarom wordt com-
mercie wél in de geschreven pers aan-
vaard, maar niet in de beeldpers? Ik 
wees er al op dat het schaarste-argu-
ment voor de kabel niet opgaat. Waar-
om mag Radio Luxemburg wél - deze 
verzorgt nu reeds Nederlandse uitzen-
dingen - en niet t.v. Luxemburg? En 
het mooiste van alles: waarom wordt 
nu ineens zo'n spektakel gemaakt, ter-
wij l wi j al lang en breed commerciële 
televisie op de kabel hebben? In Den 
Haag en Rijswijk, vlak onder onze neu-
zen, wordt de Engelse commerciële 
zender Granada in het kabelnet door-
gegeven, nota bene door de Casema, 
een semi-overheidslichaam. 

De ontwikkeling van de techniek 
gaat blijkbaar veel sneller dan menig 
politicus beseft. Toen wij vier jaar ge-
leden debatteerden over de Kabelnota, 
meende Staatssecretaris Van Hulten 
dat de glasvezelkabels pas over tien 
tot vijftien jaar aan de orde zouden ko-
men. Twee jaar geleden is door ons 
gesteld dat in Nederland proeven wer-
den genomen met glasvezelkabels. De 
heer Van Hulten ontkende opnieuw 
hardnekkig. Nu staat in de begroting 
van de PTT dat het waar is. 

Destijds sprak ik over de consequen-
ties van satelliettelevisie. Dit werd af-
gedaan als min of meer science-ficti-
on, iets dat nauwelijks aan de orde 
was. Nu weten wij dat de Duitsers en 
de Fransen in een gezamenlijk project 
over twee jaar televisiesatellieten zul-
len lanceren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik doe thans 
een nieuwe voorspelling. Ik voorspel 
dat binnen enkele jaren de gecombi-
neerde ontwikkeling van elektronica, 
kabeltechnieken en ruimtevaart ons 
leefpatroon sterk zal veranderen. Ons 
mediabestel zal zodanig op zijn grond-
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vesten schudden dat wat wij nu be-
spreken, achteraf slechts een storm in 
een glas water zal blijken te zijn ge-
weest. Allerlei mensen die zich zelf 
progressief wanen, zullen dan slechts 
in verbijstering kunnen constateren 
dat hun ideeën geheel door de feiten 
zijn achterhaald. 

D 
De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wie ben ik dat ik mag spre-
ken vlak na een profeet? 

Mijn fractie wil duidelijk stellen waar 
zij staat als het gaat om het omroepbe-
stel in dit land. Dat is op het standpunt 
dat de Nederlandse omroep vrij moet 
blijven van commerciële exploitatie 
door het vrije bedrijfsleven en dat de 
zendtijd moet worden verdeeld onder 
zendgemachtigden die een zekere aan-
hang hebben geworven en die vanuit 
hun eigen kijk op leven en samenle-
ving een volledig programma uitzen-
den dat in redelijke onderlinge verhou-
ding tenminste onderdelen omvat van 
culturele informatieve, educatieve en 
verstrooiende aard. Kortom: wij hech-
ten aan de grondslag van het omroep-
bestel, zoals dat in de Omroepwet ver-
ankerd ligt. Voor die omroep betalen 
de mensen hun luister- en kijkgeld; van 
die zendgemachtigden kunnen zij lid 
worden. 

Geen commerciële exploitatie bete-
kent niet dat er geen reclamebood-
schappen op radio en t.v. kunnen zijn. 
Die zijn er wel, onderworpen aan strik-
te regels en controle, zonder mogelijk-
heid het programma-aanbod te beïn-
vloeden en met een opbrengst die aan 
de omroep ten goede komt. 

Betekent dit dat wij het Nederlandse 
publiek wil len beperken tot wat Hilver-
sum en Bussum bieden en willen ver-
bieden wat uit het buitenland aan pro-
grammastof wordt aangeboden? Hier 
is geen sprake van. Mits de rechten 
verworven zijn is er weinig tegen dat 
een exploitant van een kabelnet toe-
stemming krijgt, het Nederlandse pu-
bliek in staat te stellen, kennis te nemen 
van wat buitenlandse zenders aan hun 
publiek voorzetten. Het wordt echter 
fundamenteel anders als onder die bui-
tenlandse zenders er één is die niet een 
buitenlands publiek wil bedienen, maar 
het Nederlandse en dan niet met een 
cultureel oogmerk, maar met geen an-
der doel dan het maken van winst. 

De perspublikaties die eer mogelijke 
transactie onthulden tussen Deltaka-
bel en de PTT, gericht op het in een ka-
belnette Sluis invoeren van een aantal 
buitenlandse programma's, waar-
onder de Luxemburgse omroep, met 

de bedoeling die door te geven naar 
kabelnetten in delen van het land waar 
die programma's niet met een norma-
le antenne uit de lucht zijn te ontvan-
gen, hebben de verdienste dat zij meer 
mensen dan voorheen de ogen heb-
ben geopend voor de gevaren die nier-
in schuilen. Deze gevaren zijn door 
mijn fractie in deze Kamer gesigna-
leerd bij de behandeling van de media-
nota in 1975 en zowel schriftelijk als 
mondeling bij de behandeling van het 
wetsontwerp dat onder meer beoog-
de, de Omroepwet dusdanig te wijzi-
gen, dat de Minister van CRM er geen 
bemoeienis meer mee zou hebben als 
in de sfeer van PTT en Verkeer en Wa-
terstaat vergunning zou worden ge-
vraagd, buitenlandse programma's via 
kabelnetten door te geven. 

Gevaren die inhouden dat op die 
manier naast ons bestel een alternatief 
circuit zou kunnen ontstaan, dat zich 
onttrekt aan de bepalingen van de Om-
roepwet, dat gericht is op het maken 
van winst en met dat doel voor ogen 
een populair continuprogramma van 
verstrooiende aard zal brengen, door-
regen van reclame en met als attractie 
af en toe een populaire t.v.-persoon-
lijkheid, die men exclusief heeft gecon-
tracteerd. 

Nu zijn er mensen - wij hebben ze 
zojuist ook aan het woord gehoord -
die degenen die dit willen tegengaan 
betichten van betutteling. De keuze-
mogelijkheid zou immers worden ver-
ru imd! Mijnheer de Voorzitter, niets is 
minderwaar! Zo'n alternatieve Neder-
landstalige commerciële zender zou 
de adverteerders van de STER weglok-
ken, artiesten contracteren en populai-
re series kopen, met als gevolg dat het 
bestel zowel financieel als voor wat 
betreft het verwerven van progranv 
mastof onder druk komt te staan. De 
zendgemachtigden kwijnen weg en 
weldra wordt niet meer in Hilversum, 
in de sfeer van de zendgemachtigden 
bepaald wat wordt uitgezonden, maar 
in de beslotenheid van de directieka-
mers van een paar grote ondernemin-
gen. En niet alleen de omroepmedia 
zijn hierbij in het geding, ook dagbla-
den en tijdschriften hebben in dezen 
recht op een zorgvuldig beleid. 

Ik heb niet gezegd dat het onver-
hoopte doorgaan van het contract tus-
sen Deltakabel en de PTT deze ontwik-
keling onmiddelli jk met zich mee zou, 
brengen. Maar het zou niet lang duren 
of het zou wel zo ver zijn. Daarom mag 
dit contract niet doorgaan. De Rege-
ring moet zich ruimte verschaffen om 
zich op wetgevende maatregelen te-
gen deze ontwikkeling te bezinnen 
door de desbetreffende bepalingen die 

gereed liggen om de Omroepwet en 
de Telefoon- en Telegraafwet te wijzi-
gen, niet de kracht van wet te geven. 
De Regering zal zich ook moeten be-
zinnen op een antwoord op soortgelij-
ke vragen die samenhangen met de 
komst van omroepsatellieten door 
profeet De Beer zojuist genoemd. Het 
komt ons voor dat het wachten op een 
advies van de WRR te veel tijd neemt, 
een vooradvies ter zake is meer dan 
wenselijk. En wij sluiten in het geheel 
niet uit, dat zal blijken dat wetgevende 
oplossingen hier niet toereikend kun-
nen zijn, zodat wellicht bezien zou 
moeten worden of een zekere, strikt 
gereglementeerde uitbreiding van de 
mogelijkheid van commerciële wer-
ving binnen het bestek van ons bestel, 
buitenlandse ambities kan fnuiken en 
wij verschoond blijven van een Neder-
landstalig commercieel satellietpro-
gramma. 

Hoe het omroepbestel van dit land 
eruit moet zien, moet hier, in deze Ka-
mer en op democratische wijze wor-
den vastgesteld. Het gaat niet aan dat 
winstbeluste buitenstaanders die de-
mocratische besluiten ondermijnen. 
De Regering moet, nu het nog kan, ge-
bruik maken van de bevoegdheid haar 
door de wet gegeven, om zich de ruim-
te te verschaffen om de wet zo nodig 
bij te stellen. 

Wij beseffen zeer wel dat nu achter 
de regeringstafel twee van elkaar ver-
schillende opvattingen over de waarde 
van het bestaande omroepbestel heb-
ben plaatsgenomen. Wij hebben ge-
zegd waar wij staan en dat is op geen 
ander standpunt dan dat wat wij had-
den toen wij in 1967 met de partijen die 
zich nu als CDA presenteren, de verant-
woordelijkheid namen voor de Om-
roepwet. Wij vertrouwen erop dat ook 
de grootste partij in het kabinet zich niet 
zal willen vervreemden van de toen 
door haar ingenomen standpunten. 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mij in dit debat opstel-
len als een conservatief, dat wi l zeggen 
dat ik het gedoe zou wil len conserveren 
wat in ons omroepbestel verborgen 
ligt. Bij de openbare commissieverga-
dering die door de heer De Beer en door 
anderen is aangehaald, heeft de Minis-
ter van CRM in het vorige kabinet naar 
aanleiding van de motie van de heer De 
Beer gezegd: 

'Ik ben van mening dat als er in de 
komende jaren de beschikking is over 
12 tot 30 mogelijkheden wi j ruim in de 
mogelijkheden zullen zitten omdat het 
de zienswijze van de Regering is, 
breed gesteund door de Kamer - ik zeg 
dat erbij - dat ook in de regionale om-
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roep en ook in de kabelomroep geen 
commercie kan worden toegelaten. 
Wil men het omroepbestel opbreken, 
dan moet men eerst recht daar begin-
nen. Dan zou het gauw gebeurd zijn en 
dan zou de gehele programmering van 
de gehele omroep aldra een heel an-
der aanzien hebben, als men daarbij 
over 'aanzien' zou mogen spreken.' 

Die opvatting door de ambtsvoor-
ganger van de Minister van CRM geuit 
zou iktot de mijne willen maken. Ge-
zien de brede ondertekening van de 
motie, is dat een opvatting die door de 
huidige Kamer breed ondersteund zal 
worden. 

Dat is het politieke oordeel over het 
vraagstuk waarvoor wi j vandaag 
staan. De vraag is dan hoe wi j dat poli-
tieke oordeel gestalte zouden moeten 
geven. Ik veroorloof mij allereerst een 
opmerking te maken over de wetge-
ving. De wetgeving op het gebied van 
het mediabeleid is op dit moment een 
wetgeving die gebaseerd is op techni-
sche middelen in de allereerste plaats. 
Daarom kan er zo veel strijd zijn over 
de vraag 'overbrengen of doorge-
ven'. Daarom kan de kwestie 'techni-
sche schaarste' worden aangesneden. 
Naar mijn mening is bij de huidige tech-
nologische ontwikkeling een wetgeving 
die gebaseerd is op technische midde-
len volstrekt ontoereikend. Het zal 
steeds meer ontoereikend worden waar 
de middelen steeds meer in elkaar zul-
len overlopen en steeds minder van el-
kaar te onderscheiden zullen zijn. Ik 
denk hierbij aan systemen als viewdata, 
telex, de omroepsatelliet enz. enz., alles 
vaak nog in het begin van ontwikkeling. 

Ik denk dat het noodzakelijk is dat de 
Regering zeer snel komt met een inte-
grale informatiewetgeving, waarin ge-
zorgd wordt voor de kwaliteit van de 
informatie, waaronder de pluriformi-
teit, de toegankelijkheid, de contro-
leerbaarheid, de relatie met reclame 
wordt aangegeven, een informatie-
wetgeving waarin de privacy geres-
pecteerd zal worden, zowel actief als 
passief en waarin een openbaarheids-
beleid is opgenomen en het gebruik 
van de infrastructuur geregeld wordt. 
Ik denk dat het wachten op het advies 
van de WRR in dit opzicht eenvoudig-
weg te lang zal duren en dat wi j daar-
op zullen moeten vooruit lopen. 

Ook wetgeving is nog niet voldoen-
de om beleid te kunnen voeren. De 
mogelijkheden tot beleid nü, zijn aan-
wezig. Bij het voeren van beleid zal de 
overheid ook gebruik moeten maken 
van de positie die zij inneemt. Dat doet 
de overheid vaker, ook op ander ge-
bied. Ik herinner bij voorbeeld aan het 

eigendomswetje ten aanzien van de 
twaalf mijl-zone, een heel ander ver-
haal, maar een vlak betreffende waar 
de overheid van haar machtspositie 
gebruik maakt om een beleid te kun-
nen afdwingen wanneer dat nodig is. 

Ik denk dat de overheid in dit opzicht 
ook haar beheersmogelijkheden ten 
aanzien van de infrastructuur niet zal 
moeten laten liggen. Infrastructuur 
kan worden gebruikt om regels te ge-
ven ten aanzien van het gebruik van de 
infrastructuur. In de letterlijke zin geeft 
de overheid verkeersregels voor het 
verkeer over de wegen die zij beheert. 
Men kan dit ook in overdrachtelijke zin 
op andere infrastructuur overdragen. 

Tot slot zou ik de Staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat wil len vra-
gen of zij ervoor wil zorgen dat de PTT 
in Nederland niet de weg zal gaan die 
gevolgd wordt als ik het snel zie door 
bij voorbeeld de PTT in Engeland en 
de PTT in Frankrijk waarbij commerci-
alisering van de mogelijkheden van 
het PTT-net bij voortduring overwo-
gen wordt om zo tot een beter finan-
cieel resultaat van de betreffende 
PTT's te komen. Deze weg houd ik 
voor de PTT in Nederland als een on-
wenselijke. 

D 
De heer Mertens (D'66) Mijnheer de 
Voorzitter! Terwijl wij dachten nog an-
derhalf jaar te hebben voordat de 
beeldplaat bij ons op de markt zou ver-
schijnen, terwijl wij dachten nog een 
paar jaarte hebben voordat in 1983 tot 
1985 de eerste satellieten zouden wor-
den gelanceerd, is het nü al zo ver. Er 
mag over de stellingname van de frac-
tie van D'66 geen twijfel bestaan op 
dat punt. Daarover hebben wi j bij 
voorbeeld bij de nog een paar maan-
den geleden slechts gewijzigde Om-
roepwet duidelijke standpunten naar 
voren geschoven. 

Van ons dus geen krokodilletranen 
over de dreigende ineenstorting van 
het huidige bestel. Krokodilletranen 
zouden immers in strijd zijn met de 
door ons geuite kritiek, dat ook in het 
bestaande bestel de vervlakking en de 
commercie zijn binnengedrongen. 

Daar kan het niet om gaan. De discus-
sie zal opnieuw moeten gaan om de in-
houdelijke grondslagen van een nieuw 
omroepbestel. 

Ik wil mijn betoog van vijf minuten 
toespitsen op drie punten: het princi-
piële punt van de vrijheid van me-
ningsuiting, de problematiek van de 
auteursrechten en de vraag hoe het 
begin van zo'n andere omroepwetge-
ving eruitziet. 

Bij de vrijheid van meningsuiting is 
niet alleen het uiten in het geding, 

maar ook het ontvangen van ander-
mans meningen. Er wordt uitdrukkelijk 
op gespeculeerd, via verbodsbepalin-
gen, van elders tot ons komende infor-
matie af te sluiten. Ik roep de geachte 
afgevaardigden die dit overwegen 
twee elementen in de gedachten, waar 
zij nog eens over zouden moeten na-
denken. In Helsinki heeft uitgerekend 
de Nederlandse Regering zich sterk 
gemaakt voor een vrijheid van uitwis-
seling van personen, informatie en 
ideeën. Je zou een verbodsbepaling 
aan de andere kant kunnen kenmerken 
als een bewijs van onmacht van de be-
staande organisaties, die het t.v.-pro-
gramma zouden moeten verzorgen, 
omdat zij op voorhand gedoemd zou-
den zijn onder te gaan in de concurren-
tie met deze commerciële organisa-
ties. 

Ik geloof daar niet in. Ik denk dat al-
leen een toekomstig bestel waarin we-
zenlijke kwaliteitskenmerken en we-
zenlijke elementen, eigen aan het Ne-
derlandse volk, zijn terug te vinden het 
zal halen. Zonder twijfel is de macht 
van de sterke en van het geld in het 
zich meester maken van het woord 
niet toelaatbaar. 

De bestrijding van machtsconcen-
traties, ook in medialand, zal met 
kracht ter hand moeten worden geno-
men. In een situatie, waarin van rede-
lijke schaarste geen sprake meer is, 
begint die bestrijding er geheel anders 
uit te zien dan die via verbodsbepalin-
gen. 

De Staatssecretaris is wat licht over 
de problematiek van de auteursrech-
ten heengelopen. Men hoort wel het 
geluid, dat de PTT op dit punt ruime 
hoeveelheden boter op zijn hoofd 
heeft. Ik citeer hierbij dezelfde Cohen 
Jehoram als Pol de Beer zojuist citeer-
de. Hij deed dat niet voor niets, omdat 
Cohen Jehoram een zeer gewaardeerd 
lid van mijn werkgroep, van D'66, is. 

De auteursrechtproblematiek is zo 
interessant, omdat tot nu toe bij de 
medewerking van de PTT aan deze on-
dernemingen de zaak van het au-
teursrecht nimmer heeft gegolden als 
een voorwaarde vooraf. Men zou zich 
de vraag kunnen stellen, in hoeverre 
nieuwe zaken bij het verlenen van die-
zelfde medewerking kunnen worden 
bedongen, waar dat in het verleden 
niet is gebeurs. Zo lopen er bij mijn 
weten op dit moment nog twee proce-
dures tegen Amstelveen, waarin de 
rechter de gemeente in eerste instan-
tie in het gelijk heeft gesteld op het 
punt van het niet betalen van auteurs-
rechten, met het argument van de vrij-
heid van meningsuiting. Het lijkt mij 
op zijn minst nuttig en goed, af te 
wachten of die zaak bij het Hof en in 
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laatste instantie misschien bij de Hoge 
Raad eenzelfde uitslag zal hebben. 

Ik denk dat het nodig is de contou-
ren van een ander omroepbestel te 
gaan schetsen. De drang naar com-
merciële televisie in Nederland zal 
daarbij naar ons oordeel niet weer-
staan kunnen worden. Twee wegen 
dienen zich daarbij aan. In de eerste 
plaats is de huidige STER nog steeds 
ondertekend. Daar zou uitbreiding 
kunnen worden gezocht. In de tweede 
plaats zou het derde net, waar w i j al 
sinds 1962 toegang toe zouden kun-
nen hebben, door een commerciële te-
levisieorganisatie kunnen worden ge-
vuld. 

Het argument dat daarmede in de 
sfeer van de gedrukte pers veel poten-
tiële reclame - en dusfinancierings-
gelden - z o u komen weg te vallen, 
wordt ten minste geneutraliseerd door 
het feit, dat op dit moment nog steeds 
- sommige schattingen lopen tegen de 
400 min. gulden op jaarbasis - huis-
aan-huis advertentiebladen worden 
geleverd. De vraag is, in hoeverre daar 
geen financiering te vinden zou kun-
nen zijn. 

Een samenhangend informatiebe-
leid, een cultuurpolitiek verantwoord 
mediabeleid, zou moeten mikken op 
eigentijdse pluriformiteit en op een 
wezenlijke aanwezigheid van de vier 
elementen: verstrooiing, educatie, in-
formatie en cultuur. Op het punt van 
de reclame zou het de volgende eisen 
moeten stellen. Het zou bloksgewijs 
moeten zijn, het zou geen sponsoring 
mogen inhouden en de invloed van de 
reclame op de feitelijke programma-in-
houd zou nul moeten zijn. 

Deze interpellatie is op zich zelf na-
tuurlijk een te smalle gespreksbasis 
om er dieper op doorte gaan. De ge-
vraagde nota van CDA en PvdA zou 
daarvoor wellicht een betere grond-
slag bieden. Ik moet wel zeggen, dat ik 
op dit moment absoluut niet begrijp 
waarom in de oordeelsvorming van de 
motie de televisiesatelliet, die waar-
schijnlijk al zeer binnenkort onder onze 
aandacht komt, niet voorkomt. Voorts 
merk ik op dat wij in het algemeen 
geen bewonderaars zijn van het hante-
ren van oneigenlijke procedures, zoals 
in het laatste deel van het dictum staat. 
Wellicht is het beter de uitslag van de 
prijsvraag van de VPRO af te wachten. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Allerwegen in het maat-
schappelijk bestel is er zorg voor het 
milieu, overal zorg voor de reinheid 
van water, bodem en lucht. Vele wet-
ten, toch ook dikwijls beperkingen, be-

palen het beleid. Geluidshinder is nog 
onlangs uitvoerig bij wet geregeld. 
Naast de zorg voor de genoemde be-
leidsterreinen en de geluidsoverlast is 
het ook nodig de kijkers te bescher-
men tegen verkeerde invloeden. Gees-
telijke vervuiling kan ook zeer schade-
lijk zijn. Die grote zorg vervult ook onze 
fractie. De overheid is Gods dienares 
om de burgers te beschermen tegen 
gevaren die de geestelijke volksge-
zondheid berdreigen en kunnen aan-
tasten. 

Het gaat onzes inziens niet om in di-
viduele vrijheid - de heer Scholten 
heeft dat al voor ons betoogd - maar 
om het collectieve aanbod van in dit 
geval via Sluis doorgesluisde pro-
gramma's, waarin informatie en recla-
meboodschappen worden vermengd. 

De motie-De Beer heeft ons indertijd 
aangesproken in verband met de de-
centralisatiegedachte. Er zou een 
gemeentelijke autonomie zijn. De ge-
meenten zouden er zelf over kunnen 
beslissen. Het was in de tijd dat hier 
een initiatiefwetje aanhangig was over 
de Zondagswet. In die tijd hadden wi j 
wat zorgen over aantasting van de 
gemeentelijke autonomie. Om die re-
den hebben wij er toen een bepaalde 
mening over gehad. 

In de motie-De Beer was er echter 
geen enkele aanduiding van commer-
cie. Het gaat nu om het duidelijk door-
geven van programma's, ook in de 
commerciële sfeer. De overheid heeft 
hier een duidelijk beschermende taak. 
De auteursrechten, de civiel- en straf-
rechtelijke bepalingen zijn al door de 
Staatssecretaris genoemd maar be-
paald niet uitgediept. Dat kan natuur-
lijk ook moeilijk anders. In de avond-
vergadering van de openbare commis-
sievergadering van 13 oktober 1975 is 
hierover onder voorzitterschap van 
wijlen de heer Roolvink uitvoerig ge-
sproken. Wij lezen op blz. 94 van de 
Handelingen het volgende citaat: 

'De Regering is van mening dat in 
elk geval vermeden moet worden dat 
de commercie, zij het via een kier van 
de deur, te weten de 'kabelkier', bin-
nen zou kunnen komen. Dat wijst de 
Regering af. Die deur zou snel open-
zwiepen en het omroepbestel kan dan 
verder vergeten worden in de huidige 
vorm. Dat kan wellicht voor enkelen 
een buitengewoon aantrekkelijke ge-
dachte zijn, voor de Regering geldt dit 
niet.' 

