
26ste Vergadering Woensdag 28 november 1979 

Aanvang 10.15 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 121 leden, te we-
ten: Aarts, Abma, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, B. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, De Beer, Beinema, 
Blaauw, H. A. de Boer, De Boois, Borg-
man, Braams, Bremen, Brinkhorst, 
Van den Broek, Buikema, Van der 
Burg, Buurmeijer, Castricum, G. M. P. 
Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Cou-
prie, G. C. van Dam, M. P. A. van Dam, 
Deetman, Van Dijk, Van Dis, Van der 
Doef, Dolman, Duinker, Epema-Brug-
man, Van Erp, Evenhuis, Evenhuis-van 
Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, Ger-
ritse, De Graaf, Gualthérie van Weezel, 
De Hamer, Van Heel-Kasteel, Van der 
Hek, Hermans, Hermsen, Van Houwe-
lingen, Van lersel, Jabaaij, Jansen, 
Joekes, Kappeyne van de Coppello, 
Keja, Van Kemenade, Keuning, Klein, 
Knol, Kolthoff, Kombrink, Konings, 
Korte-van Hemel, De Korte, Kosto, De 
Kwaadsteniet, Lambers-Hacquebard, 
Langedijk-de Jong, Lansink, Lauxter-
mann, Van Leijenhorst, Van der Lin-
den, Lubbers, Moor, Van Muiden, Mül-
ler-van Ast, Nijhof, Nijpels, Nypels, 
Van Ooijen, Patijn, Ploeg, Poppe, Por-
theine, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Rienks, Rietkerk, Roels, Roethof, Van 
Rooijen, Van Rossum, Salomons, Van 
der Sanden, Schaapman, Schakel, 
Scherpenhuizen, Van der Spek, Ste-
merdink, Van der Stoel, Stoffelen, Ter-
louw, Van Thijn, Toussaint, Den Uyl, 
Veerman, Van de Ven, Verbrugh, Ver-
kerk-Terpstra, De Voogd, Voortman, K. 
G. de Vries, Vrijlandt-Krijnen, Waal-
keus, Weijers, Wessel-Tuinstra, Wisse-
link, Wolff, Wöltgens, Worrell, Wüth-
rich-van der Vlist, Van Zeil en Zijlstra, 

en de heren Andriessen, Minister van 
Financiën, Nooteboom, Staatssecre-
taris van Financiën en De Graaf, 
Staatssecretaris van Sociale Zaken. 

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

Braks en Tripels, wegens bezigheden 
elders; 

Ginjaar-Maas, ook morgen, wegens 
andere werkzaamheden; 

Dankert en Voogd, ook morgen, we-
gens verblijf buitenslands; 

Buurmeijer, Rempt-Halmmans de 
Jongh, Weijers, Buikema, Toussaint 
en Roels, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering, wegens een be-
zoek aan Hare Majesteit; 

Braams, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering, wegens andere 
verplichtingen; 

Ter Beek, ook morgen, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

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

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Na-
dere wijziging van de Algemene Kin-
derbijslagwet, de Wet op de inkorrv 
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). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Poppe (PvdA): Het nu aan de 
orde gestelde regeringsvoorstel met 
betrekking tot de zogenaamde derde 
fase in het proces van combineren van 
kinderbijslag en kinderaftrek is een 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, de heer De Graaf 
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grote teleurstelling geworden. Ook op 
dit terrein zorgt het kabinet-Van Agt, 
zorgen CDA en VVD gezamenlijk voor 
het afremmen van vernieuwingenn, 
zowel door het lage tempo van de be-
leidsvoorbereiding als door het op-
werpen van barrières in deze tussen-
gevoegde derde fase. 