Onze fractie neemt ook nu nog de 
toen uitgesproken waarschuwing van 
die kier gaarne ter harte. Zij verwacht 
van de bewindslieden de bescherming 
van de burgers tegen geestelijke ver-
vuiling van de volksgezondheid, wat 

slechts ten gunste van enkele onder-
nemers zou komen die wil len exploite-
ren wat door het zondige hart des 
mensen gevraagd wordt. 

D 
De heer Wolff (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wist niet dat de Kamer, 
van links naar rechts, zo anti-commer-
cieel was. Het is voor mij een hele ont-
dekking. Dat moet ik toch wel even 
kwijt. 

De heer Eversdijk (CDA): Valt mee, hè! 

De heer Wolff (CPN): Inderdaad. Het is 
alsof een steen in een mussenpoel 
wordt gegooid: alles fladdert op. 

Het initiatief van de heer Scholten 
om de Regering te interpelleren over 
een bij uitstek omroeppol i t ieke kwes-
tie vind ik erg nutt ig. Wij houden nu al-
thans een mini-omroepdebat, waar-
mee de behoefte aan een werkelijk 
principieel omroepdebat aan de hand 
van nieuwe, technische ontwikkelin-
gen ten voeten uit wordt geïllustreerd. 

De partijen in deze Kamer, die er in-
dertijd voor hebben gezorgd, dat de 
verhogingen van de omroepbijdragen 
niet langer goedkeuring van het parle-
ment behoeven, zijn er op zich zelf 
schuldig aan, dat de hele omroeppro-
blematiek, de omroeppraktijk, steeds 
minder in deze zaal aan bod komt. Wat 
dit betreft, zie ik geen enkel verschil 
tussen de Partij van de Arbied, het 
CDA en de VVD. Eén en ander is ge-
beurd, heb ik begrepen, ten gerieve 
van een aantal omroepbazen in 't Gooi 
en dat is iets anders dan omroepme-
dewerkers, die ook moeten knokken 
om enige inspraak te krijgen. In dit op-
zicht vind ik de opwinding dus iets 
minder indrukwekkend dan zij in eer-
ste instantie leek. Het is een klein Hol-
lands drama, maar gelukkig in Bene-
lux-verband, kan ik ter geruststelling 
zeggen. 

Het beeld wordt geschetst van com-
mercie tegenover geestelijke waarden. 
Naar mijn gevoel is het iets simpeler: 
het is commercie tegenover commer-
cie. Sluis, waar Deltakabel de Luxem-
burgse reclamezender naar binnen wil 
loodsen, wordt niet meteen het Water-
loo van het bevroren, verstarde en be-
konkelde Nederlandse omroepbestel. 
Daarvoor is veel meer en iets wezenlijk 
anders nodig. De vraag is: mag een 
Luxemburgse zender in staat worden 
gesteld, klandizie weg te trekken van 
de STER? Want daarover debatteren 
wij vandaag, over niet veel meer! 

Die vraagstelling spoort niet aan tot 
erg verheven ideeën, meen ik. Het is 
een commerciële strijd, die elke dag 
om ons heen woedt en die bij dit 

Tweede Kamer 
29 november 1979 Commerciële televisie 1687 



Wolff 

systeem hoort. Het is niet onze taak, 
partij te kiezen voor reclame via de 
STER of via Radio Luxemburg, laat 
staan voor Deltakabel en de lobby van 
de heer Dake. 

De heer Kosto (PvdA): Maar misschien 
wel voor democratische besluitvor-
ming? 

De heer Wolff (CPN): Nee, ja wel voor 
democratische besluitvorming. Daar-
mee zijn wij bezig. Bij de motie komen 
wi j erop terug. Het is bekend, dat wij 
ons daarmee zeer actief bemoeien en 
dat wij ons woordje meepraten 

Het is natuurlijk ook niet de taak van 
de PTT om partij te kiezen. Daarom 
vond ik de derde officiële vraag van de 
heer Scholten - ik praat dus niet over 
de andere vragen die ik tot mijn ver-
rassing in het betoog in eerste instan-
tie aan t ro f -we l van belang en het ant-
woord van de Staatssecretaris daarop 
erg glibberig, erg ontwijkend. Zij zegt 
dat er een gesprek geweest is en men 
heeft het wel over adviezen gehad, 
maar men heeft een bepaalde streep 
niet overschreden. 

Nu ja, ik weet het niet, maar een or-
ganisatie als de PTT, waarvan de werk-
wijze voor een groot deel onttrokken is 
aan publieke controle, moet even goed 
in de kieren worden gehouden als Del-
takabel. Dat wi l ik zeggen ten aanzien 
van een zeer goed gescreend appa-
raat, geheel in de geest van de verhe-
ven bewoordingen van de heer De 
Beer in de openbare commissieverga-
deringen over dit vraagstuk. 

Het antwoord van de Minister en de 
Staatssecretaris geeft een beetje de in-
druk van schuiven met de hele handel; 
het woord 'handel' vind ik dan wel 
juist. De Minister van CRM is heel on-
duidelijk geweest. Eén van de criteria 
is - misschien heb ik het verkeerd be-
grepen, maar dan hoor ik dat wel - of 
er uitgezonden wordt in de Nederland-
se taal of in het Frans. Ik zie niet in wat 
ie t verschil is. Dat is volstrekt ondui-
delijk. Zou het betekenen dat een Ne-
derlandse burger, die de Franse taal 
machtig is, volwaardiger is en selectie-
ver kan zijn in datgene wat hij tot zich 
neemt en daardoor - doordat hij de 
Franse taal meester is - immuun is 
voor een kwalijk soort reclame? Ik ge-
loof dat niet. Wanneer wij Nederlan-
ders, die de Franse of Engelse taal al 
dan niet machtig zijn, daarnaar gaan 
indelen, dan zijn wij op een gevaarlijke 
weg. 

Ik wil nog iets wezenlijk nieuws aan 
het debat toevoegen; ik ben bijna een 
aspirant-omroep, want dan moet je iets 
zijn in de zin van de Omroepwet. Over 

de tijdschriften, dagbladen en de con-
currentie en verschraling in onze pers 
wil ik een voorbeeld geven. Twintig 
jaar lang heb ik met een dagblad te 
maken gehad. Wij krijgen en kregen 
geen advertenties. Goed, daar leer je 
mee leven. Het is dan natuurlijk nooit 
een oplossing om Het Parool, De 
Volkskrant en De Telegraaf te verbie-
den, omdat die wel advertenties krij-
gen. Zo zit dat niet in elkaar. 

Wie zijn kop boven water wil hou-
den, moet daarvoor vechten. Dat moet 
ook gebeuren ten opzichte van het om-
roepsysteem. Als wij het waard zou-
den wil len vinden om dit omroepsys-
teem te verdedigen, dan moet het zich 
zelf waar maken, dan moet het de mo-
gelijkheden krijgen, dan moet het ge-
democratiseerd worden en dan moet 
ervoor gezorgd worden dat er actieve 
verenigingen komen die pluriform zijn 
en wel zo dat dit ook gereflecteerd 
wordt in datgene wat via de ether tot 
ons komt en op de beeldbuis ver-
schijnt. Jammer, dat ik niet uit twee le-
den besta, want dat zou ik nog een 
keer kunnen spreken. 

D 
De heer Koekoek (BP): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Wolff had twee le-
den kunnen aanvoeren. Die mogelijk-
heid heb ik niet, maar toch wil ik graag 
gebruik maken van de vijf minuten die 
elke partij heeft. In dit geval heeft een 
kleine partij voordeel in verhouding tot 
grote partijen. 

Het gaat er, naar ik geloof, niet om 
dat wi j ons zoveel zorgen moeten ma-
ken als de heer Scholten en sprekers 
van de PvdA. Als een dagblad - de 
heer Wolff sprak hierover; hij zal 
hoogstwaarschijnlijk De Waarheid 
hebben bedoeld - zich kan handhaven 
zonder advertenties, dan moeten de 
omroepverenigingen zich wel scha-
men dat zij zich zoveel zorgen maken 
over eventuele kabeltelevisie en dat 
zich weer een aantal kamerleden heeft 
ingespannen om hiervoor hun belan-
gen op te komen. Wij hebben hier heel 
duidelijk twee verschillende standpun-
ten naar voren horen brengen, een van 
de kant van het CDA en een van de zijde 
van de VVD. Deze twee regeringspar-
tijen denken nu heel verschillend. In 
het jaar 1975 dachten zij gelijk, gezien 
de ondertekening en het stemmen 
vóór de motie van de heer De Beer. 

Minister Gardeniers-Berendsen: Ik wil 
dit even recht zetten. Ik heb de motie 
van de heer De Beer niet mede-onder-
tekend. Dat is een onjuiste informatie; 
men kan dat nakijken in de Handelin-
gen. In de paar minuten dat ik in de 
openbare commissievergadering ben 
geweest, heb ik over een ander onder-

werp het woord gevoerd, over de ka-
bel en over het oneigenlijk gebruik van 
de Telegraaf" en telefoniewet. Ik heb 
dus de motie-De Beer niet mede-on-
dertekend. Dat is een fabeltje. 

De heer Koekoek (BP): Dus u bent nu 
helemaal als bewindsvrouwe.... 

Minister Gardeniers-Berendsen: Nee, 
ik wil er niet verder op ingaan, maar dit 
is een onjuiste weergave. 

De heer De Beer (VVD): De Minister 
heeft vóór mijn motie gestemd, maar 
niet ondertekend. 

De heer Koekoek (BP): Dat is mij ook 
duidelijk genoeg: ervoor te stemmen. 
Wij hebben nu dus een bewindsvrou-
we die vierkant is tegen het standpunt 
van een van de regeringspartijen en 
ook helemaal verschilt van mening 
met de bewindsvrouwe die naast haar 
plaats heeft genomen. Dat is wel een 
mooie situatie, als wi j het over de om-
roep hebben. Ik ben van mening, en 
die mening heb ik altijd gehad, dat 
zo'n bewindsvrouwe niet bekwaam is 
te keuren, wat de Nederlandse burgers 
wel of niet mogen zien. Daar gaat het 
hierbij om, want men wil het argument 
aanvoeren dat het duidelijk gaat om de 
omroep, zoals wi j die in Nederland 
hebben. 

De grote partijen willen het omroep-
stelsel handhaven en iedere keer op-
nieuw zijn zij bang. Wij hebben indertijd 
zenders op zee gehad, maar die zijn al-
lemaal weggewerkt. Uiteindelijk heeft 
men, omdat de VVD daar met ons voor 
opkwam, een van die zenders aan de 
wal geplaatst om uit de moeilijkheden 
te komen. Het gaat iedere keer om de 
zorg voor de omroepen die wij hier heb-
ben. Nu gaat het over de programma's 
die men bezig is - zover is het wel op-
het ogenblik - via kabeltelevisie naar 
ons land te brengen, maar niemand 
heeft het er nog over gehad, dat wij de 
mogelijkheid hebben zonder kabel over 
meer programma's te beschikken. 

In grote delen van het land kan men 
drie Duitse zenders vrij duidelijk krij-
gen. Wij hebben daar dus al meer Duit-
se zenders dan Hollandse zenders. Het 
is bezwaarlijk voor de omroep en het 
wordt benauwd voor het volk als wij 
ons in het parlement zorgen maken 
over de STER-reclame, terwijl wij drie 
zenders uit het buitenland kunnen ont-
vangen. In delen van het land kan het 
volk ook Belgische zenders ontvangen. 

De uitzendingen van die buitenland-
se televisiestations zijn over het alge-
meen beter dan die van ons. Déarzit 
het grote gevaar in. Het was beter als 
de grote partijen, die het hier voor het 
zeggen hebben, zich daar eens zorgen 
over zouden maken. 
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De oorzaak van de STER-reclame is, 
dat wij in Nederland een verplichte 
heffing hebben en geen vrijwill ige 
contributie. Hoe vaak hebben wi j niet 
in deze Kamer betoogd dat het ver-
keerd is geweest van die vri jwil l ige 
contributie af te stappen, zodat de om-
roepen geen verplichtingen meer heb-
ben aan hun leden? Daarover heeft 
ook nog niemand gesproken. 

Stel dat wij het nu zover kunnen 
brengen dat wi j de kabeltelevisie zou-
den kunnen tegenhouden, wat ik on-
verstandig zou vinden. Ik hecht per-
soonlijk helemaal niet zo aan de Ne-
derlandse omroepen. Ik zie er ook voor 
mij en onze partij niet zo'n groot voor-
deel in. Ik vind het echter heel mooi 
dat alle Nederlandse burgers nu al 
naast beide Hollandse zenders een 
aantal andere zenders kunnen krijgen. 
Zij kunnen dan vrije keuze maken, 
waar de VVD op heeft gewezen. Die 
vrije keuze is ons standpunt ook. 

Die vrije keuze komt niet toe aan de 
Minister, want de Minister heeft er 
heel weinig van gemaakt. Ik wil de 
heer Van Rossum er nog aan herinne-
ren, dat onze partij en ook zijn partij 
vaak bezwaar hebben gemaakt tegen 
ondermijnende en afbrekende t.v. pro-
gramma's. De Minister heeft daar 
nooit iets aan gedaan. Zij liet alles op 
zijn beloop en ook dat is nog een re-
den, dit geval de keuze van t.v. pro-
gramma's niet aan de Minister over te 
laten, maar aan het Nederlandse Volk 
zelf. 

D 
DeheerNi jhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik was aanvankelijk niet 
voornemens het woord te voeren, 
maar ik vind dit zo'n schertsdiscussie 
worden dat ik toch geneigd ben iets te 
zeggen. 

Er is een commerciële radio in 
Luxemburg die iedere Nederlander 
kan ontvangen. Er zijn Nederlanders 
die een antennebereik hebben waar-
door zij iedere t.v. zender in omringen-
de landen kunnen ontvangen. Wat wil 
de Kamer nu eigenlijk beletten? Dat 
degenen die op een kabel aangesloten 
zijn, wordt onthouden wat een aantal 
individuele Nederlanders wel gegeven 
is. Dat vind ik een onzinnige stelling. 

Kwalijk vind ik het dat met name op 
het eind van de motie die nu door de 
heer Scholten c.s. is ingediend, wordt 
gevraagd, dat een wet die door deze 
Kamer is aangenomen buiten werking 
wordt gesteld. Dat vind ik een bijzon-
der merkwaardige geschiedenis. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Iets wordt al gauw scherts 
als men de dingen niet goed begrijpt. 

Het wetsontwerp dat is aangenomen -
dat staat in het Staatsblad - is nog niet 
in werking getreden. In het wets-
ontwerp staat een heel duidelijk arti-
kel, dat de diverse onderdelen van de 
wet in werking treden op een door 
Ons, de Regering, naderte bepalen 
tijdstip, dat voor ieder onderdeel van 
die wet een ander tijdstip kan zijn. 
Daar zit dus duidelijk ruimte. Op goed 
democratische wijze kan die ruimte 
worden benut om tot een betere wet-
geving te komen dan er nu lijkt te zijn. 

De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Er staat letterlijk, dat een 
aantal relevante artikelen geen kracht 
van wet mogen krijgen. Dat is niet de 
intentie geweest toen het wets-
ontwerp in de Kamer werd aangeno-
men. Daarop wil ik de nadruk leggen. 

De heer De Beer (VVD): Precies! Het is 
belachelijk! Het is nog nooit vertoond 
in de Kamer. Een jaar nadat men voor 
een wetsontwerp heeft gestemd, 
vraagt men bepaalde artikelen niet in 
werking te laten treden. Men maakt 
zich zelf volmaakt bespottelijk. 

D 
Minister Gardeniers-Berendsen: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wil eerst ingaan 
op hetgeen door de heren Scholten en 
Kosto naar voren is gebracht, namelijk 
het belang van de democratisch tot 
stand gekomen Omroepwet en het-
geen wordt beoogd met die Omroep-
wet, namelijk het laten functioneren in 
Nederland van een omroepbestel dat 
vrij is zowel van overheidsinvloeden 
als van commerciële invloeden. 

Die grondslagen van het omroepbe-
stel zijn waard om in stand te worden 
gehouden en ook dit kabinet heeft die 
grondslagen nog eens onderschreven 
door het bevorderen van een wetswij-
ziging van de Omroepwet op dit punt. 

De vooruitziende geest van velen 
kan diepzinnig zijn en in de toekomst 
wellicht ook nog waarheid worden, 
maar dat geldt niet voor alles wat ge-
zegd is. Ik vind het nodig, - het is al uit 
de interruptie van de heer Koekoek ge-
bleken dat dit nodig is - nog even in te 
gaan op de suggestie dat ik mij over de 
motie van de heer De Beer die ook 
vandaag telkens onderdeel van de dis-
cussie uitmaakt, in de OCV die over de 
medianota ging, zou hebben uitge-
sproken. Dat is niet juist; ik heb toen 
namens mijn fractie een gedeelte van 
de TNT-wet en de wijzigingen daarvan 
behandeld. 

De heer Koekoek (BP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat is nu het verschil in het 
ondertekenen van een motie of ervoor 
te stemmen? In beide gevallen wordt 
die motie toch ondersteund? 

Minister Gardeniers-Berendsen: Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Koekoek 
was kennelijk niet aanwezig toen ik de 
eerste termijn beantwoordde. Ik ben er 
toen al even op ingegaan, maar ik wil 
dat, mede voor de heer Koekoek nog 
wel eens herhalen. 

De heer Koekoek (BP): Doe dat alstu-
blieft even, Excellentie! 

Minister Gardeniers-Berendsen: Het 
spijt mij dat de heer Koekoek niet al bij 
het begin van dit debat aanwezig was. 

De heer Koekoek (BP): Daar gaat het 
niet om! U doet nu net alsof u het niet 
met die motie eens was, maar u hebt 
er toch voor gestemd en zegt nu 
steeds dat u de motie niet hebt onder-
tekend, maar wat is nu het verschil? 

Minister Gardeniers-Berendsen: Mijn-
heer de Voorzitter! Wanneer de heer 
Koekoek al in het begin van de discus-
sie aanwezig was geweest, had hij 
mijn uitleg al gehoord en had hij ver-
moedelijk ook niet deze opmerkingen 
gemaakt. Ik zal graag die uitleg op-
nieuw geven. Naast andere leden van 
mijn fractie heb ik ook een onderdeel 
van die medianota in de OCV behan-
deld, waarbij ik de nadruk heb gelegd 
op een oneigenlijk gebruik van de 
TenT-wet door de toenmalige Staats-
secretaris van Verkeer en Waterstaat. 

In datzelfde debat is door de heer De 
Beer in zijn interventie een motie inge-
diend die het nummer 5 kreeg. Bij de 
plenaire discussies over de moties met 
betrekking tot die medianota heeft de 
heer Van der Sanden namens mijn 
fractie naar voren gebracht dat met na-
me die motie-De Beer nogal wat moei-
lijkheden opriep en hij heeft met de 
toenmalige minister van CRM, de heer 
Van Doorn, een diepgaande discussie 
gevoerd over de bezwaren die de heer 
Van Doorn had om die motie uit te 
voeren. 

De onduidelijkheid die telkens ont-
stond over de vraag wat er zou kunnen 
gebeuren, omdat aan de ene kant de 
heer Van Doorn inderdaad verklaarde 
dat alle uit de ether ontvangen pro-
gramma's vanzelfsprekend op een ka-
belnet mochten worden uitgezonden, 
maar dat het hier ging om het doorge-
ven van kabelprogramma's over de 
ether naar een andere stad die dat ka-
belprogramma niet uit de lucht op zou 
kunnen vangen. Hij kon daartegen 
geen andere bezwaren naar voren 
brengen dan de juridische bezwaren 
gelet op auteursrechten. Daarnaast 
stelde hij dat het niet uitgesloten was 
dat het in de toekomst toch nog nood-
zakelijk zou zijn. 

Ik stel hier vast, dat nu blijkt dat er in-
derdaad iets in te vullen was op dat 
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moment, hetgeen echter niet gebeurd 
is. Bij de stemverklaring die door mijn 
fractie destijds is gegeven, is door de 
heer Van der Sanden dan ook naar vo-
ren gebracht - de beantwoording van 
de toenmalige minister van CRM gaf 
ons niet voldoende houvast~ dat de 
fractie van de KVP voor die motie zou 
stemmen. Bij de totstandkoming van 
de wetswijziging 14351 is opnieuw 
een diepgaande discussie gevoerd, 
waarbij de toenmalige minister van 
CRM opnieuw naar voren bracht dat 
alle uit de ether te ontvangen pro-
gramma's op een kabelnet zouden 
moeten worden doorgegeven. 

Bij die discussie is niet naar voren 
gebracht de mogelijkheid dat door een 
buitenlandse omroep/zendgemachtig-
de een programma zou kunnen wor-
den gemaakt - dat is thans niet ter dis-
cussie bij Deltakabel, maar het komt 
wel steeds naar voren als een moge-
lijkheid - dat specifiek op een ander 
land is gericht. Noch bij de medianota, 
noch bij de plenaire discussie over de 
moties, noch bij de discussie over de 
wijziging van 14351 is dat als moge-
lijkheid naar voren gebracht, maar 
voor dit probleem staan wi j nu. Ik on-
derschrijf de mening van hen die naar 
voren hebben gebracht dat een op Ne-
derland gericht programma een zaak 
is waarbi j de Nederlandse Regering 
wel degelijk betrokken is. 

Dit is enerzijds het geval op grond 
van het mogelijk ondergraven van de 
principiële uitgangspunten van de 
Omroepwet, maar anderzijds heeft dit 
wel degelijk met de reclame te maken. 
Ik spreek dan nu over de belangen die 
ik mede heb te behartigen ten aanzien 
van de pers. 

Wanneer op dit moment door de Re-
gering via een brief over de regionale 
omroep naar voren wordt gebracht dat 
bij de regionale omroep geen reclame 
wordt gemaakt, omdat men vindt dat 
daardoor de situatie voor de regionale 
pers in gevaar kan komen, dan zal het 
u duidelijk zijn dat ook reclame van 
buitenaf, gericht op de Nederlandse 
kijker, een zaak is waarbij de Minister 
van CRM betrokken is, mede op grond 
van de Omroepwet en en een persbe-
leid. 

De heer Keja (VVD): Is dat onafhanke-
lijk van de vraag of het om een com-
merciële omroep uit het buitenland 
gaat? 

Minister Gardeniers-Berendsen: Via 
een programma dat speciaal gericht is 
op Nederland met reclame die ook 
speciaal is gericht op Nederland, kun-
nen wi j duidelijk vaststellen dat de 

principiële uitgangspunten van het 
Nederlandse omroepbestel ter discus-
sie komen te staan evenals de belan-
gen die meespelen rondom een ade-
quaat persbeleid. Ik onderschrijf de 
mening van degenen die stellen dat dit 
te maken heeft met een integraal me-
dia-beleid. 

De heer Keja (VVD): Wanneer er nu 
een uit het buitenland op Nederland 
gerichte uitzending komt, zonder re-
clame? 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Voordat de Minister ant-
woordt, wil ik zeggen dat dit even-
zeer.... 

De heer De Beer (VVD): De Minister 
moet eerst de vraag van de heer Keja 
beantwoorden! 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer De 
Beer, ga ergens anders profeteren. 

Ik meen dat, als er zelfs geen recla-
me in het programma zit, dit program-
ma zich onttrekt aan alle andere bepa-
lingen die de Omroepwet nu oplegt 
aan de zendgemachtigden vanuit Hil-
versum. Om die reden al is er sprake 
van oneerlijke concurrentie. 

De heer Keja (VVD): Ik wil zo graag 
eerst de mening van de Minister ho-
ren. 

De Voorzitter: Het woord is nu aan de 
Minister. 

De heer Scholten (CDA): De heer Koe-
koek wacht nog op zijn antwoord. 

De heer Koekoek (BP): Ik sta hier al 
een hele ti jd en de bewindsvrouw be-
gint een heel ander verhaal. Het komt 
er nu op neer dat ik gelijk heb. Zij is er 
bang voordat de STER-reclame concur-
rentie krijgt en die kan dat volgens 
haar niet hebben. Daarover heeft de 
Minister gesproken. Over wat ik heb 
gevraagd, is nog niets gezegd. 

Minister Gardeniers-Berendsen: Het 
spijt mij dat ik de heer Koekoek niet te-
vreden heb kunnen stellen. 

De heer Koekoek (BP): Neen, ik heb 
gevraagd wat het verschil is tussen het 
mede-ondertekenen van een motie en 
er vóór stemmen. De Minister zei dat 
zij het mij zou uitleggen. Eerst beweer-
de zij dat ik er niet was, maar ik ben er 
altijd nog geweest, zo lang als ik er 
ben. Zij heeft echter niets uitgelegd. 

Minister Gardeniers-Berendsen: Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Koekoek, 
die langer kamerlid is geweest dan ik, 
kan nagaan wat het verschil is tussen 
het mede-ondertekenen van een mo-
tie, er vóór te stemmen of er vóór te 
stemmen met een bepaalde kantteke-
ning, inhoudende de reden waarom je 
die motie steunt. 

De heer Koekoek (BP): Het is mij nu 

De Voorzitter: Het woord is aan de Mi-
nister. 

Minister Gardeniers-Berendsen: Ik wi l 
graag mijn betoog voortzetten. Ik kom 
op het op Nederland gerichte pro-
gramma. Opgemerkt werd door de 
heer Wolff dat wanneer dit in het Frans 
zou zijn, het precies hetzelfde zou zijn 
als in het Nederlands. Ik betwijfel dat. 
Ik geloof niet dat er op dit moment een 
op Nederland gericht Frans program-
ma uitgezonden wordt. Dat heeft niets 
ermee te maken dat ik het ermee eens 
ben dat het aantal mensen dat een der-
gelijk Frans pro-ramma geheel zal kun-
nen volgen, aanmerkelijk kleiner zal 
zijn dat de mensen die zo'n program-
ma in het Nederlands kunnen volgen. 

Wij moeten geen doekjes winden 
om het onderwerp waarover het thans 
gaat. Het gaat om de mogelijkheid - en 
die kan alleen gevonden worden bij 
een commerciële zendgemachtigde in 
een ander land - dat men op grond 
van een commerciële mogelijkheid be-
reid is, een op Nederland gericht pro-
gramma uit te zenden Een en ander 
moet vanzelfsprekend een 'plus' heb-
ben in de kosten-baten-cijfers. Dit 
moet worden opgebracht door de op 
Nederland gerichte reclame. Een 
Franstalig programma zal nooit die 
'plus'-uitkomst geven. In feite was hier 
sprake van een volstrekt fictieve vraag-
stelling. Wij moeten gewoon aanne-
men dat een Franstalig programma 
niet voldoet aan waarover ik zojuist 
sprak: een duidelijk op het Nederlands 
publiek gericht programma, vergezeld 
van andere boodschappen. 

De heer Keja (VVD): De Minister weet 
toch dat de Deutschland Funk elke dag 
een half uur in de Nederlandse taal uit-
zendingen doet, op Nederland gericht? 

De heer Koekoek (BP): En wat onder-
neemt de Minister daartegen? 

Minister Gardeniers-Berendsen: Tot 
op dit moment heeft zich geen enkel 
geval voorgedaan, waarin aan de PTT 
gevraagd is door te geven wat men via 
de ether ontvangt. Er is geen twijfel 
aan dat op dit moment de huidige Om-
roepwet, door de heer Van Doorn uit-
gelegd in alle discussies in de Kamer, 
aangeeft dat de kabelzendgemachtigde 
datgene in het kabelnet mag opnemen 
wat zij uit de ether kan opvangen. Dat 
is de situatie van dit moment. Dat is 
ook de situatie die zich voordoet ten 
aanzien van hetgeen op dit moment 
door Duitsland wordt uitgezonden en 
via de kabelnetten Nederland binnen-
komt. 

Ik heb naar voren gebracht dat wat 
vandaag in de discussie naar voren is 
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gebracht, in feite verder gaat dan wat 
de zendgemachtigde in Sluis heeft ge-
vraagd, namelijk de mogelijkheden te 
bezien van het doorgeven van een 
Franstalig programma. Dit werpt in-
derdaad zoveel juridische vragen op 
dat ik zeer zeker bereid ben die zaak uit 
te zoeken en het resultaat daarvan in 
de nota aan de Kamer voor te leggen. 
Daarover mag geen twijfel bestaan. Ik 
heb reeds naar voren gebracht dat het-
geen in verband daarmee aan versto-
ringen te weeg gebracht kan worden, 
zowel binnen het omroepbestel als 
voor het beleid dat door de Minister 
van CRM wordt gevoerd met betrek-
king tot de toe te laten reclame, gelet 
op het gevoerde persbeleid, zeer zeker 
zijn neerslag zal krijgen in de nota wel-
ke ik de Kamer zal aanbieden. 

De heer Keja (VVD): Ik ben bang dat ik 
onduidelijk ben geweest. Ik heb enkele 
malen geprobeerd te vragen of de Mi-
nister geen principiële bezwaren heeft 
tegen een op Nederland gerichte uit-
zending in de Nederlandse taal uit het 
buitenland via de kabel, als er geen 
commercie bedreven wordt. 

De heerKosto (PvdA): U kunt dan ge-
lijk mijn antwoord bevestigen! 

Minister Gardeniers-Berendsen: Ik heb 
zojuist gezegd dat ik deze zaak zeker 
zal meenemen, omdat er ook duidelijk-
heid over zal moeten bestaan wat wel 
en wat niet toelaatbaar is. Ik ga niet zo-
ver als de heer De Beer, die denkt dat 
al binnen enkele jaren de satelliettele-
visie daar zal zijn. De discussie werd in 
die zin niet ontkend, ook niet door de 
toenmalige bewindslieden dat het zou 
komen, maar wel dat de problemen op 
dat moment al zouden spelen. 

Ik ben het ook niet eens met de heer 
Jansen, die meent dat wij zelfs niet 
moeten wachten op het advies van de 
WRR en met haastwetgeving zouden 
moeten komen. Ik onderschrijf dat in 
het geheel niet. Ik denk dat niets zo 
kwalijk is als haastwetgeving rondom 
deze belangrijke zaken. Het is uiterma-
te belangrijk om het advies van de 
WRR af te wachten, omdat de uitzen-
dingen via de satellieten niet voordat 
het advies op tafel ligt, zullen plaats-
vinden. De heer Jansen sprak over 
informatieve wetgeving een verbin-
ding leggend tussen datgene wat op 
dit moment geldt aan wetgeving voor 
pers en radio en het verdere gebied 
van de informatica, maar het zou on-
juist zijn om niet het advies van de 
WRR af te wachten voordat wordt be-
sloten of deze wet er moet komen en, 
zo ja, op welke wijze deze wet zou 
moeten worden geformuleerd. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wilde de Minister graag 
de gelegenheid geven 

De Voorzitter: De heer Jansen werd 
direct aangesproken. 

De heer Kosto (PvdA): Ik daarvoor al, 
maar de Minister maakt van die lange 
volzinnen waar geen stukje 'wi t ' tus-
sen zit! 

Minister Gardeniers-Berendsen: Dat is 
makkelijk! 

De heer Kosto (PvdA): Daarom wil ik 
er nu even tussen komen. 

De Voorzitter: Vindt de heer Jansen 
dat goed? 

De heer Jansen (PPR): Ik kan ermee in-
stemmen, mijnheer de Voorzitter. Ik 
denk dat het over iets gaat voordat de 
Minister mij begon aan te spreken. 

De heer Kosto (PvdA): Dat is zo\ 

De Voorzitter: Dan is het woord aan 
de heer Kosto! 

De heer Kosto (PvdA): Dank u wel, 
dank u wel! 

Mijnheer de Voorzitter! Het gaat 
hierom: de Minister beantwoordt de 
heer Keja, die de vraag stelde wat haar 
opstelling is ten opzichte van een op 
Nederland uit het buitenland uitgezon-
den programma dat geen reclame be-
vat. De Minister zei dat zij dat zou uit-
zoeken en het resultaat in de nota zou 
verwerken. Dat is helemaal niet nodig, 
want het moet toch duidelijk zijn dat in 
zo'n geval de buitenlandse zender niet 
kan worden toegelaten omdat deze 
zich zou onttrekken aan alle bepalin-
gen, afgezien van de commerciële, van 
de Omroepwet. 

Dat zou toch een volstrekt onoirbare, 
ongeoorloofde, onbillijke concurrentie 
zijn van de zendgemachtigden in Hil-
versum die zo strikt zijn geboden aan 
zaken als het volledig programma-aan-
bod, het uitdragen van een ideologie 
en wat dies meer zij. U kunt die uithol-
l ing, noch als deze commercieel is, 
noch als deze niet-commercieel is, toe-
staan. Het is een kwestie van gelijke 
rechten op basis van een bestel dat wi j 
hier met elkaar hebben afgesproken. 
Er behoeft geen uitzoekerij meer aan 
te pas te komen. 

Minister Gardeniers-Berendsen: De 
heer Kosto loopt op dit moment inder-
daad vooruit. Hij geeft een te absoluut 
antwoord op die vraag. Het is naar 
mijn mening ook mogelijk dat met an-
dere landen tot afspraken wordt geko-
men over hetgeen wel en niet toelaat-
baar is. Er zal zeker internationaal 
overleg moeten plaatsvinden, bij voor-
beeld ook voordat er een satelliet 

komt. Gezien de uitspraken van 
Bondskanselier Schmidt in Duitsland 
lijkt het mij zeer wel mogelijk dat daar-
over afspraken zijn te maken indien 
één van de zendgemachtigden zich 
richt tot een ander land. Het zou on-
juist zijn daarop nu vooruit te lopen en 
op dit moment een uitspraak te doen 
als Minister van CRM. 

Ik garandeer u dat dit alle aandacht 
krijgt in de nota, evenals de mogelijk-
heden voor de toekomst. Wij zullen 
eveneens bezien aan welke voorwaar-
den uitzendingen, gericht op een an-
der land dan het land waarin de zend-
gemachtigde woont en normaal zijn 
uitzendingen op pleegt te richten, 
moeten voldoen indien wi j ze tot Ne-
derland toelaten, wel of niet vergezeld 
van reclame. 

De heer Jansen (PPR): Ik zou een ad-
vies van de WRR zeer op prijs stellen. 
Ik zit echter ook met het probleem dat 
het uitbrengen van een advies nog ge-
ruime tijd zal duren. In die tijd staan 
technische ontwikkelingen niet stil. 
Dus zal de Regering zich nu al moeten 
bezinnen over de vigeur waaronder de 
viewdata moeten komen. Vooralsnog 
zijn zij geplaatst onder de Omroepwet. 
Daarmee zal iets moeten gebeuren. Er 
is zo'n urgentie bij die informatiewet-
geving, dat ik mij kan voorstellen dat 
de Regering niet wacht tot de WRR het 
advies heeft uitgebracht, maar dat zij 
wellicht parallel daarmee aan het werk 
slaat en de WRR verzoekt sneller, dan 
eerder door de Regering gevraagd, 
zijn advies, misschien op deelaspec-
ten, ui t te brengen. 

Minister Gardeniers-Berendsen: Waar 
Sluis allemaal niet toe kan leiden. Het 
kan in ieder geval leiden tot een beves-
tigend antwoord op de eerste vraag 
van de heer Jansen. Er is al overleg ge-
weest tussen mevrouw Smit-Kroes, 
als Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, de Minister van Weten-
schapsbeleid en mij zelf over deze pro-
blematiek, voorafgaand aan het uitko-
men van het advies van de WRR. Ook 
indien het mogelijk is dat de WRR met 
een interimadvies uitkomt op een be-
paald terrein, zal het wel mogelijk zijn 
dat in afwachting van het gehele ad-
vies al stappen kunnen worden onder-
nomen. 

Wanneer de heer Jansen spreekt 
over een zeer snel komen tot een ge-
heel van informatiewetgeving, dan 
herhaal ik mijn woorden in eerste in-
stantie dat ik 'zeer snel' en 'wetgeving' 
twee zaken vindt die met elkaar in 
strijd zijn. Dan is het in ieder geval 
geen goede wetgeving. 
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De heer Jansen (PPR, rechts op de foto) onderbreekt het betoog van Minister Gardeniers-Berendsen, tijdens het interpellatiedebat over buiten-
landse commerciële televisie op Nederlandse kabelnetten 

De heer Jansen (PPR): Ik hoop dat de 
Minister heeft begrepen hoe ik het wil 
invullen. Is zij inderdaad voornemens 
de WRR te vragen met een interimrap-
port te komen? 

Minister Gardeniers-Berendsen: Dat 
zal ik met mijn twee collega's overleg-
gen. Daarna zal het door de Regering 
moeten worden gevraagd. De heer 
Jansen weet dat het advies niet door 
de Minister van CRM is gevraagd, 
maar door het kabinet. 

De heer Jansen (PPR): Dat worden wi j 
dan met redenen omkleed gewaar? 

Minister Gardeniers-Berendsen: Ze-
ker. 

De heer Mertens (D'66): Is het de Mi-
nister bekend dat in de strijd om de 
produktie van televisiesatellieten, be-
halve de reeds bekende Britse combi-
natie, zich thans ook een Amerikaanse 
combinatie heeft gemengd en dat 
daardoor de termijnen die ons gegund 
zullen worden hoogst waarschijnlijk 
kleiner zullen worden? 

Vraag twee is of in de toegezegde 
nota door de Minister ook aandacht 
wordt besteed aan het aanmerkelijk 
principiëlere punt vrijheid van infor-
matie-overdracht. 

Minister Gardeniers-Berendsen: Als 
de drie vragen van de heer Mertens 
waarop ik nog geen antwoord heb ge-
geven en deze twee aanvullende vra-
gen alle in de nota moeten behandeld, 
zal men enkele kabinetten moeten 
wachten, voordat deze nota er is. De 
heer Mertens heeft een uitleg van au-
teursrechten gevraagd. Ik weet niet of 
hij dan uitsluitsel wil hebben van alle 
moeilijkheden die hiermee samenhan-
gen. Ik meen dat alleen al dit iemand 
van de wieg tot het graf kan bezighou-
den. 

Ik zal in ieder geval trachten, in de 
nota antwoord te geven op datgene 
wat in deze discussie naar voren is ge-
komen, maar niet bij voorbaat op alle 
zijpaden die nu worden aangegeven 
en zeker niet op het gehele gebied van 

de informatica. Het lijkt mij niet juist 
dat ik dit zo snel in een nota verwerk. 
Het lijkt mij zelfs volstrekt onmogelijk. 

De heer Mertens (D'66): De Minister 
bewandelt nu zelf een zijpad. Ik had 
gedacht dat de antwoorden betreffen-
de auteursrechten door mevrouw Smit 
zouden worden gegeven. 

Nu ik zo ben uitgedaagd, vraag ik 
wat de Regering gaat doen met het 
rapport dat de CIBRA onlangs heeft 
uitgebracht en waarover de Regering 
op 17 december hoorzittingen houdt. 
Dit gaat exact over deze materie. 

Minister Gardeniers-Berendsen: Het is 
een compliment voor de leden van het 
kabinet inzake de bij hun verwachte in-
telligentie, aan te nemen dat op dit 
moment al een besluit over het rap-
port vaststaat, terwijl er zelfs nog 
hoorzittingen over moeten worden ge-
houden. Het is geen dooddoener, als ik 
zeg dat het rapport buitengewoon 
belangrijk is naar onze mening. Het is 
wellicht een mogelijkheid tot het ont-
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warren van bepaalde knopen op dit 
zeer ingewikkelde gebied. Het tot gel-
ding brengen van auteursrechten in 
een financiële bijdrage voor degene 
die als eerste ontwerper van een com-
positie mag worden genoemd, blijkt 
met de huidige technische mogelijkhe-
den de grote vraag van de eeuw te 
worden. Aan te nemen dat ik hierop nu 
een antwoord kan geven, is een over-
schatting van mijn kunnen. 

De hoor Mertens (D'66): In het advies 
worden het reproduktierecht en de 
dwanglicentie aan de orde gesteld. Het 
laatste kunt u op dit moment als mo-
gelijkheid aangereikt krijgen om uit de 
problemen inzake de auteursrechten 
te geraken. 

Minister Gardeniers-Berendsen: Ik 
geef de garantie dat de PTT en zeker 
mevrouw Smit van Verkeer en Water-
staat alle mogelijkheden zullen bezien 
tot het onderzoeken van de wijze 
waarop de oplossing van deze au-
teursrechtelijke problemen gestalte 
moet krijgen. 

De heer Keja noemde artikel 48, lid 
2, onderdeel a, van de vigerende wet 
en bracht de oude discussie naar voren 
over wat moet worden verstaan onder 
'doorgeven' en 'overbrengen'. Dit is 
telkens de moeilijkheid geweest. In de 
discussie rondom wetsontwerp 14351 
heeft Minister Van Doorn zeer duidelijk 
naar voren gebracht dat op de kabel 
toegelaten is datgene wat men uit de 
ether kan krijgen. Hij was van mening 
dat moest worden bezien wat wel en 
niet als bezwaar kan gelden, wanneer 
uit de ether bepaalde zaken komen die 
men strijdig met de bedoelingen acht. 
De discussie hierover was buitenge-
woon moeilijk. 

Ik denk dat een onderdeel van de no-
ta kan zijn de vraag hoe de ontvangst 
zal zijn van een op Nederland gericht 
programma. Dit hoeft op dit moment 
niet te worden bezien, omdat er 
slechts sprake is van een franstalig 
programma. Desalniettemin zal alle 
t i jd die wij hebben, worden gebruikt 
voor het opstellen van een nota. Hierin 
zal moeten worden bezien wat gesteld 
kan worden tegenover een speciaal op 
Nederland gericht programma van 
een buitenlandse zender en welke be-
palingen op papier kunnen worden 
gezet om dit tegen te gaan. 

Men moet van mij goed begrijpen 
dat ik dit inderdaad zie als een aantas-
ting van het omroepbestel als zodanig. 

üe heer De Beer heeft gezegd, dit 
een storm in een glas water te vinden. 
Ik weet niet of men dat op dit moment 
kan zeggen. Ik kan het met hem eens 

zijn als hij zegt dat het zeker niet in het 
eerste halfjaar tot een besluit behoeft 
te komen; daarin heeft hij gelijk. Aan 
de andere kant kan toch, door alle dis-
cussie rondom deze kwestie, het feit 
dat nu helderheid moet komen over de 
mogelijkheid van een zeer commercië-
le benadering en gebruik door een bui-
tenlandse zender met Nederland als 
toekomstig geldgevend land, met 
daarmee een doorbreking van datgene 
wat wij in de Omroepwet hebben vast-
gelegd, nu als een winstpunt van deze 
discussie worden gezien. 

De heer Wolff kon ik niet volgen in 
zijn afkeuring van het huidige omroep-
bestel. Ik ben in dat opzicht zijn volledi-
ge tegenstander. Ik meen, hiermee alle 
vragen te hebben beantwoord. 

De heer Kosto (PvdA): Is het mij ont-
gaan, of is van de Minister nu nog een 
oordeel over de ingediende motie te 
verwachten? 

Minister Gardeniers-Berendsen: Ik heb 
naar aanleiding van de motie gezegd 
dat ik bereid ben, de nota waarin 
daar wordt gevraagd uit te brengen. 
Het uitstel van in werking treden van 
artikel 48 van de Omroepwet vind ik 
buitengewoon moeilijk, omdat deze 
wet inderdaad in de laatste stadia van 
voorbereiding verkeert. Ik wacht daar-
om het oordeel van de Kamer over de-
ze kwestie af. 

De heer Kosto (PvdA): U stelt u dus 
neutraal op tegenover de motie... 

Minister Gardeniers-Berendsen: Ja, ik 
wacht het oordeel van de Kamer af en 
dan zal... 

De heer Kosto (PvdA): ... Voor uw in-
formatie wijs ik u even op artikel V in 
het desbetreffende wetsontwerp dat u 
alle ruimte biedt om het van kracht la-
ten worden van het wetsontwerp net 
die temporisering te geven die u nodig 
meent te hebben. Het beleidsinstru-
ment heeft u in handen. 

Minister Gardeniers-Berendsen: Mis 
schien is het van belang dat ik toch 
even vertel wat voor consequenties 
het heeft dat ik artikel 48 later in wer-
king laat treden voor andere artikelen. 
Voor wetsontwerp 14351, doorwer-
kend naar de Omroepwet heeft dit ge-
volgen voor de artikelen 2-1 en -2, 5-1, 
7-1, 10, 38,12A,48, 60A, 61, alsmede 
voor de T. en T.-wet. De belangrijkste 
punten, waarvoor dit wetsontwerp in 
feite aan de Kamer is overhandigd, 
blijven volstrekt in stand. De wegings-
artikelen, die zeer essentieel waren 
voor de indiening van dit wetsont-
werp, blijven in stand en zullen in wer-
king kunnen treden. 

De heer Kosto (PvdA): Precies! Ik her-
inner u, ook ter informatie van de Ka-
mer, nog even aan artikel V, waarin 
staat: 

'De artikelen van deze wet treden in 
werking op een door ons te bepalen 
ti jdstip, dat voor de verschillende arti-
kelen of onderdelen daarvan verschil-
lend kan zijn. Dit artikel is mede onder-
deel van de wet.' Ook dit artikel heb-
ben wi j aangenomen. Dit zeg ik in de 
richting van de heer De Beer. 

Minister Gardeniers-Berendsen: Het 
feit dat ik toch enigszins terughoudend 
reageer, heeft te maken met het feit 
dat ik zowel in de Eerste als in de 
Tweede Kamer heb toegezegd dat ik 
mijn best zal doen om wetsontwerp 
14351 en wetsontwerp 14486 zo mo-
gelijk per 1 januari 1980 in te voeren. 
Daarom zal ik dus ook moeten luiste-
ren naar datgene wat de Kamer daarin 
meent aan mij te moeten voorleggen. 
Ik heb mij dan ook terughoudend op-
gesteld ten aanzien van dat verzoek in 
de motie en zal het oordeel van de Ka-
mer afwachten. Ik ben echter bereid, 
dit uit te voeren, zo de Kamer dat 
vraagt. Dit is een nieuwe vraag. 

De heer Kosto (PvdA: Ik dank u voor 
deze opmerkingen. 

De heer De Beer (VVD): Het is niet mijn 
zaak, mij druk te maken over het aan-
zien van de Minister, maar heeft de Mi-
nister met de toezegging aan de Eerste 
Kamer dan niet ook een belofte daar 
gedaan en kan deze zonder meer wor-
den gepasseerd? 

Minister Gardeniers-Berendsen: Ge-
zien het feit dat het verzoek in de Eer-
ste Kamer kwam van de fracties van de 
PvdA en het CDA kan ik mij voorstellen 
dat zij er niet zo veel moeite mee zou-
den hebben wanneer deze motie 
werd aangenomen en ik de Kamer 
volgde in dat verzoek om in een ande-
re opstelling van tijd de wet te doen in-
voeren. 

De heer De Beer (VVD): Oh, maar de 
CDA-fractie in de Eerste Kamer is het 
niet altijd eens met de CDA-fractie in 
de Tweede Kamer, zoals wij laatst heb-
ben ontdekt! 