Naar de vorm heeft het wetsontwerp 
nog aantrekkelijke kanten. Op zich zelf 
is het vervangen van een ingewikkeld 
complex van vijf verschillende regelin-
gen ten aanzien van de kindervoorzie-
ningen door één nieuwe volksverzeke-
ring een belangrijke vereenvoudiging. 
Ik wil waardering uiten voor de staf 
van het departement, die ongetwijfeld 
veel werk heeft gehad aan het formu-
leren van de diverse bepalingen, aan 
het ontwarren van de ingewikkelde 
knoop. 

Ik zeg dit óók omdat onze fractie zich 
heeft verstout kritiek te uiten op enkele 
schoonheidsfoutjes ter zake van de 
vorm van het wetsontwerp. Juist van-
wege de ingewikkeldheid moet duide-
lijkheid worden betracht. In de uitein-
delijke besluitvorming van de Kamer 
vallen de kopjes weg, die steeds aan-
geven, uit welke wetten de te wijzigen 
artikelen afkomstig zijn. Het is in het al-
gemeen verstandig aandacht te heb-
ben voor de wetstechniek. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat alles 
neemt niet weg dat de integratie een 
belangrijke vooruitgang is. In principe 
zou daar ook de flexibiliteit, de moge-
lijkheid voor toekomstige vernieuwin-
gen mee gediend kunnen zijn. Maar 
door de verdere uitwerking is het 
wetsontwerp voor ons onverteerbaar 
geworden. Onze bezwaren kunnen als 
volgt worden samengevat. 

In de eerste plaats is het uiterst be-
zwaarlijk dat de Regering zich tot de 
huidige voorstellen heeft beperkt en 
dus niet tevens een keuze aan de orde 
is ten aanzien van de richting van die 
toekomstige vernieuwingen. Wij kun-
nen daardoor moeilijk de vraag beoor-
delen of datgene wat de Regering nu 
voorstelt past in een wenselijke ont-
wikkeling voor de toekomst. 

Wel staat voor ons vast dat sommi-
ge elementen uit dit wetsontwerp een 
belemmering vormen voor hetgeen 
ons voor de langere termijn voor ogen 
staat. 

In de tweede plaats neemt de Rege-
ring met dit wetsontwerp een aanloop 
naar het loslaten van de welvaarts-
vastheid van sociale uitkeringen. De 
overgang op de prijsindex voor de kin-
derbijslag zet de deur open voor ver-
dergaande aanslagen op de sociale 

voorzieningen dan volgende week al 
op de agenda staan. 

In de derde plaats blijft men óók bij 
deze voorgestelde regeling de last van 
de bezuiniging leggen op de zwakste 
schouders. Ik doel daarbij op het vast-
houden aan gelijke belastingvrije kin-
derbijslagbedragen ongeacht de inko-
menshoogte, gecombineerd met het 
continueren van de halvering van de 
kinderbijslag voor jonge eerste kinde-
ren en de voortgezette bevriezing van 
de kinderbijslag voor alle eerste kinde-
ren. Ik ga op ieder van die drie punten 
nog wat nader in. 

In de eerste plaats de onzekerheid 
over verdere ontwikkelingen in de toe-
komst. Dat dit een groot gevaar is, 
wordt ook door de SER onderstreept. 
De SER betreurt in zijn advies dat de 
Regering de nu voorgestelde techni-
sche afzondering niet heeft afgestemd 
op het uiteindelijk te realiseren 
systeem. Ook vindt de SER dat de 
voorgenomen nieuwe regeling van de 
studiefinanciering in de overwegingen 
betrokken zou moeten worden. Wat 
dat laatste punt betreft is trouwens bij 
de zeer recente begrotingsbehande-
ling van Onderwijs van vele kanten 
weer op spoed aangedrongen. De 
meerderheid van de SER vindt om bei-
de redenen - de toekomstige structuur 
van de kinderbijslag zelf en de onze-
kerheid omtrent de studiefinanciering 
- de nu voorgestelde technische afron-
ding van de integratie kinderbijslag-
kinderaftrek ongewenst. 