Minister Gardeniers-Berendsen: Dat 
komt in de beste families voor! 

D 
Staatssecretaris Smit-Kroes: Mijnheer 
de Voorzitter! Het zal u ongetwijfeld 
duidelijk zijn welke rol ik in dit duet 
vervul. Misschien mag ik de opmer-
king die de geachte afgevaardigde de 
heer Jansen gebezigd heeft, aangrijpen 
als kapstok om dat nog iets meer te ac-
centueren. 
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De rol van de PTT in deze problema-
tiek is louter en alleen als transporteur 
de diensten verrichten die gevraagd 
worden. Dat was dan ook de achter-
grond van mijn antwoord op de inter-
ruptievraag van de heer Scholten. 
Daarover moet geen misverstand be-
staan. Dit mag betiteld worden als 
commercieel reageren op de vraag 
van de consument of niet. Dat wordt 
niet het aspect waar wi j ons druk om 
maken. Wij vervullen onze taak. 

De heer De Beer heeft een aantal op-
merkingen gemaakt waarvan ik de op-
merkingen die mede aan mijn adres 
gericht zijn graag als volgt wil beant-
woorden. Als hij het heeft over de ver-
houding tussen de Minister van CRM 
en de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, wi l ik graag de volgende 
uitleg geven. Het is voor mij een van-
zelfsprekendheid, als je met deze ma-
terie bezig bent, datje, ook als dat niet 
ergens strikt voorgeschreven staat, en 
ook op het juiste moment met elkaar 
overleg pleegt en elkaar inlicht over 
datgene wat wellicht voor de ander 
van belang kan zijn of de interesse van 
de ander heeft. In dit geval is het ook 
zo geschied. Ik vind met klem dat dit zo 
voortgezet moet worden. 

Daar waar de heer De Beer artikel 14 
van de T. en T.-wet ten tonele heeft ge-
voerd, denk ik dat er een misverstand 
is ontstaan. De tekst die in dit artikel te 
lezen valt, betreft uitsluitend de open-
bare telegraaf en telefoon en kan dus 
niet geciteerd worden in het verband 
van de kabel-t.v. 

De heer De Beer (VVD): Waar haalt dan 
de wetgever in de T. en T.-wet de mo-
gelijkheid vandaan om te zeggen dat 
hij, desnoods uit omroepoverwegin-
gen, weigert mee te werken aan het tot 
stand brengen van een bepaalde ver-
binding, dit in relatie ook tot de techni-
sche situatie in Sluis? 

Staatssecretaris Smit-Kroes: Ik denk 
dat wij toch een onderscheid moeten 
maken met de situatie van vandaag de 
dag in Sluis - en niet alleen daar; men 
kan ook Putte in Noord-Brabant als 
voorbeeld noemen - waar het ge-
meentebestuur van Sluis heel duidelijk 
te kennen heeft gegeven er prijs op te 
stellen met een kabel verbonden te 
worden met het kabel-t.v.-net in de 
Belgische grensgemeente Hoeke. Dat 
is gebeurd en het betekent dat via de 
antenne-inrichting de zaak kan worden 
doorgegeven zoals dat in de naburige 
Belgische netten op te vangen is, daar-
in duidelijk de transporteursfunctie tot 
uiting brengend en louter en alleen in 
dit verband constaterend dat het vele, 
vele programma's betreft die in Sluis 
op dit moment vanuit het buitenland 

opgevangen kunnen worden. Men be-
hoeft dan niet alleen te denken aan de 
Vlaamse zenders 1 en 2, maar ook aan 
de Franse zenders vanuit België, de 
zenders vanuit Frankrijk, de BBC, 
Luxemburg en aan Duitsland. 

Als gevraagd wordt wat dan het 
voorwaardenbeleid van de PTT is, dan 
is het ten aanzien van dit soort hande-
len - ik heb het gevoel dat wi j het daar-
over al de hele middag hebben gehad 
- aldus dat door de PTT eisen worden 
gesteld op auteursrechtgebied. Ik kom 
daarop nog terug in mijn antwoord 
aan de heer Mertens, al was het maar 
om te laten zien dat de boter die op het 
hoofd zit maar zeer gering is. 

De heer Wolff heeft mijn antwoord 
op vraag 3 'gl ibberig' genoemd. Ik heb 
gepoogd een uitgebreid antwoord te 
geven, want de vraagstelling was zo-
danig dat ik daarop met een puur 'Ja' 
had kunnen antwoorden. Ik heb van 
minuut tot minuut verslag gedaan hoe 
het gesprek zich heeft afgespeeld en 
welke punten aan de orde zijn ge-
weest. Het is allerminst mijn bedoeling 
geweest daarin glibberigheid aan te 
brengen. 

De juistheid van de constatering, dat 
het gesprek heeft plaatsgevonden en 
dat er inderdaad over technische as-
pecten is gesproken, is door mij niet 
ontkend. 

De heer Mertens heeft over de au-
teursrechten gesproken. Daarbij ver-
wees hij naar Amstelveen. Wellicht is 
het goed het geheugen van de heer 
Mertens wat op te frissen door te her-

inneren aan het begin van de jaren ze-
ventig, toen de Regering bij de wijzi-
ging van de Auteurswet het standpunt 
heeft ingenomen, dat lokale ontvangst 
van binnen- en buitenlandse omroep 
vrij is van auteursrechten, doch dat dit 
niet geldt voor de aanvoer van pro-
gramma's. De PTT heeft zich daar 
steeds aan geconformeerd. Het proces 
dat zich nu afspeelt, zal uiteindelijk 
moeten aantonen in hoeverre de op-
vatting van de Regering juist is. Wat 
dat betreft wordt met meer dan nor-
male belangstelling gekeken naar de 
uiteindelijke uitspraak: 

De heer Mertens (D'66): Niet alleen 
door de Regering! 

Staatssecretaris Smit-Kroes: Neen, 
maar wie ben ik,dat ik dat ook nog 
voor een ander ga uitmaken. Wat de 
Regering betreft, ben ik er in elk geval 
zeker van, dat zij er met grote aandacht 
naar zal kijken. Ik vind dan ook dat het 
verwijt, dat wij boter op ons hoofd 
hebben, niet geheel en al terecht is ge-
maakt. In dit geval is daar geen sprake 
van. 

De heer Mertens (D'66): Verwijst de 
PTT bij eventuele volgende gelegen-
heden zijn potentiële nieuwe klanten 
wel naar die lopende procedure? 

Staatssecretaris Smit-Kroes: Ik neem 
aan dat dit een overbodige zaak is ge-
worden, nu het vanmiddag op deze 
manier is aangestipt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Gesprek achter de regeringstafel tussen v.l.n.r. de kamerleden Kosto (PvdA) en Scholten (CDA) en 
Minister Gardeniers-Berendsen 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Namens de Kamer dank 
ik de Regering voor de verstrekte in-
lichtingen. 

Ik stel voor, over de ingediende motie 
op een nader te bepalen tijdstip te be-
slissen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen beslo-
ten te stellen in handen van: 

a. de vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken het rapport van de Minis-
teriële Commissie lnterdepartementa-
le Taakverdeling en Coördinatie 
(14 649); 

b. de vaste Commissie voor Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
de brief van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning over Experimentele woningbouw 
(15910). 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Na-
dere wijziging van de Algemene Kin-
derbijslagwet, de Wet op de inkom 
stenbelasting 1964 en de Wet op de 
loonbelasting 1964 alsmede van enke-
le andere wetten (samenvoeging van 
bestaande kinderbijslagregelingen tot 
een algemene, de gehele bevolking 
omvattende, verplichte kinderbijslag-
verzekering van het eerste kind af en 
afschaffing van de kinderaftrek van de 
loon- en inkomstenbelasting) (15683) 

en van: 
de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 
de herstructurering van het kinderbij-
slagstelsel (15683, nr. 18); 

de motie-Van Dis c.s. over de ver-
schillen tussen de kinderaftrek en de 
nieuwe buitengewone-lastenaftrek 
(15683, nr. 19); 

de motie-Nijhof c.s. om een inko-
mensafhankelijke kinderbijslag af te 
wijzen (15683, nr. 20); 

de motie-De Korte c.s. over een ver-
dere herstructurering van het stelsel 
van kinderregelingen (15683, nr. 21); 

de motie-De Korte c.s. over de per-
soneelsvoorziening bij de Raden voor 
de Kinderbescherming (15683, nr. 22); 

de motie-Beckers-de Bruijn c.s. over 
de kinderbijslag voor gezinnen die 
aangewezen zijn op regelingen voor 
een minimuminkomen (15683, nr. 23); 

de motie-Nypels c.s over een diffe-
rentiatie naar leeftijd in het tarief van 
kinderbijslagen (15683, nr. 24). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! De vertegenwoordigers 
van CDA en VVD hebben mij gevraagd 
om, als het enigszins mogelijk zou zijn, 
met betrekking tot de bevriezing van 
de kinderbijslag voor het eerste kind, 
het alsnog introduceren van de loonin-
dex voor het tweede kind en een even-
tuele verdergaande tegemoetkoming 
voor zelfstandigen inzake de premie-
heffing met een nota van wijzigingen 
te komen. Op het eerste punt had ik 
graag een wijzigingsvoorstel willen in-
dienen, dat meer paste bij de systema-
tiek van de wetgeving, maar ik begrijp 
uit de reacties dat men politiek de 
voorkeur geeft - de een sterker dan de 
ander - aan bevriezing van het eerste 
kind en loonindexering voor de vol-
gende kinderen. Dit heeft mij er uitein-
delijk toe gebracht een nota van wijzi-
gingen aan te bieden, die op beide 
punten een voorziening treft. 

Ten aanzien van de kinderbijslag 
voor het eerste kind wordt in de nota 
van wijzigingen een bevriezing gedu-
rende twee jaar voorgesteld en voor 
tweede en volgende kinderen, gedu-
rende dezelfde twee jaar, toepassing 
van de loonindex. 

Wat betreft de tegemoetkoming in 
de premieheffing voor zelfstandigen 
heb ik in de nota van wijzigingen voor-
gesteld, te komen tot een gefaseerde 
premieheffing in de vorm van het ver-
lenen van een reductie. De reductie is 
dan voor het eerste jaar conform ons 
oude voorstel 50%, voor het tweede 
jaar 40% en voor het derde jaar 20%. 
Daarna vindt volledige premieheffing 
plaats. 

Mij is inmiddels gebleken dat in de 
toelichting op de nota van wijziging 
een kleine fout is geslopen. Op blz. 2 
van de toelichting wordt aangegeven 
welke ombuigingen er ontstaan in de 
jaren 1980, 1981 en 1982. Daar staan 
de getallen 60, 155 en 175. Het eerste 
getal moet 65 zijn. 

Ik hoop dat wij met deze twee zaken, 
die zeer centraal in de discussie heb-
ben gestaan wat betreft de derde fase 
kinderbijslag, op een zodanige wijze 
aan het verlangen vanuit deze Kamer 
zijn tegemoetgekomen, dat wij ermee 
kunnen leven gedurende de eerste ja-
ren. 

De heer Hermsen heeft gezegd dat 
bij een verdeeld SER-advies de moge-
lijkheid open moet blijven om het hui-
dige systeem van kinderbijslag, zij het 
geïntegreerd, te handhaven en voort te 
zetten. Het lijkt mij verstandig voorlo-
pig het advies van de SER af te wach-
ten. Ik moet de adviesaanvraag trou-
wens nog versturen. Aan de andere 

kant ben ik het met de heer Hermsen 
eens, dat het een volledig open zaak is. 
Het is niet zo dat ik, als er een hope-
loos of minder hopeloos verdeeld 
SER-advies komt, automatisch gehou-
den ben om iets te doen. Ik zal dan zelf 
ook een politieke beoordeling moeten 
geven van dat advies. Afhankelijk daar-
van zullen wij voorstellen doen. 

De heer De Korte (VVD): Het zou niet 
de eerste keer zijn dat dit kabinet een 
beslissing neemt. 

De heer Weijers (CDA): Daar worden 
de heren ook voor betaald. 

Staatssecretaris De Graaf: Wij zullen 
van dag tot dag voortgaan met het ne-
men van beslissingen. Niet iedereen is 
ermee ingenomen maar dat zal in het 
leven zo blijven. 

De heer Van Dis vraagt de mogelijk-
heid de kinderbijslag om te bouwen 
tot een voorziening bij de verdere her-
structurering mee te nemen. In eerste 
termijn heb ik mijn opvatting hierover 
al laten doorschemeren. Wij zijn be-
reid hieraan in de adviesaanvraag ook 
aandacht te besteden. 

De heer Van Dis pleit voor blijvende 
bevriezing van de kinderbijslag voor 
het eerste kind. Voor de bijslag voor de 
overige kinderen wil hij graag prijsin-
dexering. Incidenteel zou daarvan zo 
mogelijk moeten worden afgeweken. 
Ik weet niet of dit de rechtszekerheid 
bevordert. Op zich is de mogelijkheid 
van een incidentele afwijking, als blijkt 
dat er omstandigheden zijn die het 
wenselijk maken, aanwezig. Ik ben op 
zijn minst bereid dat in de overwegin-
gen mee te nemen. Wij kennen dit 
soort incidentele maatregelen ook in 
sommige andere sociale verzekerings-
wetten. 

DeheerVanDis(SGP): Ik ben blij dat 
de Staatssecretaris zo reageert. Ik 
meen alleen niet dat ik heb gepleit 
voor blijvende bevriezing. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ben blij 
dat u niet zover bent gegaan. Dat stelt 
mij dubbel gerust. 

De heer Van Dis (SGP): Ik heb mij aan-
gesloten bij de situatie die in het wets-
ontwerp is neergelegd. 

Staatssecretaris De Graaf: De heer 
Poppe zegt dat de derde fase kinder-
bijslag belemmeringen oproept voor 
de verdere herstructurering, onder 
meer doordat bij die herstructurering 
de derde fase nog niet is uitgewerkt. In 
dit verband noemde h i jme tnamede 
overgangsregeling premiebetaling 
voor zelfstandigen. Ik beaam dat die 
overgangsregeling dan nog werkt. Het 
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is echter slechts een, zij het belangrijk, 
detail van de zaak. Naar mijn overtui-
ging behoeft het geen belemmering te 
zijn op de weg tot verdere herstructu-
rering. Ik zie daarin dus niet zo'n ge-
vaar, als hij daarin kennelijk ziet. 

De heerPoppe (PvdA): Misschien heb 
ik mij wat onzorgvuldig uitgedrukt en 
is daardoor een misverstand gerezen. 
Het gaat mij niet in de eerste plaats om 
het feit, dat die regeling nog niet hele-
maal zal zijn uitgewerkt. Het gaat mij 
erom, dat ongetwijfeld bij vele zelf-
standigen nog steeds de pijn aanwezig 
zal zijn dat zij een behoorlijke premie-
verhoging hebben moeten slikken, 
met name zelfstandigen zonder kinde-
ren. Het is niet een zaak van precies af-
gemeten uitloop van de regeling, maar 
het gaat erom, dat nu onrust wordt ge-
schapen en dat het niet onmogelijk is, 
dat wi j straks opnieuw met onrust te 
maken krijgen, omdat de nieuwe rege-
ling wellicht weer een andere lasten-
verdeling ten gevolge zal hebben. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zie echt niet in, dat dit 
een werkelijk wezenlijke belemmering 
zou kunnen zijn voor een verdere her-
structurering van de kinderbijslag. Per 
slot van rekening is het eigen aan de 
introductie van een systeem van kin-
derbijslag dat er premie voor wordt 
betaald en dat degenen, die geen rech-
ten hebben op kinderbijslag, eigenlijk 
alleen moeten betalen. Dat systeem 
gaan wi j verzachten. Ik kan dan ook in 
de verste verte niet aanvoelen waar 
een belemmering zou liggen voor de 
verdere herstructurering. 

De heer Poppe (PvdA): U richt het op 
dit ene punt. Het is een van de drie 
punten, die ik noemde. In het alge-
meen was onze kritiek dat deze derde 
fase van de herstructurering is inge-
voerd zonder dat antwoord kon wor-
den gegeven op de vraag: komen er 
straks weer andere zaken, waarmee 
wi j nu wellicht al rekening kunnen 
houden? Nu loopt u het risico dat u 
spijt krijgt van maatregelen die thans 
worden ingevoerd. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Een mens loopt altijd het ri-
sico ergens spijt van te krijgen. Voor-
alsnog zie ik het in dit kader niet in. Ik 
ben van oordeel, dat het huidige, inge-
wikkelde systeem van kinderbijslagen, 
qua inhoud en uitvoering - ik denk ook 
aan de zeer gedifferentieerde indexe-
ring - veel meer belemmeringen in 
zich bergt en zal blijven bergen dan 
een volledig geschoond systeem. Ik 
kan ook niet aanvoelen waar in dat op-
zicht een echt probleem zou liggen. 

De heer Poppe (PvdA): Ik heb al toege-
geven dat deze zaak op zichzelf een 
sterke vereenvoudiging betekent. Als 
u mijn bezwaren niet begrijpt, verzoek 
ik u, nog eens het SER-advies te lezen, 
want daarin wordt precies hetzelfde 
bezwaar aangevoerd, namelijk dat nu 
maatregelen worden genomen zonder 
dat een voorbereiding aan de gang is 
voor een volgende fase. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik wi l eerlijk 
zeggen dat ik op dat punt het SER-ad-
vies evenmin goed heb begrepen als 
het betoog op dit punt van de heer 
Poppe. Hij kan dit ook in de stukken 
wel terugvinden; ik ben er geenszins 
door overtuigd. Integendeel, ik blijf 
van oordeel dat de uitgangspositie die 
wi j nu hebben gekozen veel gunstiger 
is om tot werkelijk fundamentele her-
structurering over te gaan. In dit ver-
band is het scheppen van moeilijkhe-
den genoemd, vanwege het feit dat je 
iets doet voor kinderen die nu geboren 
zijn en het de vraag is, of je dat voor 
kinderen die nog geboren worden, zou 
doen. Ik ben ervan overtuigd dat, wan-
neer je werkelijk tot een fundamentele 
herstructurering van die kinderbijslag 
komt, je waarschijnlijk onderscheid 
zult maken tussen kinderen voor wie 
op basis van het oude regime kinder-
bijslag geldt en de nieuwgeboren kin-
deren, of zoals in de Eerste Kamer ge-
zegd is: 'de nieuw verwekte kinderen'. 
Er is dus alle reden voor om niet zo be-
zorgd te zijn. 

De heer Poppe heeft naar het ver-
schil in kosten gevraagd tussen het 
amendement van de heer Hermsen -
zoals hij dat aanvankelijk had gedacht 
- en het voorstel van de Regering zo-
als dat nu op tafel ligt. Het gaat dus om 
het verschil in premietegemoetkoming 
voor zelfstandigen. Aannemen van het 
voorstel van de heer Hermsen zou in 
1980f 19 mil joen, in 1981 f 40 mil joen, 
in 1982 f 21 miljoen kosten. Ons voor-
stel, dat nu op tafel ligt, kost in 1980 
niets extra - wi j hadden al 50% reduc-
tie meegenomen - in 1981 f 32 miljoen 
en in 1982 f 17 miljoen. 

De heer De Korte (VVD): Ik wi l de 
Staatssecretaris nog even vragen naar 
de achtergronden van de financiering 
van deze bedragen. In 1980 is er spra-
ke van 38 min., maar dat is hetzelfde 
bedrag dat al besloten lag in de rege-
ling zoals die zou gaan gelden. Dat wil 
zeggen, dat wi j het bedrag van 34 min. 
overhouden. Maar ik ga nu spreken 
over 1981, want dat is ook belangrijk. 
Voor 1981 wordt 32 min. en voor 1982 
17 min. gevraagd. Ik wil de Staats-
secretaris nu op het volgende wijzen. 
De financiële consequenties van deze 
derde fase zijn in 1981 voorde over-

heid, als men er de kosten van het f i -
nancieringsschema tegenover stelt, 
dat zij structureel 30 min. overhoudt 
en hetzelfde bedrag in 1982. Mag ik 
aannemen, gelet op dit voorstel, dat 
de bedragen ongeveer tegen elkaar 
wegvallen, dat wil zeggen dat men in 
1981 min 2 min. heeft en zelfs in 1982 
plus 13 min.? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kijk ver-
langend naar boven, naar mijn mede-
werkers, om te ontdekken of ik dit be-
vestigend kan beantwoorden. Ik be-
grijp dat het kan vriezen en dooien, 
een wat vreemde zaak bij de bevroren 
kinderbijslagen, waarover wij nu spre-
ken. Ik kan niet direct beamen dat wat 
de heer De Korte heeft gesteld in zijn re-
kensom. Ik wil wel vragen, of mijn me-
dewerkers dit nog eens een keer op een 
rijtje willen witten. 

De Voorzitter: Misschien kan de 
Staatssecretaris er over een kwartier 
nog even op terugkomen. De techniek 
heeft dan inmiddels geholpen mis-
schien. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik hoop dat 
uw veronderstelling juist is; in de regel 
is dat wel het geval, mijnheer de Voor-
zitter. 

De heer Nijhof zei: Wij zijn vóór een 
kinderbijslag, gebaseerd op kosten, 
leeftijd en rangorde. Hij vraagt mij, of 
ik dit wil laten bestuderen. Dit zijn alle-
maal typische punten die echt passen 
in een echte studie en nadere bezin-
ning over de herstructurering van de 
kinderbijslagen, zoals wij die in de na-
bije toekomst denken. Het lijkt mij 
geen enkel probleem om de aspecten 
die hij noemt heel gewoon mee te ne-
men. 

Mevrouw Beckers vraagt, of de Re-
gering van plan is de vraag van loonin-
dexering en prijsindexering opnieuw 
bij de herstructurering in overweging 
te nemen. Bij elke nadere bezinning 
over kinderbijslag of kindervoorzienin-
gen zou een antwoord moeten worden 
gegeven op de vraag, op welke wijze 
de bedragen, van welke voorziening 
dan ook, moeten worden geïndexeerd. 
Daarbij komt het volle indexeringsme-
chanisme in beginsel in zijn volle leng-
te en breedte op tafel. 

Mevrouw Beckers stelt dat een werk-
loze leraar minder kinderbijslag zou 
ontvangen dan een actieve leraar. Is 
dat een juiste veronderstelling? 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Er 
werd van de kant van de regeringstafel 
op een gegeven moment een mooi 
verhaal gehouden over leraarsgezin-
nen. Toen zei ik: Zo'n verhaal kan ik 
ook houden. Als iemand met een hoog 
inkomen op een gegeven moment 
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werkloos wordt en een uitkering krijgt, 
dan is hij in vergelijking met een ander 
met hetzelfde inkomen die niet werk-
loos is slechter af wat betreft zijn kin-
derbijslag vanwege de prijsindexe-
ring. 

De heer De Korte (VVD): Moeten wij 
die dan naar 100% optrekken? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zie eerlijk 
gezegd niet wat mevrouw Beckers 
hiermee bedoelt, want wi j kennen toch 
in het systeem van kinderbijslagvoor-
zieningen, zoals wij dat nu kennen of 
in het gewijzigde systeem, dat wij 
thans voorstellen, geen enkel verschil 
in kinderbijslagen naar categorieën, 
hetzij leraren of werkloze leraren. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Het 
ging mij om de indexering. U hebt zelf 
gezegd: In een economische situatie, 
waarin bij voorbeeld een sterke inflatie 
zou optreden, maakt het wel degelijk 
verschil of men een uitkering heeft en 
kinderbijslag krijgt of dat men kinder-
bijslag heeft gerelateerd.... 

Staatssecretaris De Graaf: Maar niet 
tussen een werkloze leraar en een le-
raar die werkt. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Daar hebt u gelijk in. Ik geloof dat dit 
een misverstand is. 