Waar zit nu eigenlijk de vertraging in 
de voorbereiding van het wetsontwerp 
studiefinanciering? Welk departement 
wacht op welk departement? Wanneer 
kunnen wij dat wetsontwerp tegemoet 
zien? Hoe staat het met het gebruik 
van de extra middelen, die als com-
pensatie van het wegvallen van de 
dubbele kinderbijslag voor 16- en 
17-jarigen verleden jaar zijn uitgetrok-
ken in het kader van de studiekosten-
voorziening? Is het waar dat veel men-
sen daarvan door onbekendheid geen 
gebruik maken? 

De Regering is bij het uitblijven van 
een adviesaanvrage niet alleen in strijd 
met de opvatting van de SER, maar 
óók met een uitspraak van de Eerste 
Kamer. Tot mijn verbazing beweren de 
bewindslieden in de memorie van ant-
woord het tegendeel. Ze zullen toch 
echter moeten erkennen dat het nog 
steeds niet formuleren van een ad-
viesaanvrage aan de SER over wat de 
motie-Van Tets noemde 'een verder-
gaande hervorming van het stelsel van 
kinderregelingen' in strijd is met het 
dictum van deze motie, waarin wordt 
gezegd dat 'daarmee niet gewacht be-

hoort te worden tot of na de derde fa-
se'. En nu deelt de Regering doodleuk 
mee dat nog niet eens gegarandeerd 
kan worden dat die advies-aanvrage er 
in de eerste maanden van 1980 zal zijn. 
Dat zou dan trouwens ook nog na het 
tot stand komen van die derde fase zijn, 
om maar niette spreken van de indie-
ningsdatum van het hier en nu aan de 
orde zijnde wetsontwerp. 

Nu is anders handelen dan de SER 
voor ogen stond op zich nog geen 
doorslaggevend bezwaar en verder 
zou je kunnen zeggen, dat de Eerste 
Kamer maar voor zichzelf moet opko-
men. Deze beperking echter van de 
derde fase tot het technisch afronden 
van de eerste fase zit ons bovendien zo 
hoog, omdat er nieuwe groepen in het 
bestaand kinderbijslagstelsel worden 
betrokken, met alle moeilijkheden over 
de te betalen premie en wegvallende 
kinderaftrek terwijl daardoor de weer-
stand tegen weer nieuwe verande-
ringen alleen maar kan worden ver-
groot. Dat bedoelde ik met het opwer-
pen van nieuwe belemmeringen op de 
weg naar een bevredigend stelsel van" 
kindervoorzieningen. En toch gaat ook 
de Regering uit van de wenselijkheid 
van zo'n vierde fase, ook al geeft ze 
daarvoor helaas geen richting aan. 

De Regering heeft als reactie op on-
ze kritiek op het uitblijven van een rich-
tinggevende SER-adviesaanvrage in 
de memorie van antwoord een uiteen-
zetting gegeven van de problemen die 
zich naar haar mening bij de verdere 
herstructurering voordoen. In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
verwijt zij ons thans dat wij daar niet 
op zijn ingegaan. Zij zou die uiteenzet-
ting hebben bedoeld als een 'voortzet' 
tot open discussie. Dat is de zaak op 
z'n kop zetten. Van een voorzet in de 
discussie is geen sprake. 

Vrijwel nergens betrekt de Regering 
een stelling. Zij volstaat met het noe-
men van een aantal wensen en opvat-
tingen die in de samenleving worden 
gehoord (waarbij niet eens alle wen-
sen en opvattingen de revue passeren 
die in het voorlopig verslag van deze 
Kamer zijn te vinden), en geeft vervol-
gens een aantal vrijblijvende bespie-
gelingen ten beste over de theoreti-
sche grondslagen van de kinderbij-
slag. 