Staatssecretaris De Graaf: Misschien 
zit daar inderdaad het misverstand, 
maar dan is dat ook opgelost, of niet. 

De heer Weijers (CDA): De leraar blijft 
werkloos! 

Staatssecretaris De Graaf: De heer Ny-
pels heeft bezwaren tegen moties en 
amendementen die kostenverhogende 
effecten hebben, vanwege de priori-
teitsafweging. Ik heb daarvan kennis 
genomen. 

Ik wi l nu enkele opmerkingen maken 
over de moties die zijn voorgesteld, in 
de eerste plaats de motie van de heren 
Nijhof en De Korte op stuk nr. 20 en in 
de tweede plaats de motie van me-
vrouw Beckers en de heer Poppe over 
de inkomensafhankelijkheid of de in-
komensonafhankelijkheid. In de ene 
motie wordt gevraagd bij de verdere 
herstructurering uit te gaan van de in-
komensonafhankelijkheid van de bij-
slagen. In de andere motie wordt inko-
mensafhankelijkheid bepleit. 

Het standpunt van de Regering is 
wel duidelijk. Zij wijst inkomensafhan-
kelijkheid van de kinderbijslag af. Op 
grond hiervan acht ik de motie van de 
heren Nijhof en De Korte een onder-
steuning van ons beleid, waartegen-
over ik moet opmerken dat ik de motie 

van mevrouw Beckers en de heer Pop-
pe op andere gronden meen te moe-
ten afwijzen. 

De heer Poppe had dat kennelijk niet 
verwacht; zo hoort hij nog eens wat 
nieuws. 

De heren De Korte en Hermsen heb-
ben op motie nr. 21 een voorstel ge-
daan inzake een SER-advies. Gelet op 
hetgeen ik in eerste termijn heb ge-
zegd, is deze motie overbodig. Ik zal al-
les doen wat in mijn vermogen ligt om 
de motie uit te voeren. 

In eerste aanleg heb ik toen het ging 
om de invoering van de geherstructu-
reerde kinderbijslag misschien te veel 
gesproken over alles op alles zetten bij 
het versturen van de adviesaanvraag. 
Het was mij bedoeling, hetzelfde: al-
les op alles zetten, te zeggen wat be-
treft de realisering van de herstructu-
rering van de kinderbijslag per 1 janu-
ari 1982. In die zin is uiteraard een 
snelle verzending van de adviesaan-
vraag ook belangrijk. 

Mevrouw Beckers heeft per motie 
gevraagd, bij de verdere herstructure-
ring te bezien of voor lagere inkomens 
in het uiteindelijke stelsel niet wat ex-
tra moet worden gedaan. Het lijkt mij 
niet juist wanneer dat nu al wordt vast-
gelegd. In de komende maanden zal 
de studie over de verdere herstructu-
rering als voorbereiding op de advies-
aanvrage intensief worden voortgezet. 
Ik wil eerst het uiteindelijke resultaat 
van die studie afwachten voordat ik in 
die zin wil instemmen met de uit-
spraak die mevrouw Beckers in de mo-
tie meende te moeten doen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): U 
hebt toch gezegd dat u de kwestie fun-
damenteel wilde bekijken in het kader 
van de vierde fase van de herstructure-
ring? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat bete-
kent dat ik geen conclusies wi l trekken. 
De kwestie moet dan ook werkelijk 
fundamenteel worden bekeken. In uw 
motie ligt eigenlijk al een politieke be-
leidsbeoordeling besloten. Zover ben 
ik nog niet. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): U 
onderschrijft de overwegingen, maar 
niet de conclusie, het dictum van de 
motie. 

Staatssecretaris De Graaf: Wat de 
overwegingen betreft ben ik ook nog 
niet zover. Ik raad uw motie af. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Naar mijn mening neemt u dan uit-
spraken uit uw eerste termijn en de 
schriftelijke behandeling terug. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik meen van 
niet, maar misschien beoordelen wi j 
sommige dingen verkeerd. 

De heer De Korte (VVD): Ik heb dit on-
derwerp ook aangekaart in het voorlo-
pig verslag. Ik heb als antwoord gekre-
gen, dat de discussie op een later mo-
ment wordt voortgezet, met name in 
het kader van de herstructurering. Er is 
niet gezegd dat het dictum van de mo-
tie juist is. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): De 
Staatssecretaris heeft gezegd dat hij 
het nodig vond de kwestie fundamen-
teel te bekijken in het kader van de 
vierde fase. Dat zijn zijn eigen woor-
den. Ik vind dat aan de huidige situatie 
een eind moet komen. Daar is wel enig 
verschil in, maar ik zie de motie wel als 
een steuntje in de rug van de Staats-
secretaris. 

Staatssecretaris De Graaf: U zegt: daar 
moet een eind aan komen. U hebt al 
een beoordeling gegeven. Ik heb ge-
zegd dat wij de kwestie verder moeten 
bekijken voor wij zover gaan. Daarom 
gaat uw motie mij te ver. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Over de motie-Nijhof, waar 
het gaat om inkomensafhankelijke kin-
derbijslagen, zegt de Staatssecretaris 
dat er ook naar de mening van de Re-
gering in de kinderbijslagen geen inko-
mensafhankelijkheid moet worden in-
gevoerd. Mevrouw Beckers komt nu 
met een motie die daar eigenlijk een 
kleine variatie op is, nl. wel inkomens-
afhankelijkheid op het benedenni-
veau, althans zo leg ik haar motie even 
uit. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Het 
kan ook via compensatie en op vele 
andere manieren. 

De heer Weijers (CDA): Hoe het wordt 
gedaan, is vers twee; er zit in ieder ge-
val een element van inkomensafhan-
kelijkheid in en daarvan zegt de Staats-
secretaris dat de Kamer zich hierover 
op dit moment niet moet uitspreken, 
omdat die hele herstructurering nog 
moet komen zodat dit punt dan funda-
menteel kan worden bekeken. Volgens 
mij moet de Staatssecretaris conse-
quentzijn en dan ook zeggen dat die an 
dere motie die toch ook een bepaald be 
slag op het denken legt, nl. geen inko-
mensafhankelijkheid .... 

Staatssecretaris De Graaf: Die motie is 
toch ook door uw fractie mede onder-
tekend? 

De heer Weijers (CDA): Neen, maar 
daar gaat het nu niet om; het gaat mij 
om de zuiverheid van de discussie. Als 
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de Staatssecretaris zegt dat hij funda-
menteel wil denken over hetgeen er in 
de toekomst gaat komen, dan zeg ik 
dat hij moet erkennen dat de motie-
Nijhof evenzeer een beslag legt op dat 
toekomstige denken. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben nu drie fasen 
kinderbijslag achter de rug en in al de-
ze fasen heeft elke keer weer heel cen-
traal ter discussie gestaan de vraag 
wel of geen inkomensafhankelijkheid. 
Vanuit die benaderingswijze heb ik ge-
reageerd zoals ik heb gereageerd. Als 
de SER met iets over inkomensafhan-
kelijkheid komt, dan gaan wi j dat na-
tuurlijk ook bestuderen, maar, gelet op 
hetgeen wij tot nu toe hebben gedaan 
aan besluitvorming, verwacht ik niet 
dat wi j dan anders zullen besluiten dan 
wi j tot nu toe hebben gedaan, maar 
niets behoort tot de onmogeli jkheden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
vind dat het toch wat te erg in het ka-
der van de inkomensafhankelijkheid 
wordt getrokken. De Staatssecretaris 
heeft gezegd dat hij het er eigenlijk 
mee eens was dat de positie van gezin-
nen meteen minimuminkomen en 
met twee kinderen ligt beneden het 
minimumbehoefteniveau, omdat dat 
niveau afgestemd is op twee volwas-
senen. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat heb ik 
niet gezegd! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): U 
hebt gezegd dat u het daarmee eens 
was. 

Staatssecretaris De Graaf: Neen, nu 
legt u mij woorden in de mond die u 
niet waar kunt maken. Om de waar-
heid te zeggen, de positie van gezin-
nen met een min imumloon en met 4, 
5, 6 of 7 kinderen kan vele malen slech-
ter zijn. Ik heb alleen gezegd dat er een 
probleem ligt dat fundamenteel moet 
worden bekeken. Over de beleidsmati-
ge inhoud daarvan heb ik nog niets ge-
zegd. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): U 
hebt wel gezegd - dat staat vast in de 
memorie van antwoord en in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag -
dat het minimumloon afgestemd is op 
een gezin van twee volwassenen zon-
der kinderen. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben ook een discus-
sie over de vraag of de kinderbijslag 
niet leeftijdsafhankelijk moet worden, 
omdat men vindt dat de kosten voor 
kinderen van 13 of 14 jaar heel anders 
kunnen zijn dan voor jongere kinde-

ren. Dit soort zaken moet fundamen-
teel in discussie komen, omdat daar-
achter schuilt de gedachte dat in een 
aantal gevallen sprake is van overconv 
pensatie en in een aantal andere ge-
vallen van ondercompensatie. In die 
zin moet dit punt worden bekeken in 
de brede discussie over de herstructu-
rering. Tot nu toe heb ik niets anders 
gezegd. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De motie die wi j hebben in-
gediend, vloeit zonder meer voort uit 
het argument dat de Staatssecretaris 
van het begin van de indiening van het 
wetsontwerp af heeft gebruikt. Ik be-
grijp wel , dat hij daar op dit moment 
wat minder aan hecht nu hij uiteinde-
lijk de bevriezing van de kinderbijslag 
voor het eerste kind heeft aanvaard, 
maar in zijn aanvankelijk voorstel om 
tot ontdooiing van die kinderbijslag 
voor het eerste kind te komen, heeft hij 
dit gemotiveerd met de stelling dat dit 
wel moest, omdat het minimumloon 
wat het behoefte-aspect betreft was in-
gesteld op de positie van een gezin 
zonder kinderen en dat daarom die be-
vriezing van de kinderbijslag voor het 
eerste kind niet langer kon worden ge-
hanteerd. 

Als het argument dat de Staats-
secretaris heeft gebruikt, waar is, dan 
is het ook waar dat gezinnen die van 
een min imumloon moeten leven en 
kinderen hebben, onder dat behoefte-
niveau zitten. 

Staatssecretaris De Graaf: Niet alleen 
daarom kon je die bevriezing niet ac-
cepteren. 

De heer Poppe (PvdA): U hebt in het 
verleden dat argument ook gebruikt. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik begrijp 
het wel. U gaat net een stap verder dan 
ik tot nu toe heb willen doen. Die afwe-
ging moet echter nog plaatsvinden. 
Wanneer ik de beoordeling van de 
zaak nog niet rond heb, is het niet ver-
antwoord dat ik tot uitspraken kom. 

De heer De Korte (VVD): Het is uiter-
mate belangrijk dat er een discussie 
wordt gevoerd over de vraag wat wel 
of niet door het minimumloon wordt 
gedekt. Dit moet geschieden aan de 
hand van een SER-advies. De Staats-
secretaris antwoordde mij dat hij dit 
zal inbrengen in het SER-advies in het 
kader van de herstructurering. Wij 
moeten eerst die advisering rond heb-
ben. Dan pas kun je komen tot wat er in 
deze motie wordt gevraagd. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer De Korte sprak 
over 2 x f 30 miljoen. Dit uitgangspunt 
is ongeveer goed. De overgangsrege-

ling in 1980 kost f 44 mil joen. Er is be-
schikbaar f 78 miljoen, resteert f 34 
mil joen. De overgangsregeling voor 
1981 en 1982 kost f 32 + f 17 miljoen = 
f 49 miljoen. Tekort f 15 miljoen. Er 
moet nog overleg over de financiering 
plaatsvinden. Er zijn mogelijkheden uit 
die 2 x f 30 miljoen of uit ombuigingen 
als gevolg van de bevriezing. 

De heer De Korte (VVD): Dan is het mij 
nog niet helemaal duidelijk, f 32 + f 17 
miljoen = f 49 miljoen en f 30 + f 30 
miljoen = f 60 miljoen. Er moet dus al-
t i jd wat overblijven. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is dan 
meegenomen en dan hoeven wij er 
ons ook geen zorgen over te maken. 

De heer De Korte (VVD): Dan ben ik 
tevreden. 

Staatssecretaris De Graaf: De heer Ny-
pels wil via een motie vastleggen dat 
het uiteindelijke stelsel leeftijdsafhan-
kelijk wordt. Bij de studie over de ver-
dere herstructurering is de vraag of de 
kinderbijslag leeftijdsafhankelijk moet 
zijn, zeer belangrijk. Ik wi l het hierbij 
voorlopig laten. Ik heb geen behoefte 
aan een uitspraak in de vorm van deze 
motie. 

De heer Poppe (PvdA): Heeft de 
Staatssecretaris hiermee alle inlichtin-
gen gegeven over met name de beste-
ding van de opbrengst van de nu ge-
handhaafde bevriezing van de kinder-
bijslag voor het eerste kind? 

Staatssecretaris De Graaf: Wat had u 
meer wil len horen van mij? 

De heer Poppe (PvdA): Ik had in de 
eerste plaats verwacht dat van de kant 
van de CDA-fractie nadere geluiden 
waren gekomen. 

Staatssecretaris De Graaf: Dan moet u 
zich niet tot mij richten. 

De heer Poppe (PvdA): Daarom vraag 
ik of dit het enige is dat u als antwoord 
hebt gegeven. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ben heel 
open en eerlijk geweest. Ik heb gezegd 
wat er gebeurt en hoe het ligt. Ik heb 
niets achtergehouden. 

De heer Poppe (PvdA): Dat betekent 
dat het regeringsvoorstel inhoudt dat 
uit de bevriezing van bijslag voor het 
eerste kind voor 1982 een ombuiging 
voortvloeit van f 245 miljoen. Eenderde 
deel daarvan wordt gebruikt om de 
verbeteringen te realiseren die nu zijn 
voorgesteld. Het betreft uitsluitend de 
'magere' compensatie voor de zelf-
standigen zonder kinderen en het 
overgaan voor tweede en volgende 
kinderen op de loonindex. Wat ge-
beurt er met het bedrag van f 170 mil-
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joen, dat restant van 2hl De CDA-frac-
tie zei dat dit geld in de sfeer van de 
kindervoorzieningen moet worden be-
steed. Ik vestig er de aandacht op dat 
het in door ons ingediende amende-
ment om de halvering van de kinder-
bijslag voor jonge kinderen ongedaan 
te maken, gemakkelijk uit dat resteren-
de bedrag kan worden betaald. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik meen mij 
nog te herinneren (maar nu citeer ik 
uit mijn hoofd) dat de gehele operatie, 
zoals die tot nu toe gebeurd is, waarbij 
1 miljard in het kader van de kinder-
voorzieningen zou worden besteed, 
ook nog een gat heeft veroorzaakt. Het 
besteden van deze gelden ten behoeve 
van zo'n gat, is naar het mij lijkt een 
besteding in het kader van de kinder-
voorzieningen. 

De heer Poppe (PvdA): Is dat ook de 
mening van de CDA-fractie? Zijn hier-
mee alle bedoelingen van haar verkla-
ring van eind oktober gerealiseerd? 

De heerHermsen (CDA): Men kan in 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag zien, dat er een écart zat in de 
ombuigingen van ongeveer 100 min. 
Dit staat in een staatje, dat is opgeno-
men in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. 

De heer Poppe (PvdA): Zoals altijd 
kunt u weer precies alle kanten uit. In 
uw eerste bijdrage aan dit debat hebt u 
zelf vastgesteld dat uit de nota naar 
aanleiding van het eindverslag bleek 
dat de ombuigingen waren gereali-
seerd. 

De heer Hermsen (CDA): Op netto ba-
sis! Op bruto basis niet. 

De heer Poppe (PvdA): Maar nu neemt 
u genoegen met een bevriezing die u 
eerst hebt afgewezen zonder dat u er 
in feite compensatie voor krijgt. 

De heer Hermsen (CDA): Inderdaad. 
Vanmiddag heb ik reeds gezegd (en in 
dit verband zou ik het wil len herhalen; 
ik dacht dat de heer Poppe daarvoor 
wel enig begrip had, gelet op de werk-
zaamheden die hij in zijn leven heeft 
verricht) dat wi j op een gegeven mo-
ment liever de schotel linzen voorbij 
laten gaan, ten einde het eerstgeboor-
terecht van de loonindex te kunnen be-
waren. 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Gezien het feit dat 
nu de tweede termijn aan de orde is, 
bi jgewoond en gehoord hebbende wat 
reeds is gezegd over het onderwerp 
dat vele tongen in beweging heeft ge-

bracht, meen ik dat ik daar op dit mo-
ment niet op behoef in te gaan. Wel zal 
ik ingaan op de motie, voorkomende 
op stuk nr. 19, die de heer Van Dis sa-
men met de heer Hermsen heeft inge-
diend, een motie die, als ik de taal 
waarin zij is gesteld goed versta, de 
Regering oproept tot het goed bezien 
en afwegen van de gemoedsbezwaar-
den regeling (de nieuwe aftrek) ten op-
zichte van de kinderbijslag. 

Eenvoudiger gezegd: de vraag of de 
Regering nog een keer wil overwegen 
en bezien of het bedrag van die aftrek 
voldoende tegemoet komt aan wat in 
de kring van de heren Van Dis en Herm-
sen leeft, nl. het verschil tussen de 
kinderaftrek en de aftrek voor buiten-
gewone lasten zoveel mogelijk te ver-
kleinen. Er bestaat tussen de heren 
Van Dis, Hermsen en mij geen verschil 
van mening over het feit dat de nieuwe 
regeling een gemiddelde is. Een ge-
middelde kan ook uitkomen op wat in 
dat gemiddelde het hoogste getal is. 
De taal van de motie noopt mij daar 
echter niet toe. Ik heb ook geen rede-
nen aan te nemen om het gemiddelde 
aldus te interpreteren. 

De heer Van Dis (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de Staatssecretaris 
nog willen wijzen op de suggestie die 
ik in de eerste termijn van deze discus-
sie naar voren heb gebracht. Als de 
Staatssecretaris deze ook bij zijn be-
toog zou betrekken, zal het alleszins re-
delijkzijn. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik zal de 
Handelingen nog eens goed nalezen, 
mijnheer Van Dis! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik durf niet 
meer te zwijgen over een vraag die de 
heer Verbrugh over de loonindex heeft 
gesteld, hoewel mij ontgaat of die 
vraag op dit moment een erg prakti-
sche betekenis heeft. Omdat hij er in 
tweede termijn op terug is gekomen 
en als het ware peremptoir heeft 
gesteld dat ik daar niet op terug ben 
gekomen, wil ik vermijden dat hij mij 
wederom in de derde termijn tot wan-
prestatie sommeert. 

In de kleine familie, waarin ik ver-
keer, is het woord 'indexatie' een 
woord dat bijna uit het woordenboek 
is gescheurd, vanwege het vele ge-
bruik ervan. Ik kijk nu een bepaalde 
richting uit en zie dat enigszins wordt 
geglimlacht. Dat doet mij deugd. 

Toch blijf ik van mening dat, indien 
het gehele economische leven vol-
strekt geïndexeerd zou zijn, wij mecha-
nismen hebben geïnstalleerd waarvan 
wij nog niet bevatten welke de conse-
quenties zijn. Ik wil de heer Verbrugh 
dan ook toevoegen dat ik mij niet kan 

voorstellen hoe het eruit zou hebben 
gezien, als alles sinds 1938 via indexa-
ties zou zijn verlopen. Het lijkt mij in ie-
der geval zeker, dat het een boeiend 
proefschrift zou zijn. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

Beraadslaging over artikel I, waarop 
zijn voorgesteld: 

een amendement-Poppe c.s. (stuk 
nr. 14,1); 

negen amendementen-Poppe c.s. 
(stuk nrs. 15,1 tot en met IX); 

drie amendementen-Poppe c.s. (stuk 
nrs. 16,1 tot en met III). 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil aanvaarding van het 
amendement-Poppe op stuk nr. 141 ten 
sterkste ontraden. 

D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Sinds de nota van wijzi-
ging, waarin de Regering nu voorstelt 
ook voor de tweede en volgende kin-
deren tot loonindexering over te gaan, 
is het verschil van mening alleen nog 
over het voorstel om ook de kinder-
bijslag voor het eerste kind aan loon-
indexering te binden. De motivering 
daarvan zal duidelijk zijn. Deze vloeit 
voort uit de argumentatie die ik zo-
juist heb gebruikt. Het feit dat juist mi-
nimumloners met kinderen in bijzon-
der moeilijke omstandigheden verke-
ren, maakt het gewenst dat vanaf het 
eerste kind de kinderbijslag de reële 
ontwikkeling van het loon volgt en niet 
langzaam maar zeker in betekenis ver-
mindert. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil aan de indieners een 
vraag stellen over amendement nr. 16. 
Daarin stellen zij voor de halvering van 
de kinderbijslag voor jonge, eerste kin-
deren ongedaan te maken. Ik vrees 
dat, wanneer dit amendement wordt 
aangenomen, wij te maken krijgen met 
sterk zigzagbeleid. Ik zal u uitleggen 
waarom dit gaat ontstaan. 

In de periode voor 1979 werd ervoor 
eerste kinderen het volledige, het 
100%-tarief berekend. In 1979 werd 
het gehalveerd. Als wij dit nu per 
amendement gaan veranderen, zal er 
in 1980 weer een volledig tarief wor-
den berekend. Daarna komen wij ho-
pelijk zo gauw mogelijk, bij voorbeeld 
na één of twee jaar, in de definitieve 
eindfase van de herstructurering van 
het kinderbijslagsysteem. Wanneer wij 
dan overgaan tot een systeem van 
leeftijdsafhankelijke bijslagen - geleide-
lijk aan begint zich een meerderheid in 

Tweede Kamer 
29 november 1979 Kinderbijslag verzekering 1699 



Nypels 

de Kamer daarvoor af te tekenen - dan 
zal men op dat moment weer tot een 
verlaging moeten besluiten. Het is nog 
niet bekend tot welk niveau. Het zal ech-
ter een verlaging inhouden, omdat men 
voor jongere kinderen lagere uitkerin-
gen krijgt dan voor oudere. 

Dit zigzagbeleid lijkt mij bijzonder 
bezwaarlijk, ook al heb ik met mijn 
fractie het vorige jaar gestemd tegen 
dit onderdeel van een amendement dat 
door de regeringspartijen was inge-
diend. 

Op dit moment lijkt het mij het bes-
te, de rustte handhaven en de positie 
die nu is bereikt in de uitkeringen, dus 
met de halvering van de kinderbijslag 
voor jonge eerste kinderen, te behou-
den. Een definitieve vaststelling kan 
plaatsvinden bij de definitieve her-
structurering van het kinderbijslagstel-
sel. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil in de eerste plaats 
iets zeggen over de nota van wijziging. 
Ik heb begrepen dat de aanpassing 
aan de loonindex voor tweede en vol-
gende kinderen voor een beperkte pe-
riode geldt, namelijk tot 1 januari 1982. 
Het is jammer dat dit moest gebeuren, 
maar ik heb begrip voor de omstandig-
heden. 

Ik vraag de heer Poppe of er niet een 
ander verschil is met de nota van wijzi-
ging dan de door hem genoemde in-
dexatie van het eerste kind. Het twee-
de verschil lijkt mij dat hij een perma-
nente loonindexering wil toepassen 
voor alle kinderen. Ik vestig hierop de 
nadruk, als dit het geval is. Dit hoor ik 
graag. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Het ongedaan maken van 
de halvering van de kinderbijslagen zal 
in 1980 f 53 miljoen, in 1981 f 97 mi l-
joen en in 1982 f 130 miljoen kosten. 
Dit kan Bruin op dit moment niet trek-
ken. 

D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van wat de 
Staatssecretaris heeft meegedeeld, 
vestig ik nog eens de aandacht erop 
dat Bruin dit wel degelijk kan trekken, 
als de CDA-fractie haar bedoeling dat 
de opbrengst van de bevriezing van de 
kinderbijslag voor het eerste kind 
moet worden gebruikt binnen de sfeer 
van de kinderbijslag, waar maakt. Hier-
van kan nog net deze amendering 
voor het ongedaan maken van de kin-
derbijslag voor jonge eerste kinderen 
worden betaald. 

Mijn tweede opmerking maak ik 
naar aanleiding van wat de heer Ny-
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pels heeft opgemerkt. Ik geef toe dat 
de zigzag ontwikkeling er is. Dit is zijn 
bedoeling verleden jaar niet geweest 
en de onze ook niet. Het is een typisch 
voorbeeld van gelegenheidswetge-
ving. Ik meen dat een overgang naar 
een toekomstig systeem wordt verge-
makkelijkt, als wij de logica in het hui-
dige systeem nu voor een deel herstel-
len. 

De gedachte dat het te zijner ti jd 
overgaan tot kinderbijslagen op basis 
van leeftijd in strijd komt met ons hui-
dige voorstel, lijkt mij niet vanzelfspre-
kend, omdat de Regering bij de voor-
bereiding van het onderhavige wets-
ontwerp heeft erkend dat de geboorte 
van eerste kinderen extra kosten 
meebrengt. Dan staan gezinnen niet 
alleen voor de noodzaak, voor het 
eerst een uitzet aan te schaffen, maar 
deze geboorte leidt ook vaak tot hoge-
re kosten, omdat men op dat moment 
naar een duurder huis uitkijkt, wat al-
lerlei inrichtingskosten meebrengt. Ik 
meen dat het bepaald nog niet is uitge-
sloten - dit moet echter in de nadere 
studie boven water komen - dat de 
leeftijdstoeslagen voor de allerjong-
sten niet de laagste moeten zijn. 

De heer De Korte (VVD): Wilt u de leef-
tijdstoeslag, als deze er gaat komen, 
differentiëren naar eerste kind, tweede 
kind, derde kind, enzovoorts? 

De heer Poppe (PvdA): Dit is precies 
een reden waarom de vraag welke 
structuur er moet komen, moet wor-
den bestudeerd. Ik meen dan ook dat 
de vraag moet worden bezien of 
slechts naar leeftijd kan worden gedif-
ferentieerd dan wel of een combinatie 
van rangorde en leeftijd kan worden 
gevonden. Ik vermoed dat de rangorde 
veel eerder voor correctie in aanmer-
king komt met betrekking tot de pro-
gressie dan dat de rangorde helemaal 
niet zou meetellen. 

Dat is echter allemaal toekomst-
muziek. Ik wijs er nu op dat deze ope-
ratie, die verleden jaar is toegepast, 
zwaar is aangekomen, juist bij de ou-
ders van deze jonge kinderen. Ik meen 
dat het mogelijk is, de correctie daar-
van te realiseren zonder dat wij daarbij 
in moeilijkheden zullen komen. 

De heer Blaauw (VVD): U bent dan de 
zaak aan het fixeren op één kind. Daar-
voor geldt het wel. Zo lang de kinder-
bijslagen niet alle kosten van het kind 
dekken, is dat natuurlijk voor het eer-
ste kind ook niet het geval, en zeker 
niet als men het gaat hanteren ... 

De heer Poppe (PvdA): Juist bij het 
eerste kind! 

De heer Blaauw (VVD): Het is natuur-
lijk wel zo dat het kopje dat dus niet 
door de kinderbijslag wordt gedekt 

Kinderbijslagverzekering 
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wel zwaarder aantikt naarmate men 
met meer kinderen te maken heeft. 
Daaraan moet u ook denken. Dat ver-
geet u helemaal in uw verhaal. 

De heer Poppe (PvdA): Dat vergeet ik 
helemaal niet! Ik zeg nu juist dat de na-
dere consequenties bij die studie on-
der ogen zouden moeten worden ge-
zien. Nu staan wi j voor de situatie dat 
met name de jonge kinderen, die voor 
het eerst een kind krijgen door deze 
maatregel zijn getroffen. 

De heer Blaauw (VVD): De ouders! 

De heer Poppe (PvdA): Wat zei ik dan? 

De heer Blaauw (VVD): De kinderen! 

De heer Poppe (PvdA): Dat was mijn 
vooruitziende blik. Ik ben alleen nog 
een antwoord verschuldigd aan de 
heer Van Dis. Hij heeft gelijk. Wij stel-
len hier inderdaad voor, permanent te 
komen tot een indexering aan de hand 
van de lonen. Ik hoop dat de nadere 
studie ook inderdaad de Regering 
straks tot de conclusie zal brengen dat 
zij onze stelling dat de kinderbijslag in 
de eerste plaats als een normale soci-
ale voorziening moet worden be-
schouwd en op dezelfde wijze moet 
worden geïndexeerd ook moet over-
nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de artikelen II t/m XII en XIII (oud) 
en de daarop voorgestelde amende-
menten wordt geen beraadslaging ge-
voerd. 

Beraadslaging over artikel XIV (oud), 
waarop zijn voorgesteld twee amende-
menten-Hermsen (stuk nrs. 17,1 en II). 

De heerHermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn, in aan-
sluiting op mijn betoog in repliek en de 
thans ingediende nota van wijziging 
van de Staatssecretaris, dat ik geacht 
wens te worden mijn amendement te 
hebben ingetrokken. 

De Voorzitter: Aangezien de heer 
Hermsen zijn amendementen (stuk 
nrs. 17,1 en II) heeft ingetrokken, ma-
ken zij geen onderwerp van beraadsla-
ging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over artikel XV (oud), XVI (oud) en het 
daarop voorgestelde amendement, de 
artikelen XVII (oud) t/m XXII (oud) en 
XIII t/m XXV wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

De behandeling wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
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Ziektewet en de Wet op de arbeidsorv 
geschiktheidsverzekering (uitzonde-
ring van de Ziekengeldverzekering 
van personen van 65 jaar en ouder) 
(15 696). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Buikema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij het in werking treden 
van de huidige Ziektewet, op 1 maart 
1930, was er nog slechts sprake van 
een zeer bescheiden ouderdomsrente 
voor werknemers, namelijk ingevolge 
de Invaliditeitswet van 1913. De 
Noodwet ouderdomsvoorziening van 
1947 bracht weliswaar enige verbete-
ring, ook door uitbreiding tot anderen 
dan werknemers, doch eerst sedert de 
invoering van de AOW, met ingang 
van 1 januari 1957, is een adequate ou-
dedagsvoorziening mogelijk gewor-
den. Nu in 1965 in de AOW het zoge-
naamde sociale min imum is inge-
voerd en in de jaren van 1970 tot en 
met 1973 een geleidelijke verhoging 
van de netto-pensioenbedragen tot 
het niveau van het wettelijk min imum-
loon heeft plaatsgevonden, is het al-
leszins verdedigbaar dat ook de zie-
kengeldverzekering aan een leeftijds-
grens wordt gebonden, zoals in reeen-
te werknemersverzekeringen - zoals 
de Werkloosheidswet en de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering -
reeds het geval is. 

Uitgangspunt daarbij moet zijn dat 
de noodzaak tot het verrichten van ar-
beid om zich daarmede een inkomen 
te verwerven, na het bereiken van de 
65-jarige leeftijd in het algemeen niet 
meer aanwezig is. Het huidige niveau 
van het ouderdomspensioen, aange-
vuld met een bedrijfs- of onderne-
mingspensioen, brengt mijn fractie tot 
de conclusie dat de motivering van het 
thans voorliggende wetsontwerp kan 
worden onderschreven, namelijk dat 
na de 65-jarige leeftijd de noodzaak tot 
een verplichte verzekering tegen loon-
derving ontbreekt. 

Mijn fractie ontveinst zich daarbij 
niet dat voor een beperkte groep werk-
nemers een adequaat aanvullend pen-
sioen op de 65-jarige leeftijd nog ont-
breekt, zodat zij ondanks het niveau 
van het AOW-pensioen bij het berei-
ken van de 65-jarige leeftijd gecon-
fronteerd worden met een terugval in 
inkomen. Dit probleem zal naar het 
oordeel van mijn fractie moeten wor-
den aangepakt op het terrein waar het 
zich voordoet, namelijk dat van de 
aanvullende pensioenregelingen. 

Het verheugt ons in dat verband ook 
dat de Staatssecretaris in de memorie 
van antwoord heeft toegezegd erop te 
zullen aandringen dat de aanvullende 
pensioenregelingen zoveel mogelijk 
reeds meteen bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd ingaan. 

Nu het uitgangspunt is dat na het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd niet 
meer een financiële noodzaak tot het 
verrichten van arbeid aanwezig dient 
te zijn, is mijn fractie van oordeel dat, 
wanneer men zijn arbeidsleven na die 
leeftijd wil continueren, de rechtsge-
volgen daarvan privaatrechtelijk gere-
geld dienen te worden. Met andere 
woorden: voor een dergelijke regeling 
bestaat geen publieke noodzaak meer. 
Het spreekt vanzelf dat ook dan de 
werkgever bij ziekte van zijn oudere 
werknemer bepaalde - privaatrechte-
lijke - verplichtingen houdt, zoals on-
der meer het gedurende zekere t i jd 
doorbetalen van het loon in geval van 
ziekte, zoals neergelegd in artikel 
1638c van het Burgerlijk Wetboek. 

Naar reeds bij de schriftelijke voor-
bereiding van dit wetsontwerp naar 
voren is gebracht, acht mijn fractie het 
gewenst dat een harmonisatie van de 
einddata in de verschillende sociale-
verzekeringswetten tot stand wordt 
gebracht. Wij hebben dan ook met in-
stemming kennis genomen van het 
voornemen van de Staatssecretaris, 
ter zake initiatieven te wil len nemen. 

Het voorliggende wetsontwerp is 
het logische gevolg van een ontwikke-
ling zoals die in ons sociaal-verzeke-
ringsstelsel heeft plaatsgevonden. Wij 
vragen ons daarbij af of dezelfde con-
sequentie ook zou kunnen worden ge-
trokken voor werknemers die niet in-
gevolge de Ziektewet verzekerd zijn. 
Wij denken daarbij met name aan het 
(semi)overheidspersoneel. Wellicht is 
de Staatssecretaris bereid daartoe in 
overleg te treden met de bewindsman 
van Binnenlandse Zaken. 

Het zal duidelijk zijn dat het thans 
voorliggende wetsontwerp onze in-
stemming heeft. 

D 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Graag wil ik van de gele-
genheid gebruik maken om de heer 
Buikema geluk te wensen met het uit-
spreken van zijn maidenspeech. Ik 
hoop dat ik het er zelf even voortreffe-
lijk van zal afbrengen als hij het zo juist 
heeft gedaan. 

Tussen de verschillende Bestek-arti-
kelen, waarop het kabinet ons heeft 
vergast, mijnheer de Voorzitter, neemt 
dit wetsontwerp een wat merkwaar-
dige plaats in. Het is een wat merk-

waardige plaats, als we kijken naar de 
motivering van het voorstel, naar de 
modaliteiten die in het vooruitzicht 
worden gesteld en naar de budgettaire 
gevolgen die het kabinet van deze 
maatregelen verwacht. Ik wi l een 
ogenblik op die verschillende kanten 
van de zaak ingaan, omdat ik aan de 
hand daarvan hoop duidelijk te maken 
hoe mijn fractie tegen dit wetsontwerp 
aankijkt en tot welk eindoordeel zij is 
gekomen. 

In de eerste plaats iets over de moti-
vering van het voorstel. De Staats-
secretaris wijst in de memorie van toe-
lichting erop dat de vraag, of personen 
van 65 jaar en ouder in navolging van 
de WW en de WAO ook buiten de ver-
zekering ingevolge de Ziektewet zou-
den moeten vallen, verschillende ma-
len aan de orde is geweest, en dat zijn 
ambtsvoorganger tot een conclusie in 
ontkennende zin is gekomen bij de be-
handeling van het wetsontwerp tot na-
dere wijziging van een aantal sociale 
verzekeringswetten, enkele belasting-
wetten en de Wet Werkloosheidsvoor-
ziening. De ambtsvoorganger baseer-
de zijn conclusie op twee overwegin-
gen: je kunt hier bezwaarlijk van onei-
genlijk gebruik van sociale voorzienin-
gen spreken, en: bij ziekte b l i j f t - an -
ders dan bij langdurige invaliditeit en 
werkloosheid - in het algemeen de 
band tussen de betrokkene en het be-
drijf bestaan. 

Wij zijn blij, dat deze Staatssecre-
taris vindt dat de overwegingen van 
zijn ambtsvoorganger om mensen van 
65 jaar en ouder niet van de Ziektewet 
uit te zonderen, vandaag nog steeds 
geldig zijn. Nu heeft de Staatssecre-
taris hier wel aan toegevoegd, dat die 
argumentatie niet zo zwaar meer 
weegt, datje om die redenen ook nu 
nog van uitsluiting zou moeten afzien. 

Hij zegt dan in de eerste plaats dat 
het algemeen aanvaard is dat er bij het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd een 
einde komt aan de loopbaan in het be-
drijfsleven. Hij voegt daaraan toe dat 
de financiële noodzaak om na je 65-ste 
jaar arbeid in loondienstte blijven ver-
richten, in het algemeen is weggeval-
len. De AOW-pensioenen zijn inmid-
dels opgetrokken tot het peil van het 
minimumloon (maar hopen dat dat zo 
blijft! ), en die opgetrokken AOW-pen-
sioenen voorzien samen met de aan-
vullende pensioenregelingen, die ook 
zijn verbeterd, voor verreweg het 
grootste deel van de bevolking van bo-
ven de 65 jaar in het inkomen. Aldus 
de Staatssecretaris in de memorie van 
toelichting. 

Indien de situatie in de werkelijkheid 
zo zou zijn als hier wordt beschreven. 

Tweede Kamer 
29 november 1979 Sociale verzekeringen 1701 



Toussaint 

zouden wi j daarmee graag genoegen 
wil len nemen als belangrijke overwe-
ging om de mensen van 65 jaar en ou-
der uit de Ziektewet te halen. Helaas is 
de realiteit wat anders. Om te begin-
nen zullen we moeten beseffen dat de 
AOW op het niveau van het min imum-
loon per definitie geen vetpot is. Het 
scharnier in het hele verhaal is dan 
ook: de kwaliteit van de zogeheten 
aanvullende pensioenen. Hoe is het 
daarmee in feite gesteld? Merkwaar-
dig genoeg kunnen we, om die vraag 
te beantwoorden, niet beter doen dan 
dezelfde Staatssecretaris nog een paar 
maal aan het woord te laten. In de me-
morie van antwoord op dit wets-
ontwerp lees ik: 

'De aanvullende pensioenregelin-
gen zijn, zoals bekend, zowel wat de 
ingangsdatum als de hoogte betreft, 
onderling sterk verschillend. Voorts 
zijn er groepen werknemers voor wie 
heden ten dage nog steeds geen aan-
vullende pensioenregeling geldt'. 

Verder zegt deze Staatssecretaris als 
teestspreker bij het 50-jarig bestaan 
van de eerste pensioenregeling in de 
grafische bedrijven: 

'De rol, die in de bestaande pensioen-
structuur aan het initiatief van het 
bedrijfsleven is toebedacht, heeft ook 
na een jarenlange ontwikkeling niet tot 
een bevredigend pensioenbeeld kun-
nen leiden. Onder een bevredigend 
beeld versta ik in dit verband voor elke 
werknemer een tenminste waardevast 
pensioen, dat in een redelijke verhou-
ding staat tot zijn laatste arbeidsinko-
men Om deze ingewikkelde proble-
matiek op te lossen is het nodig dat 
een wettelijke pensioenplicht wordt in-
gevoerd'. 

Met die laatste conclusie van de 
Staatssecretaris, die hij op 2 november 
uitsprak, zijn wij het volstrekt eens. 
Maar dat betekent dat wel, dat de 
Staatssecretaris zelf een nogal forse 
bres heeft geschoten in het bastion, 
dat hij voor de verdediging van dit 
wetsontwerp had opgericht. 

Wat is de kern van de zaak? Dat zijn 
de mensen die ook na hun 65-ste jaar 
werknemer blijven. Dat is een zeer he-
terogeen gezelschap, als je kijkt naar 
het inkomen dat zij op hun 65-ste ver-
jaardag verdienden. In de stukken van 
de Regering vind je merkwaardig ge-
noeg geen enkel gegeven, maar wij 
hebben de indruk gekregen, dat het in 
een belangrijk deel van de gevallen, 
waarop dit wetsontwerp betrekking 
heeft, gaat om mensen, die na soms 
tientallen jaren van hard werken op hun 
65-ste een inkomensniveau hebben be-
reikt dat zij alleen in stand kunnen nou-

den als zij blijven doorwerken, omdat 
hun aanvullende pensioenvoorzienin-
gen weinig of niets voorstellen. Dat in-
komensniveau verschilt sterk voor de 
verschillende betrokkenen. En dat bete-
kent dat die mensen, van wie je inder-
daad met de Staatssecretaris, zou moe-
ten kunnen zeggen dat zij met 65 jaar 
zouden moeten ophouden met werken, 
met werken doorgaan, omdat zij een 
mutatie in hun inkomen willen vermij-
den die hun inkomen zou brengen op 
het peil van het minimumloon. 

Een mutatie, die dat inkomen zal on-
dergaan als die mensen ziek worden 
en het huidige wetsontwerp kracht van 
wet krijgt. Dat is dan heel wat anders 
dan de aanmerkelijke inkomensverbe-
tering waarvan de Staatssecretaris 
spreekt in de Nota naar aanleiding van 
het Eindverslag die wij gisteren moch-
ten ontvangen. Een inkomensverbete-
ring, aldus de Staatssecretaris, omdat 
de betrokkenen behalve de AOW ook 
een inkomen trekken waarover geen 
premies meer worden ingehouden als 
dit wetsontwerp wet wordt. Als wi j het 
dus goed begrijpen stelt de Staats-
secretaris zich voor, dat de betrokke-
nen uit de opbrengst van dat verschil 
in premiedruk een spaarpotje gaan 
vormen voor de moeilijke dagen, als 
ze eens langdurig ziek worden. Ik moet 
zeggen dat wij dat een karikatuur vin-
den van een ziekengeldvoorziening, 
laat staan van een ziekengeldverzeke-
ring. 

Cumulatie van inkomen uit collectie-
ve voorzieningen achten wij onjuist. 
Te recht heeft de Staatssecretaris in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag er echter op geattendeerd dat de 
Ziektewet een anti-cumulatiebepaling 
bevat. Om die reden achten wi j de zin 
van het wetsontwerp uitermate ge-
ring. Er zou ons veel aan gelegen zijn 
geweest als de bestaande anti-cumu-
latiebepaling een algemene werking 
zou verwerven. Dat zou een logische 
afronding hebben gegeven om de hui-
dige voorzieningen voor de 65-plus-
sers in de Ziektewet te handhaven. 

Het tweede nieuwe argument van de 
Staatssecretaris is het budgettaire ar-
gument. Wij praten hier ten slotte over 
een maatregel die in het Kader van Be-
stek '81 is aangekaart. Nu kunnen wij 
er heel goed inkomen, dat de Regering 
het budgettaire argument in deze stuk-
ken als een bijkomende overweging 
introduceert, al is dat op zichzelf na-
tuurlijk uitermate vreemd. Maar ja, als 
wij spreken over de orde van grootte 
van de uitgaven voor de sociale zeker-
heid, denken wij aan bedragen van 
f 70 a f 80 miljard. Als wi j lezen over 
ombuigen, gaat het om pakweg f 10 

miljard. Bij dit wetsontwerp is de inzet 
volgens de laatste berichten f 85 a f 90 
miljoen voor de Ziektewet en netto f 8 
miljoen voor de ziekenfondsen. 

Ik zeg: volgens de laatste berichten. 
Want die raming bedroeg eind augus-
tus f 70 a f 80 miljoen. Die is dus in een 
kwartaal met f 10 miljoen opgelopen. 
Dat pleit er dan wel voor dat de Staats-
secretaris het wetsontwerp nog even 
aanhoudt. Wie weet, waar hij dan ten 
slotte op uit komt! 

De Staatssecretaris, voert bij zijn f i -
nanciële beschouwingen verder aan, 
dat het hier gaat om een categorie van 
verzekerden die hoge premielasten 
veroorzaakt. Dat is een volslagen on-
begrijpelijke motivering. De Staats-
secretaris komt tot zijn argumentatie 
op grond van een advies van de Socia-
le Verzekering Raad. De SVR heeft 
nu juist in dat advies aangevoerd, dat 
de feiten correct zijn weergegeven, 
maar dat zij ten onrechte als argument 
worden gehanteerd, omdat juist het 
vóórkomen van slechte risico's in het 
verleden steeds als rechtsgrond is be-
schouwd voor het doorvoeren van ver-
plichte verzekeringen, teneinde het 
draagvlak voor die kwaaie kansen zo 
groot mogelijk te maken. De Staats-
secretaris komt nu tot een redenering 
op zijn kop. Hij zegt: het zijn dure klan-
ten, dus moeten zij eruit. Solidariteit is 
er kennelijk niet bij. 

Er zijn mensen die er op hun oude 
dag wat bijverdienen, om geheel zelf-
standig te kunnen blijven en geen ge-
bruik te hoeven maken van aanvullen-
de bijstand en van andere faciliteiten 
als zij ziek worden. Ik moet er wel op 
wijzen dat wi j , als wij de zaken finan-
cieel benaderen, een aftrekpost moe-
ten maken, omdat die mensen straks 
wél naar de Bijstand zullen moeten. 
Die post ben ik in de som van de 
Staatssecretaris niet tegengekomen. 

Het is de bedoeling dat de betrokke-
nen terugvallen op de voorzieningen, 
waarover het Burgerlijk Wetboek 
spreekt, en dat de werkgevers voor de 
risico's zullen opdraaien. Wij moeten 
goed begrijpen, dat de Regering op 
deze maniereen aantal onzekerhe-
den schept. 

Artikel 1638c zegt onder meer dat de 
werknemer ingeval van ziekte aan-
spraak maakt op loon 'voor een betrek-
keiijk korte t i jd'. Over de vraag, hoe-
lang dat is, is de jurisprudentie niet 
vast. Het gaat in ieder geval om zes 
weken, maar er is ook een geval van 
vier maanden bekend. Onzekerheid 
voor werkgevers en werknemers, en 
zonder meer is zes weken een fractie 
van de termijn, die de Ziektewet 
noemt. 
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Het gaat hier verder, Mijnheer de 
Voorzitter! om bepalingen, die gedeel-
telijk dwingend recht behelzen. Maar 
het is allerminst duidelijk, of de werk-
nemer zo nodig een proces moet aan-
spannen om zijn rechten gehonoreerd 
te krijgen. En wat zijn de kosten, als de 
werkgevers zich tegen dit risico willen 
indekken? Wij weten het niet, zegt de 
Regering in de memorie van ant-
woord, want het gaat hier om een risi-
co en om een categorie personen, die 
voor verzekeraars nieuw zijn. En daar 
voegt de Staatssecretaris dan op een 
andere plaats trouwhartig aan toe, dat 
hij zich niet kan voorstellen, dat voor 
de werkgever - in aanmerking geno-
men het wegvallen van de werkgevers-
aandelen in ziekengeldpremie en zie-
kenfondspremie - t e n opzichte van de 
huidige situatie een lastenverzwaring 
zal optreden. Laten wi j het er maar op 
houden dat wij ook hier te maken heb-
ben met onzekerheden. En dat zijn dan 
onzekerheden, die voor kleine werkge-
vers bijzonder onaangenaam kunnen 
uitpakken. 