Terecht stelt de CDA-fractie dat wi j 
voor een principiële gedachtenwisse-
ling in de Kamer eigenlijk de advies-
aanvrage aan de SER en het daarop 
gegeven antwoord zouden moeten 
kennen. Wellicht zou het zin hebben 
gehad ook bij deze gelegenheid een 
discussie over de toekomstige plaats 
van de kinderbijslag in de inkomens-
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politiek te voeren, als de Regering in 
haar wetsontwerp zelf een aanduiding 
had gegeven van haar opvattingen 
daarover. Daar hadden dan ook de 
maatschappelijke organisaties op kun-
nen reageren. Dat had ook een rol kun-
nen spelen in de discussies in de Ka-
mer. 

Wat moeten we echter aan met 
dooddoeners als de stelling dat een 
nieuw stelsel uitvoerbaar moet zijn en 
dat de vraag belangrijk is in hoeverre 
ouders zelf financiële verantwoorde-
lijkheid dragen voor het levensonder-
houd van hun kinderen? Wij van onze 
kant willen wel stellen dat het er meer 
om gaat welke ouders die niette ont-
kennen financiële verantwoordelijk-
heid gezien hun inkomen geheel kun-
nen dragen. Vandaar onze voorkeur 
voor inkomensafhankelijkheid van de 
kinderbijslag en voor de differentiatie 
naar leeftijd in plaats van naar rangor-
de. Het niet betalen van kinderbijslag 
aan groepen die dat gezien hun be-
voorrechte inkomenspositie niet nodig 
hebben, is naar onze mening ook de 
enig aanvaardbare methode om geld 
te sparen voor hogere prioriteiten, bin-
nen en buiten de kinderbijslag. 

Ons tweede bezwaar betreft het kop-
pelen van de kinderbijslag aan de 
prijs-index. Ik heb dat genoemd een 
aanloop naar het ontkoppelen van de 
ontwikkeling der sociale uitkeringen 
aan de welvaartsontwikkeling van de 
beroepsbevolking. De Regering ont-
kent de wenselijkheid om de kinder-
bijslag op dezelfde manierte behande-
len als de overige sociale uitkeringen. 
Ze gebruikt daarbij het argument dat 
de verschillende elementen, waaruit 
de nieuwe kinderbijslag is opge-
bouwd, ook in het verleden niet alle 
aan de loonontwikkeling waren gekop-
peld. Ze gaat daarbij naar onze mening 
voorbij aan het feit dat de omzetting 
van de (gedifferentieerde en denivelle-
rende) kinderaftrek in een voor ieder 
gelijke kinderbijslag uiteraard als con-
sequentie moet hebben dat de relatie-
ve positie van die bijslag tegenover de 
andere inkomensbestanddelen onge-
wijzigd moet blijven. 

Als wi j het normaal gaan vinden dat 
de inkomensontwikkeling van ouders 
en verzorgers van kinderen gaat ach-
terblijven bij de welvaart van anderen, 
waarom zouden wij dan nog bezwaar 
moeten maken tegen het loskoppelen 
der sociale uitkeringen van de algeme-
ne loonontwikkeling? Voor ons zou al-
leen al deze breuk op de welvaarts-
vastheid van sociale uitkeringen een 
reden zijn om dit wetsontwerp af te 
wijzen. 

Als de bewindslieden in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
goede nota nemen van de opvatting 
van hun partijgenoten in de CDA-frac-
tie dat er een uniform indexeringsma-
chanisme moet zijn voor alle sociale 
uitkeringen, met inbegrip van de kin-
derbijslag en als zij dan toch vasthou-
den aan de prijsindex, vragen wi j ons 
af wanneer er een voorstel komt om 
dat op alle sociale uitkeringen toe te 
passen. Wij hebben daarom een 
amendement ingediend dat zich ten 
doel stelt de door het CDA gevraagde 
uniformiteit op het juiste niveau vast 
te leggen. 