De Sociale Verzekerings Raad heeft, 
Mijnheer de Voorzitter! in zijn advies 
een klemmend pleidooi gehouden 
voor uniformering van de einddatum 
voor de verschillende uitkeringen, ter 
wille van de officiëntie en ter wille van 
de overzichtelijkheid voor werknemers 
en voor werkgevers. De Staatssecre-
taris blijkt hier wat anders tegen aan te 
kijken; hij vindt dat niet zo urgent, hij 
tilt er niet zo zwaar aan. 

Ik moet u zeggen, dat die opvatting 
bij ons vreemd is overgekomen. Bij 
ons beste weten zijn allerlei mensen in 
allerlei kaders op het ogenblik in de 
weer om iets te doen aan die efficiën-
tie en iets te doen aan die overzichte-
lijkheid, en nu weegt dat ineens niet op 
tegen de realisatie van dit wets-
ontwerp. Wij zijn er zeer verheugd 
over dat de Staatssecretaris zich heeft 
willen voegen naar de wens van een 
meerderheid in deze Kamer op dit 
punt, en dat hij zich binnenkort zal 
wenden tot de SER en tot andere colle-
ges, met de vraag om een advies over 
de wenselijkheid van een dergelijke 
uniformering. Maar wij wijzen erop, 
dat de hoedanigheden van dit wets-
ontwerp inhouden dat de problemen 
voorlopig alleen maar groter worden. 

Als ik, Mijnheer de Voorzitter! de ba-
lans opmaak van dit wetsontwerp, dan 
kom iktot de volgende conclusies. 

1. We hebben hier te maken met 
een regeling, die een aantal werkne-
mers bijzonder zwaar zal treffen, om-
dat die werknemers op dit moment 
geen fatsoenlijke aanvullende pen-

sioenen hebben en omdat de additione-
le inkomens uit dienstbetrekking sterk 
uiteenlopen. 

2. Daarvoor in de plaats komen dan 
enige artikelen uit het Burgerlijk Wet-
boek, maar die artikelen scheppen gro-
te onzekerheden voor werknemers en 
voor werkgevers ten aanzien van de 
draagwijdte van de beschermende wer-
king en ten aanzien van de kosten. 

3. De uniformering van de eindda-
tum van de verschillende uitkeringen, 
zeer wenselijk ter wille van de efficiën-
tie en van de doorzichtigheid van ons 
hele sociale stelsel, wordt door de 
maatregel geschaad. 

4. Daartegenover zien wij dan een 
bedragje aan bezuinigingen, dat in het 
niet verdwijnt als we kijken naar de 
omvang van de uitgaven voor de socia-
le verzekeringen. De Regering wil 
met een verfkrabbertje een supertan-
ker wat opkalefateren. Maar dat verf-
krabbertje betekent wel dat er sociale 
slachtoffers gaan vallen. 

Wij zullen daarom tegen dit wets-
ontwerp stemmen. In feite komt dit 
wetsontwerp te vroeg. Te vroeg, om-
dat wij in Nederland de beschikking 
zullen moeten krijgen over een ade-
quaat wettelijk stelsel van aanvullende 
pensioenvoorzieningen, voordat het 
sociaal verantwoord is dat wij mensen 
van 65 jaar en ouder, ten algemene uit 
de Ziektewet elimineren. Laat de 
Staatssecretaris aan zo'n wettelijke 
voorziening de groots mogelijke voor-
rang geven. Wij wil len hem bij die ope-
ratie veel sterkte en succes toewensen. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal niet vaak in dit huis 
voorkomen, dat twee sprekers achter 
elkaar het voorrecht hebben, hun mai-
denspeech af te steken. De heer Buike-
ma heeft het kort en zakelijk gedaan, 
de heer Toussaint heeft het wat prikke-
lend en sprankelend gedaan, maar bei-
den hebben in hun maidenspeech ge-
tuigd van deskundigheid. Van mijn 
kant een oprecht compliment voor hun 
eerste bijdrage hier. 

De kern van het onderhavige wijzi-
gingsvoorstel heeft bij de meeste frac-
ties wel instemming verkregen. Dat is 
ook niet zo verwonderlijk, omdat het 
hierbij eigenlijk gaat om het tegen-
gaan van min of meer oneigenlijk ge-
bruik. Ook onze fractie onderschrijft de 
opvatting van de Regering, dat een 
verplichte verzekering tegen loonder-
ving voor personen van 65 jaar en ou-
der niet meer past, nu de pensioenen, 
toegekend op grond van de Algemene 
Ouderdoms Wet, opgetrokken als zij 
zijn tot het peil van het minimumloon 

te zamen met de aanvullende pensi-
oenregeling in het inkomen voorzien 
van verreweg de meeste 65-plussers. 

Voor mijn fractie komt daar nog bij, 
dat de afschaffing van een verplichte 
verzekering in het kader van haar op-
komen voor degenen die overwegen-
de gemoedsbezwaren hebben tegen 
elke vorm van verzekering - het spijt 
mij voor de Staatssecretaris, maar ik 
moet er weer even op terugkomen -
des te meer op bijval mag rekenen. Wij 
vinden de dwang in ieder geval onte-
recht en zouden overigens een andere 
benaderingswijze voor het opvangen 
van de financiële gevolgen van de te-
genspoeden en rampen die ieder 
mens kunnen overkomen op prijs stel-
len. Dit gezegd zijnde, vinden wij wel 
dat onze verantwoordelijkheid met 
zich brengt, ook mee te werken aan 
voorstellen die pogen oneigenlijk ge-
bruik en verkeerd gebruik van ge-
stelde bepalingen of bepalingen die 
over hun doel heen schieten te elimi-
neren. Dit wetsontwerp gaat namelijk 
niet over het principe als zodanig. 

Zoals in zovele zaken moeten wij 
ook hierbij de keerzijde van de medail-
le beschouwen. Ik lees met instenv 
ming dat de bewindsman hierop ook 
doelt. Hij schrijft namelijk 'dat dit niet 
mag leiden tot beperking van de mo-
gelijkheden van boven 65-jarigen die 
nog kunnen en wil len blijven werken 
om langer aan het arbeidsproces deel 
te nemen'. Het feit dat dit wetsontwerp 
niet de bedoeling heeft een dergelijke 
beperking te bewerkstelligen, heeft 
mijn fractie dan ook met instemming 
genoteerd. Doorvoering van deze 
maatregel levert voor 1980 en 1981 
een besparing in de uitkeringen op van 
respectievelijk ongeveer 85 en 90 min., 
bedragen die minder zijn dan 1/10% 
van de premiegrondslag. In dit ver-
band zou ik het volgende willen vra-
gen. 

Opgeteld gaat het in die twee jaren 
om ongeveer 175 min. Gelet op de be-
dragen die op de verschillende depar-
tementale begrotingen worden opge-
voerd, is dit een vrij gering bedrag. 
Als wij echter de smalle budgettaire 
ruimte in ogenschouw nemen, die ga-
rantzou moeten staan voor bij voor-
beeld dit bedrag, dan zou onverkwik-
kelijke touwtrekkerij niet tot de onmo-
gelijkheden behoren, of zie ik dat soms 
verkeerd? 

Gezegd wordt voorts dat de nieuwe 
kosten voor de werkgevers zich nog 
niet laten becijferen, aangezien nog 
geen indicatie kan worden gegeven 
van de kosten van een te sluiten parti-
culiere voorziening. Tegen de achter-
grond van de zojuist vermelde bezwa-
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Van Dis 

ren klemde dan ook de vraag, waarop 
die uitspraak was gebaseerd dat 'als 
zeker kan worden aangenomen dat de-
ze kosten aanmerkelijk minder zullen 
zijn dan de niet langer verschuldigde 
ziekengeld" en ziekenfondspremie'. In 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag wordt daarop nader ingegaan. 
Toch blijf ik nog met een vraag zitten. 

Ten laste van wie of wat moet de 
besparing eigenlijk worden gebracht? 
Het wordt niet juist geacht, voor een 
zeer beperkte groep van personen, 
waarvan de pensioenen op bij voor-
beeld 1 januari van het jaar volgend op 
dat waarin men 65 jaar is geworden, 
een bijzondere regeling te treffen. Hoe 
beperkt is echter deze groep, afgezet 
tegenover hen die in het geheel geen 
of slechts een zeer geringe aanvullen-
de pensioenuitkering ontvangen? De 
Staatssecretaris zegt, dat de hoge las-
ten die boven-65-jarigen veroorzaken 
vooral worden verzwaard door al de-
genen die nog als 64-jarigen of tijdens 
de nawerkingsperiode van artikel 46 
van de Ziektewet ziek worden en over 
een lagere periode, mogelijk tot het 
bereiken van de maximale termijn, 
aanspraak op een uitkering maken. Hij 
zegt vervolgens echter dat concrete 
cijfers hierover niet voorhanden zijn. 
Waarop is die uitspraak dan wel geba-
seerd? 

Voortvloeiend uit de artikelen 1636c, 
1638x en 16391 tweede lid van het Bur-
gerlijk Wetboek werden omtrent de 
mogelijkheden van een particuliere 
voorziening tegen risico's privaatrech-
telijke voorkeuren geopperd. Kunnen 
hierover alsnog nadere mededelingen 
worden verstrekt in die zin? Wanneer 
kunnen die gegevens tegemoet wor-
den gezien? Wanneer kan de definitieve 
beslissing worden verwacht of en zo ja 
op welke wijze en in welke gevallen bij 
samenloop van vervroegd ouder-
domspensioen en ziekengeld een kor-
tingsregeling moet gelden? 

Zoals gezegd gaan wij met het voor-
stel akkoord in meer algemene zin. Het 
is een uitvoering van Bestek '81 en dat 
blijft wat betreft de ombuiging onze 
fractie nog steeds boeien. Hoezeer ook 
ombuigingen kunnen worden bekriti-
seerd, gekaderd als zij zijn in dat Be-
stek '81 verdienen zij in meer positieve 
zin te worden bejegend dan door-
gaans het geval is. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben blij met de laatste 
woorden van de heer Van Dis. Het is 
goed zoiets af en toe nog eens te mo-
gen horen. 

Bij de behandeling in begin 1977 van 
het wetsontwerp 14 280 tot nadere wi j -
ziging van een aantal sociale verzeke-
ringswetten, enkele belastingwetten 
en de Wet Werkloosheidsvoorziening 
heeft mijn fractie zich reeds uitgespro-
ken voor een leeftijdsbeperking tot 65 
jaar in de Ziektewet om onbedoeld ge-
bruik als gevolg van een te ruime be-
paling tegen te gaan. De toenmalige 
bewindsman achtte opneming van 
een leeftijdsgrens niet op zijn plaats. 
Des te meer waardering hebben wi j er-
voor dat de huidige Staatssecretaris 
dit voorstel, dat ook in de Bestek '81-
nota was aangekondigd, nog voor 
het einde van dit jaar wil realiseren. 

De motivering van het voorstel komt 
ons als juist voor, dit te meer, daar het 
om een categorie gaat die relatief zwa-
re premielasten veroorzaakt. Voor alle 
overige werknemersverzekeringen 
geldt immers dat de verzekering en het 
recht op uitkering eindigt bij de 65-jari-
ge leeftijd. De noodzaak tot het ver-
richten van arbeid om zich daarmede 
een inkomen te verwerven is na het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd in zijn 
algemeenheid weggevallen. Een ver-
plichte verzekering tegen loonderving 
in geval van ziekt wordt daarmee over-
bodig. 

Wij hebben er goede nota van geno-
men dat de Staatssecretaris van dit 
voorstel geen nadelige beïnvloeding 
verwacht van de vrijwill ige flexibele 
pensionering voor bij voorbeeld de ca-
tegorie 60-67 jaar. Maar mochten zich 
later toch knelpunten voordoen - me-
de aan de hand van het PTT-experi-
ment - dan horen wij dat graag nader. 

Krachtens artikel 1638c van het Bur-
gelijk Wetboek zal bij ziekte van 65-jari-
ge of oudere werknemers - tenzij dit 
bij schriftelijke overeenkomst of regie-
ment anders is geregeld - t o c h 'voor 
een betrekkelijk korte t i jd ' loon moeten 
worden doorbetaald. Daarbij komt het 
risico van betaling van de overlijdens-
uitkering van drie maanden loon. Het 
ligt derhalve voor de hand dat de be-
treffende werkgever verzekerings-
maatregelen in de particuliere sfeer zal 
moeten treffen. Heeft de Staatssecre-
taris reeds relevante particuliere pre-
miegegevens ter zake tot zijn beschik-
king? 

Het antwoord op die vraag moet nog 
worden uitgesteld, want ik heb inmid-
dels gezien in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag dat de gegevens 
nog niet ter beschikking waren. Ik 
houd mij voor die gegevens niettemin 
aanbevolen zodra zij ter beschikking 
zijn. 

In welke verhouding zullen deze las-
ten - die volgens de Staatssecretaris 

door de werkgever zullen moeten wor-
den gedragen - t o t de wegvallende 
verplichting tot premiebetaling inge-
volge de ziekengeld" en verplichte zie-
kenfondsverzekering staan? 

Wat betreft de exacte datum van 
beëindiging van de verzekering en de 
uitkering kunnen wij ons verenigen 
met de keuze van de bewindsman om 
daarvoor voorlopig de dag te nemen, 
waarop de verzekerde de 65-jarige 
leeftijd bereikt. Dat sluit ook aan bij de 
andere werknemersverzekering met 
kortlopende uitkering, nl. de WW. Wij 
hebben er alle begrip voor dat het nu 
kiezen voor één einddatum voor de 
verschillende loondervingsverzekerin-
gen, vanwege de benodigde adviezen, 
de totstandkoming van deze wet al-
leen maar zou vertragen. Voor de lan-
gere termijn achten wij het kiezen van 
één algemene einddatum echter zeker 
gewenst. Het komt ons verder in dit 
verband als juist voor, dat de Contact-
commissie van Bedrijfspensioenfond-
sen in een brief aan de pensioenfond-
sen aanbeveeld de pensioendatum te 
stellen op de datum van het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd. 

Ten slotte heb ik uit de beantwoor-
ding van een vraag van onze kant be-
grepen dat door doorvoering van deze 
maatregel voor respectievelijk 1980 en 
1981 gerekend kan worden op een 
besparing van de Ziektewet-uitkeringen 
van respectievelijk 85 en 90 miljoen 
gulden. 

De opmerking van de heer Toussaint 
dat er sprake was van een meerop-
brengst is juist en dat was mij ook al 
opgevallen. Hoe komt dat? Is deze om-
buiging daarmee conform de oor-
spronkelijke taakstelling van Bestek '81, 
is mijn laatste en mijns inziens niet 
onbelangrijke vraag. 

D 
De heerNypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie kan zich met 
het principe zoals dat in het wets-
ontwerp wordt aangegeven met be-
trekking tot de harmonisatie van de 
uitvoering van de sociale verzekerin-
gen verenigen. Wij vinden het ge-
wenst om te komen tot een uniforme-
ring van tijdstippen van beëindiging 
van de verplichte verzekeringen via de 
sociale verzekeringswetten. Wij vinden 
het ook wat te ver gaan om de Ziekte-
wet als het ware te gebruiken om in 
bepaalde gevallen tekortschietende in-
komens aan te vullen. Daarbij komt dat 
het in onze ogen vanzelfsprekend is 
dat wij zo snel mogelijk streven naar 
een systeem waarin mensen eigenlijk 
rechten opbouwen waardoor zij na 
hun 65e het recht krijgen om in feite op 
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te houden met werken en met pensioen 
te gaan. Het is redelijk, de verplichting 
tot verzekering van inkomstenderving 
door ziekte dus op die leeftijd dan ook 
te laten beëindigen. 

Het voorstel van de PvdA-fractie om 
de behandeling van het wetsontwerp 
uit te stellen tot een voorziening op het 
terrein van de aanvullende pensioe-
nen wettelijk gestalte zal hebben ge-
kregen, waarbij dus, neem ik aan, ge-
doeld wordt op de pensioenplicht, lijkt 
mij niet of nauwelijks uitvoerbaar op 
grond van het feit dat dan een harmo-
nisatie wel erg lang zal moeten wach-
ten. Hoe komt dat nu? Dat komt door 
het feit dat de voorstellen die op het 
ogenblik bij de Stichting van de Arbeid 
in de maakzijn voor een pensioen-
plicht voorlopig geen effect zullen heb-
ben op de aanvullende pensioenen 
naast de AOW, omdat allereerst de 
pensioenplicht pas over een aantal ja-
ren zal kunnen ingaan - waarschijnlijk 
niet eerder dan over 5 jaar en dan zijn 
wij al erg optimistisch - maar het be-
langrijkste is dat in de voorstellen die 
op het ogenblik binnen de Stichting 
van de Arbeid in discussie zijn geen 
methode wordt aangegeven om de 
reeds gepensioneerde of de bijna ge-
pensioneerde een verbeterd pensioen 
te geven. 

Dit betekent dat werknemers in het 
algemeen pas na de inwerkingtreding 
van de pensioenplicht beginnen met 
de opbouw van voldoende pensioen-
aanspraken en dat kan pas na zo'n 20 
jaar na ingang van de pensioenplicht 
enig effect krijgen. Dat betekent dat, 
als wi j het voorstel van de PvdA zou-
den overnemen - de behandeling van 
het wetsontwerp zouden uitstellen -
wij over 25 jaar bijeen moeten komen 
om dit wetsontwerp af te handelen. 

De heer De Korte (VVD): Dan zijn wij 
ook gepensioneerd! 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begin graag met een ge-
lukwens aan het adres van de heren 
Buikema en Toussaint voor het uit-
spreken van hun maiden-speech. De 
heer Van Dis constateerde terecht dat 
elk dat op zijn eigen wijze heeft ge-
daan. 

De heer Buikema stelde terecht dat 
men het vraagstuk van aanvulling op 
de pensioenen niet moet regelen via 
de Ziektewet, maar via de regels die 
daarvoor in de maak zijn, namelijk de 
aanvullende pensioenvoorzieningen. 
De heer Buikema vroeg of de beëin-
diging van de uitkering wegens ziekte 
met 65 jaar ook niet dient te gelden 

voor overheids- of semi-overheidsper-
soneel. Hij beveelt aan overleg te ple-
gen met de bewindsman van Binnen-
landse Zaken. 

Het ligt voor de hand dat voor 
ambtenaren op dit punt hetzelfde zal 
gelden als voor werknemers in het 
particuliere bedrijfsleven. Ik kan alleen 
nu niet exact overzien of en in welke 
mate deze situatie zich daar ook voor-
doet. Ik zeg hem graag toe dat ik op zo 
kort mogelijke termijn deze kwestie 
met de bewindsman van Binnenland-
se Zaken zal bespreken om op die ma-
nier een oplossing te vinden, zoals die 
nu voor particuliere werknemers is ge-
vonden. 

Ik ben blij dat de heer Buikema zijn 
instemming heeft betuigd met onze 
voorstellen. Terecht heeft hij in zijn be-
toog nog een keer heel duidelijk naar 
voren gebracht dat er een geweldig 
verschil is in de pensioensituatie tus-
sen de jaren 1930 en nu. In 1930, had-
den wij naast de Ziektewet alleen een 
ouderdomsrente op basis van de lnva-
liditeitswet. Die situatie is gelukkig 
door ons systeem van volksverzeke-
ring beduidend beter geworden. Ik ben 
er ook blij mee dat de geachte afge-
vaardigde instemt met de uniforme-
ring van de einddatum in onze ver-
schillende sociale verzekeringsregelin-
gen. In dat verband wees hij ook op de 
Sociale Verzekeringsraad. 

De heer Toussaint staat heel wat kri-
tischer tegenover het voorstel dan de 
overige woordvoerders. Hij zegt dat 
het wetsontwerp te vroeg komt. Er is 
nog niet over de hele linie een vol-
doende aanvullende pensioenverzeke-
ring. Hij behoort toch niet daaruit die 
consequentie te trekken. Het uitgangs-
punt van het wetsontwerp is dat het 
sociale minimum is opgetrokken tot 
het netto-besteedbare minimumloon. 
In die zin is het voldoende om in de 
kosten van het bestaan te voorzien. Ie-
mand die alleen de beschikking heeft 
over een AOW-pensioen, hoeft daar-
om ook al niet aan te kloppen bij de 
Bijstandswet omdat die uitkeringen op 
hetzelfde niveau liggen. 

Ik ben het eens met de heer Nypels 
toen hij reageerde op het betoog van 
de heer Toussaint met betrekking tot 
de wettelijk verplichte aanvullende 
pensioen verzekering. 

De heer Nypels heeft er terecht op 
gewezen dat, als die regeling komt 
(helaas duurt dit ook naar mijn overtui-
ging veel te lang), die nog niet direct 
op niveau is gebracht. Zonder twijfel 
zal dit nog een aantal jaren duren, om-
dat die nieuwe regeling alleen geldt 
voor toekomstige pensioenjaren. Als 
men op grond daarvan zou moeten 

wachten, meen ik dat men verkeerd 
zou handelen. Ik heb ook bij de heer 
Buikema dezelfde benaderingswijze 
geproefd. 

Ik heb ook niet beweerd dat de be-
trokkenen, doordat ze, zolang ze niet 
ziek worden, pensioen plus loon krij-
gen, een spaarpotje kunnen vormen 
dat de ziekengeldverzekering kan ver-
vangen. Ik heb alleen maar willen aan 
tonen dat de betrokkenen wat dit be-
treft in een betere positie verkeren dai 
degenen die alleen maar pensioen 
ontvangen en niet meer werken. Wat 
dit betreft, hebben deze mensen dus 
een veel betere uitgangspositie. 

De heer Toussaint heeft ook nog be-
pleit in plaats van deze regeling die an-
ticumulatieregeling wat te verbeteren. 
Hierover is ook in de schriftelijke stuk-
ken gesproken. Ik meen dat dit in strijd 
zou komen met het uitgangspunt van 
dit wetsontwerp. In die zin zou ik hem 
niet willen volgen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Toussaint heeft ook gevraagd of een 
en ander niet tot gevolg zou hebben 
dat de besparingen die optreden, weg-
lekken naar de Algemene Bijstands-
wet, als ik zijn woorden vrij mag verta-
len. Ik dacht dat wij op dit punt niet on-
gerust behoeven te zijn. Wanneer deze 
mensen moeten terugvallen op hun 
bodempensioen hebben zij in het alge-
meen een uitkering die gelijk is aan het 
bijstandsniveau. In het algemeen zal 
hiervan zeker geen sprake zijn. 

De heer Toussaint is van mening dat 
het onderhavige wetsontwerp onze-
kerheden schept in verband met het-
geen in het Burgerlijk Wetboek is be-
paald. Als vuistregel kan worden 
gesteld dat de verplichting tot doorbe-
taling van het loon voor een ieder een 
zestal weken geldt. Deze periode kan 
echter ook langer zijn. Het is een nor-
maal verschijnsel dat wetsbepalingen 
door de rechter worden geïnterpre-
teerd, en wel naar de omstandigheden 
in het concrete geval. 

Ik wil overigens ontkennen dat de 
verplichting tot doorbetaling geduren-
de een betrekkelijk korte ti jd, waarover 
het Burgerlijk Wetboek spreekt, ook 
contractueel kan worden uitgezon-
derd. Het kan derhalve alleen plaats-
vinden als beide partijen daarmee kun-
nen instemmen. Tegen de achter-
grond van hetgeen ik reeds eerder heb 
gesteld in de schriftelijke stukken, nl. 
dat ervan mag worden uitgegaan dat 
de 65-jarigen en ouderen niet meer 
door arbeid in hun levensonderhoud 
behoeven te voorzien, lijkt mij deze si-
tuatie aanvaardbaar. Ik zie geen reden 
om daarin op een andere wijze te voor-
zien. 
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Over de kosten van een eventuele 
particuliere verzekering bestaat nog 
onzekerheid. De heren Toussaint, Van 
Dis en De Korte hebben erover gespro-
ken. Ik heb geen exact en duidelijk in-
zicht in de vraag wat een particuliere 
verzekering in wezen zou kosten. Ik 
ben graag bereid die gegevens — dit in 
antwoord op een opmerking van de 
heer De Korte - als die nog beschik-
baar zouden komen, aan de Kamer 
over te leggen. Daarin vinden wij in ie-
der geval geen reden om de zaak niet 
door te zetten en uit te stellen. 

De heren Buikema en Toussaint heb-
ben gesproken over de uniformering 
van het tijdstip van beëindiging van 
verschillende sociale uitkeringen. 

De Sociale Verzekeringsraad heeft 
de wenselijkheid daartoe uitgespro-
ken. Dit is ook in de Kamer gebeurd. Ik 
sta er niet afwijzend tegenover. Inte-
gendeel, in beginsel sta ik er positief 
tegenover. Ik kan de financiële conse-
quenties daarvan echter niet helemaal 
overzien, bij voorbeeld wanneer de 
WAO-uitkering niet meer eindigt op de 
eerste dag van de maand maar later. 
Voorts is voor de WWV-uitkering ad-
vies van de Sociaal Economische Raad 
vereist en voor de Algemene Bij-
standswet-uitkeringen advies van het 
College van Advies voor de Algemene 
Bijstandswet. 

Advies vragen zou de totstandko-
ming van deze maatregel vertragen. 
Met het oog op de besparingen die 
kunnen optreden - de heer Van Dis 
heeft hierop ook nog eens enthousiast 
gewezen als een maatregel in het ka-
der van Bestek '81 - zou het niet ver-
antwoord zijn daarop te wachten. Om 
die reden vinden wij dat wi j door moe-
ten gaan. Wij zijn echter uiteraard be-
reid de SER ten principale over deze 
zaak advies te vragen. 

Ik ben blij dat de heer Van Dis in-
stemming heeft betuigd met dit wets-
ontwerp. Hij spreekt toch van oneigen-
lijk gebruik. Mijn voorganger de heer 
Mertens vond eigenlijk dat er geen 
sprake was van oneigenlijk gebruik. Ik 
kan ook niet zeggen dat het oneigenlijk 
is. De wet is hierop toegeschreven. In 
die zin ben ik het met de heer Tous-
saint eens dat ook nu nog geldt dat het 
niet oneigenlijk is. De vraag is alleen of 
men desondanks daarmee moet door-
gaan. Wij hebben in voldoende mate 
gemotiveerd aangegeven, waarom wij 
hier moeten stoppen. Wij vinden hier-
bij steun in een unaniem advies van de 
Sociale Verzekeringsraad. 

De heerVanDis(SGP): Het gaat inder-
daad te ver om in dit opzicht te spre-
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ken van oneigenlijk gebruik. Ik heb ook 
min of meer gezegd dat het een klein 
beetje over zijn doel heenschiet. Dit is 
door de omstandigheden gebeurd. De 
kwestie van het oneigenlijk gebruik is 
hiermee dus de wereld uit. 

Staatssecretaris De Graaf: Dank u. 
Door de ontwikkelingen die de laatste 
decennia op het terrein van de pensi-
oenontwikkeling hebben plaatsgevon-
den is het inderdaad eer, beetje over 
zijn doel heen geschoten. Daarom 
hebben wi j daaruit ook consequenties 
getrokken. 

Ik vond overigens wel dat de heer 
Toussaint sprak over 80 of 90 miljoen 
alsof het niets was. Wij knokken echter 
wel eens over maatregelen die 5, 3 of 2 
miljoen kosten. Als men inderdaad op 
deze manier in de collectieve sector tot 
een ombuiging kan komen in de orde 
van grootte van 80 of 90 miljoen, moet 
men dit zeker niet uit het oog verlie-
zen. 

De heer Toussaint (PvdA): Als wij 
spraken overeen normaal dekkings-
plan, dan zou elke 100 miljoen zeer 
wenselijk en goed gevonden zijn. Het 
gaat echter om een ombuigingsopera-
tie met een totaal ander karakter. Het 
gaat hier om een grootheid die per jaar 
met ongeveer 10 miljard groeit. Daar 
moet niet alleen ten principale, maar 
ook wat de cijfers betreft, een verande-
ring in komen. Tegen die achtergrond 
vind ik dit een uitermate minimale 
kwantitatieve bijdrage. 

De heerVan Dis (SGP): Alle kleintjes 
helpen mee. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb van 
huis uit ook mee gekregen om op de 
kleintjes te passen. 

De heer De Korte (VVD): Ik vind het he-
lemaal niet zo'n kleintje. Ik vind het 
een vrij aanzienlijk bedrag. 

Staatssecretaris De Graaf: Als je het 
inderdaad gaat afzetten tegen 70 mil-
jard, dan is het een fractie. Daar gaat 
het echter niet om. Het gaat om het in-
vullen van een beleidsombuiging met 
betrekking tot de collectieve uitgaven. 
In Bestek '81 wordt dan voor 10 miljard 
gekozen, waarvan twee derde uit de 
overdrachtsuitgaven moet komen. 
Dan is dit naar mijn overtuiging toch 
wel een substantiële bijdrage. Nog-
maals, ik moet soms vechten om be-
paald geringere bedragen om iets al of 
niet gedaan te krijgen. Dit is vandaag 
ook wel gebleken. Ik sluit mij dan ook 
graag aan bij de woorden van de heer 
Van Dis. 

Mij is niet bekend welke kosten 
gepaard gaan met de particuliere ver-

Sociale verzekering 

zekeringen. Ik ben er echter van over-
tuigd dat het uiteindelijk voor de werk-
gevers, gezien de besparingen die op-
treden - dit is in de stukken terug te 
vinden - zeer acceptabel is. 

Het was grappig dat de heer Van Dis 
nog eens zijn bezwaren tegen de ver-
plichte verzekering in herinnering 
bracht. In zijn ogen is dit inderdaad 
een ideale gelegenheid om te zeggen 
dat wi j van de verplichte verzekering 
kunnen afkomen en dat waar dit nodig 
is, men iets particulier kan verzekeren 

Voor het overige was het betoog van 
de heer Van Dis en ook dat van de 
heer De Korte naar mijn mening een 
verdediging van het voorstel dat nu 
wordt behandeld. Impliciet heb ik de 
meeste vragen van de heer De Korte al 
beantwoord. Hij heeft terecht gewezen 
op het schrijven van de contactcom-
missie bedrijfspensioenfondsen om te 
komen tot een uniformering van de in-
gangsdatum van de pensioenen. Ik 
ben er zeker van dat, als de Ziektewet 
op dit punt eindigt, hierin een reden 
kan liggen om de ingangsdatum in de 
pensioenverzekeringen waarin deze 
nog niet bij de 65-jarige leeftijd ligt, in 
die zin te veranderen. Ik stel mij voor 
dat de mogelijkheid dat men bleef 
werken tot het einde van het jaar, me-
de werd ingegeven door het feit dat de 
Ziektewet van toepassing was. Hier-
aan wordt in ons voorstel een einde 
gemaakt. 

Ik vond het grappig dat de heer 
Toussaint zei dat het elk jaar meer op-
brengt. Ik zou zeggen: laat het liggen 
en doe niets, want dan verdienen wi j 
meer. Dit is natuurlijk niet waar. Als 
blijkt dat zijn veronderstelling juist is, 
moet de regeling zo snel mogelijk wor-
den ingevoerd, want alles wat zij meer 
oplevert, is meegenomen. 

Ik heb een notitie gekregen in ver-
band met een verschil in de aanvanke-
lijke cijfers. De 90 miljoen geldt voor 
1981 en de 80 miljoen geldt voor 1979. 
Dit verschil is het gevolg van de nomi-
nale ontwikkeling. De besparingen van 
deze maatregel zijn in grote lijnen con-
form de ramingen die wi j in Bestek '81 
hebben gegeven. 

De heer Nypels heeft zich ten princi-
pale voor ons voorstel uitgesproken. 
Hij heeft hierbij een uitvoerige be-
schouwing gegeven van de toekomsti-
ge pensioenverzekering. Ik heb al ge-
zegd dat ik het hiermee eens was. 

De heer Van der Doef (PvdA): In hoe-
verre is er nog sprake van een reële 
ombuiging in de door de Staatssecre-
taris gewenste hoeveelheid, als vol-
daan wordt aan zijn veronderstelling 
dat ondernemingen tot andere vor-
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De Graaf 

men van verzekering van dit risico ko-
men? Het is ook mogelijk dat de werk-
nemers de kosten zelf gaan dragen, 
maar in elk geval zullen dan vormen 
van verzekering voor dit niet meer 
krachtens de Ziektewet verzekerde 
deel ontstaan. Gaat dit deel niet beho-
ren tot de collectieve lasten en is er 
dan niet eerder sprake van een ver-
schuiving dan van een werkelijke om-
buiging? 

Staatssecretaris De Graaf: Als men dit 
risico particulier gaat verzekeren, be-
horen de uitgaven hiervoor niet tot de 
collectieve uitgaven waarover wij 
spreken in het kader van beleidsonv 
buigingen in verband met Bestek '81 
of van de 1 %-nota. Dit zijn particuliere 
uitgaven die leiden tot een afneming 
van de collectieve druk. Hierom gaat 
het vanwege de afwenteling. Het blijft 
natuurlijk een uitgave. Voor dit deel is 
er sprake van een verschuiving. 

De heer Van der Doef (PvdA): Ik ver-
moed dat het zal gaan, zoals het met 
de CARENS-dagen is gegaan, die niet 
op enigerlei wijze in de wet waren ge-
regeld. De ondernemer zal naar de be-
drijfsvereniging gaan en vragen of dit 
is te verzekeren. Er zal dan blijken dat 
er zaken zijn te doen. Het geld dat hier-
voor wordt uitgegeven, behoort tot de 
collectieve sector, het geheel van uit-
gaven in het kader van sociale verzeke-
ringen. 

Staatssecretaris De Graaf: Dit is niet 
het geval in de begrippen die wij han-
teren, als wi j spreken over de collectie-
ve uitgaven, de werkgelegenheid en 
de 1 %-nota. 

De heer Van der Doef (PvdA): Het blij-
ven lasten voor de ondernemingen. 
Het is slechts een verschuiving van 
premie naar eigen risico of een andere 
vorm van verzekering. 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat in 
die beleidsombuigingen echter om 
een stabilisatie van de premiedruk in 
collectieve zin. Dat wordt hiermee be-
reikt. Daartoe behoort niet een even-
tueel te sluiten particuliere verzekering 
of een uitgave door de werkgever. 

De heer De Korte (VVD): In de discus-
sie heeft het punt ontbroken van het ri-
sico van de betrokken mensen, dat 
kennelijk heel hoog wordt ingeschat. 
Het is de vraag of degenen die door-
werken wel inderdaad dat hoge risico 
uiteindelijk opleveren. Dat is in de par-
ticuliere verzekering heel anders af te 
schatten dan wanneer het gaat via een 
solidariteitsverzekering. Ook dat as-
pect moet duidelijk worden meegewo-

gen. Daarom hebben wij ook gevraagd 
hoe het nu eigenlijk ligt met de pre-
mieverzekeringen in de particuliere 
sfeer. 

De heer Poppe (PvdA): Als de heer De 
Korte gelijk heeft, betekent dit dat de 
mensen dan alleen zelf persoonlijk 
voor een hogere verzekeringspremie 
zullen worden gesteld. Wat de Staats-
secretaris betreft, betekent dit dan 
weer dat men er niet is met te zeggen 
dat het uiteindelijk alleen gaat om het 
terugbrengen van de stijging van de 
collectieve druk. Immers, ook in het 
geval waarin mensen gedwongen zul-
len zijn, het zelf te verzekeren betekent 
dit natuurlijk wel dat daarmee het risi-
co van afwenteling net zo groot is. Uit-
eindelijk gaat het, in de filosofie van 
Bestek '81 , alleen maar om het terug-
brengen van die collectieve druk, om-
dat men bang is dat anders mensen 
die daarvoor de belastingen of de pre-
mies moeten betalen dat zullen afwen-
telen. Dat geldt voor individuele verze-
keringen ook. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat geldt 
hiervoor niet. 

De heer Poppe (PvdA): Dan zullen ook 
looneisen worden gesteld om de be-
perking in hun inkomen... 

Staatssecretaris De Graaf: Neen, het 
geldt hiervoor niet. Dit geeft een be-
sparing aan de collectieve druk. Daarbij 
gaat het om de premies van de ver-
plichte sociale verzekering. Daartoe 
behoort niet een particuliere verzeke-
ring. Men kan toch in Nederland, bij 
het ecarteren van dit soort zaken uit 
het collectieve stelsel, niemand verbie-
den, zich particulier te verzekeren? 

De heer Poppe (PvdA): Meent u nu dat 
mensen wel bezwaar hebben tegen 
het betalen van een premie voor een 
collectieve verzekering en niet tegen 
een beperking van hun bestedingsmo-
gelijkheden doordat zij een individuele 
verzekering hebben? 

Staatssecretaris De Graaf: Daarover 
spreek ik niet. Dat is niet in discussie. 
In discussie is de vraag... 

De heer Poppe (PvdA): U wilt toch de 
afwenteling tegengaan? 

Staatssecretaris De Graaf: ... of die col-
lectieve druk die wi j wil len stabiliseren 
al of niet teruggaat; en zij gaat terug. 
Dat heb ik in de discussie gezegd. Ik 
heb helemaal niet gesproken over de 
vraag of een maatregel al dan niet ple-
zierig voor mensen is. 

De heer Weijers (CDA): Daar kan de 
Partij van de Arbeid nu eenmaal niet 
tegen. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

Over de onderdelen van het wets-
ontwerp wordt geen beraadslaging 
gevoerd. 

De behandeling van het wetsontwerp 
wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 19.02 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. een brief van de Staatssecretaris 
van Financiën tot intrekking van het 
wetsontwerp Wijziging van de vermo-
gensbelasting (11 253, nr. 5). 

De Voorzitter stelt voor, deze brief, die 
al is gedrukt en rondgedeeld, voor 
kennisgeving aan te nemen; het wets-
ontwerp wordt van de lijst van werk-
zaamheden afgevoerd; 

2°. een brief van de Minister van Eco-
nomische Zaken, ten geleide van een 
door hem aan het College van Gede-
puteerde Staten van Noord-Brabant 
gezonden reactie op een telex inzake 
een eventuele verplaatsing van de Ne-
hem. 

Ik stel voor, deze brief niet te doen 
drukken en hem voor kennisgeving 
aan te nemen; 

3°. een brief van de Staatssecretaris 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, ten geleide van de nota Ex-
perimentele woningbouw (15 910). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

4°. een brief van de Gevolmachtigde 
Minister van de Nederlandse Antillen, 
met een condoleance in verband met 
het overlijden van de heer Vondeling. 

De brief ligt op de griffie ter inzage; 

5°. een brief van de Voorzitter van de 
Raad van Europa, met een viertal in de 
31e gewone zitting aangenomen aan-
bevelingen. 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage; 

6°. de volgende adressen: 
een, van H. C. Kapper te Jeruzalem, 

met betrekking tot een WUV-uitke-
ring; 

een, van P.C. Lamet te Rijswijk 
(Z.H.), met betrekking tot een bevorde-
ring; 

een, van G. J. A. Verhoeven te Oss, 
met betrekking tot een schadeloosstel-
ling. 
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Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

7°. de volgende brieven e.a.: 
een aantal, over de modernisering 

van kernwapens; 
een, van De Joker, voor sluiting van 

de Nederlandse kerncentrales; 
drie, van de algemeen secretaris van 

het CNV, over respectievelijk de loon-
vorming in ondernemingen en instel-
lingen, over de aftopping prijsconv 
pensatie en over de wet tijdelijke voor-
zieningen arbeidsvoorwaarden buiten 
ca.o. 's; 

een, van de samenwerkende bewo-
nerscommissies Amersfoort e.o., over 
de voorgenomen verhoging van de 
aardgasprijzen; 

een, van de landdrost van de Zuide-
lijke IJsselmeerpolders, met een motie 
inzake de gemeentewording van AI-
mere; 

een, van het centraal bureau KRL, 
met het Economisch overzicht 1978 
van de Nederlandse Katoen-, Rayon-, 
Linnen- en Jute-lndustrie. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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Noten 

N o o t l (zie blz. 1529) 

Samenstelling van de Bijzondere 
Commissie 15 889 (Nota De groot-
schalige aanlanding van LPG) 

Portheine (VVD) 
Van Dis (SGP) 
Epema-Brugman (PvdA) 
Stoffelen (PvdA) 
Jansen (PPR) 
DeBoois(PvdA) 
Salomons (PvdA) 
Van Houwelingen (CDA) 
Van der Hek (PvdA) 
Beinema (CDA) 
Braams(VVD) 
Van Dijk (CDA) 
Lansink(CDA) 
Van der Linden (CDA) 
Lambers-Hacquebard (D'66) 
Castricum (PvdA) 
Moor (PvdA) 
Andela-Baur(CDA) 
Vrijlandt-Krijnen(VVD) 
Bolkestein (VVD) 
Mateman (CDA) 

Noot 2 (zie blz. 1653) 

De vragen van de leden Scholten en 
Eversdijk luiden: 

1 
Heeft de Minister kennis genomen 

van recente berichten, waaruit blijkt, 
dat hierte lande het aantal muskusrat-
ten1 onrustbarend toeneemt? 

2 
Kan de Minister mededelen, hoeveel 

muskusratten gevangen zijn in de ja-
ren 1975, 1976, 1977, 1978 en tot dus-
ver in 1979? 

3 
Welke maatregelen zijn genomen 

sinds vragen van onder meer de eerste 
ondergetekende over de bestrijding 
van de bisamrat op 26 juni 1975 mon-
deling beantwoord werden2? 

4 
Welke maatregelen worden overwo-

gen om tot een effectieve bestrijding 
te komen? 
1 Ook wel bisamrat of waterkonijn ge-
noemd. 
2 Handelingen, blz. 5463 e.v. 

Scherpenhuizen (VVD) 
Verbrugh (GPV) 
Wöltgens(PvdA) 
Buurmeijer (PvdA) 
Van der Spek (PSP) 
Jabaaij (PvdA) 
Rienks(PvdA) 
Couprie(CDA) 
Zijlstra (PvdA) 
Buikema(CDA) 
Verkerk-Terpstra (VVD) 
Eversdijk (CDA) 
P. A. M. Cornelissen (CDA) 
Lubbers (CDA) 
Engwirda (D'66) 
Roels (PvdA) 
Spieker (PvdA) 
Bakker (CDA) 
Rempt-Halmmans de Jongh (VVD) 
De Korte (VVD) 
De Vries (CDA) 

De vragen van het lid Van den Anker 
luiden: 

1 
Is in het bijzonder in Oostelijk en Zui-

delijk Flevoland sprake van aanzienlij-
ke toename van het aantal muskusrat-
ten? 

2 
Is het waar, dat in deze gebieden 

thans geen of nagenoeg geen vangst 
plaats vindt omdat er door Rijkswater-
staat geen geld aan wordt besteed? 

3 
Vindt de Minister aanleiding om met 

spoed in deze gebieden de vangst te 
doen intensiveren, te meer omdat er 
nog geen provinciale indeling van 
kracht is en de verantwoordelijkheid 
voor de muskusrattenbestrijding hier 
dus geheel bij het Rijk ligt? 

Toelichting 

Deze vragen vormen een aanvulling 
op die van de leden Scholten en Ever-
sdijk (C.D.A.), welke op 22 november 
a.s. mondeling zullen worden beant-
woord. 
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Noot 3 (zie blz. 1655) 

Aantal gevangen muskusratten 
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Noot4(zie blz. 1656) 

De vragen van het lid Waltmans 
luiden: 

1 
Is het waar dat de Raad van Minis-

ters der Europese Gemeenschap het in 
Brussel eens is geworden over een in-
tem besluit over de rechten van de 
mens, behorend bij het Lomé-ll-ver-
drag echter zonder daarvan deel uit te 
maken? 

Noot 6 (zie blz. 1665) 

Ombuigingen ten opzichte van priisindexering van de kinderbijslag voor alle kinderen 
(min. gids.) 

1980 1981 1982 

Bevriezing kinderbijslag Ie kind en loonindexering 
kinderbijslag 2e en volgende kinderen 65 155 175 
Prijsindexering van 36% van de volledige kinder-
bijslag voor het eerste kind en prijsindexering 
van kinderbijslag 2e en volgende kinderen 60 140 160 

Is dit besluit bedoeld als een soort 
interne richtlijn voor de Europese Ge-
meenschap indien in één der ACP-lan-
den mensenrechten worden geschon-
den? 

3 
Zo ja, is de Minister bereid te bevor-

deren, dat dit besluit openbaar wordt 
gemaakt en dat de tekst aan de Kamer 
wordt toegezonden? 

Toelichting 

De Volkskrant, woensdag 21 novem-
ber1979. 

Noot 5 (zie blz. 1656) 

De vragen van de leden Castricum, 
Mateman, Van de Ven, Lambers-Hac-
quebard, Van Rossum en Jansen lui-
den: 

1 
Is het de bewindslieden bekend dat 

de diefstal van geladen vrachtwagens 
in Italië, voor Nederlandse chauffeurs 
en transportondernemers een voort-
durende bron van ellende blijft en dat 
de methoden, die bij die diefstallen 
worden toegepast, een steeds agres-
siever karakter krijgen? 

2 
Zijn de bewindslieden bereid - even-

tueel samen met hun collega's in an-
dere landen van de EG - zo spoedig 
mogelijk in contact te treden met de 
Italiaanse regering om te bevorderen, 
dat aan de reeks van incidenten als in 
vraag 1 bedoeld op de kortst mogelijk 
termijn een einde wordt gemaakt? 

3 
Zijn de bewindslieden bereid, voor-

uitlopend op een initiatief als in vraag 
2 bedoeld, onmiddellijk contact op te 
nemen met de ambassadeur van Italië 
in Nederland om hun bezorgdheid 
over de incidenten als in vraag 1 be-
schreven tot uitdrukking te brengen? 

Noot 7 (zie blz. 1679) 

De vragen van het lid Scholten luiden: 

1 
Is het waar dat Deltakabel te Leid-

schendam contact heeft opgenomen 
met de PTT met de bedoeling de 
Luxemburgse commerciële televisie 
(RTL) op de Nederlandse kabelnetten 
te brengen? 

2 
Is het waar, dat Deltakabel de 

Luxemburgse beelden wil opvangen 
via de straalzender in Sluis, waarvan 
Nozema eigenaar is? 

3 
Is het waar, dat de PTT Deltakabel 

ter zake van enige technische adviezen 
heeft voorzien? 

4 
Is het waar, dat afgelopen week voor 

het Hof te Luxemburg klachten van de 
Belgische consumentenbond zijn be-
handeld, die de Luxemburgse com-
merciële zender uit België wil weren? 
Welke gronden zijn daartoe door de 
consumentenbond aangevoerd? 

5 
Is de Regering van oordeel, dat op 

een eventueel verzoek van Deltakabel 
afwijzend dient te worden beslist, en 
dat in een oriënterend stadium hiervan 
dient te worden uitgegaan? 

Toelichting 

Zieo.m. 'De Volkskrant van 17-11-1979 
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