Er is overigens wel reden om te vra-
gen naar duidelijkheid over wat het 
CDA nu eigenlijk wi l . Met enige verba-
zing hebben wij gisteravond uit de 
mond van de heer Hermsen gehoord, 
dat de CDA-fractie aan de bewindslie-
den vroeg mee te denken over een tus-
senoplossing, waarin de ene toeslag 
aan de prijs en de andere toeslag aan 
de loonindex zou worden gekoppeld. 
Wat is er eigenlijk gebeurd sinds eind 
oktober, toen de CDA-fractie een ver-
klaring aflegde, waarin werd gezegd 
dat de opbrengst van de handhaving 
van de bevriezing van de kinderbijslag 
voor het eerste kind allereerst dient te 
worden aangewend om de kinderbij-
slagen te koppelen aan de index van de 
regelingslonen en dat voorts voor het 
oplossen van andere knelpunten, die 
verband houden met de nieuwe kin-
derbijslag, van die bezuiniging gebruik 
zou moeten worden gemaakt? 

Wat is er sinds die verklaring ge-
beurd? Is de CDA-fractie met het zoe-
ken naar een of andere ingewikkelde 
oplossing niet bezig zich opnieuw 
schuldig te maken aan gelegenheids-
wetgeving? De heer Hermsen erkende 
gisteren in zijn eerste woorden dat, als 
het wetsontwerp op het ogenblik zo in-
gewikkeld is, zijn eigen fractie daar-
aan, door inbreuken in bepaalde voor-
gestelde systematische regelingen, 
zelf mede schuldig is. 

Ons derde bezwaar is, dat de lasten 
op de zwakste schouders komen te lig-
gen. Ik denk daarbij allereerst aan het 
besluit om toch weer terug te komen 
op het voornemen tot ontdooien van 
de kinderbijslag voor het eerste kind. 
Dat voornemen wordt ook door het 
CNV beschouwd als een belangrijk ele-
ment in het arbeidsvoorwaardenbe-
leid voor 1980. Men ziet het als een be-
langrijke mogelijkheid om de koop-
kracht van de modale werknemer te 
handhaven. De Minister van Financiën 
moet bedenken dat zuinigheid soms 
een slechte raadgever is. Mijn fractie-
genoot Kombrink heeft er bij de be-

handeling van het dekkingsplan al op 
gewezen. 

Ons bezwaar is echter niet in de 
eerste plaats een zaak van arbeids-
voorwaardenbeleid. Het aanvankelijke 
regeringsvoornemen tot ontdooi ing 
vloeide logisch voort uit de door de 
Regering in de memorie van toelich-
ting terecht geconstateerde ontwikke-
ling dat het minimum-loon in toene-
mende mate wordt beschouwd als een 
sociaal minimum voor gehuwden zon-
der kinderen. De consequentie daar-
van is dat de kinderbijslag ook voor 
het eerste kind gelijke tred moet nou-
den met het minimum-loon. Als de Re-
gering bovendien in de memorie van 
antwoord suggereert dat het uitgangs-
punt voor het bepalen van de kinder-
bijslag zou moeten zijn de noodzakelij-
ke kosten van levensonderhoud, dan 
rijst ook nog de vraag of op den duur 
de bijslag voor het eerste kind niet ten 
minste gelijk zou moeten zijn aan die 
van de volgende kinderen. Zo rijst ook 
de vraag of het dan nog verantwoord 
is, de kinderbijslagbedragen per kind 
te laten oplopen met het kindertal. 
Juist het eerste kind zou wel eens tot 
de hoogste kosten kunnen leiden. 

Een omgekeerde ontwikkeling heeft 
zich echter sinds de indiening van het 
wetsontwerp voltrokken ten gevolge 
van het gedram van de VVD over ver-
dere ombuigingen op het terrein van 
de kinderbijslag. De bewindslieden 
zijn akkoord gegaan met het in ieder 
geval tot 1982 bevroren houden, d.w.z. 
met het volgend jaar opnieuw achter-
blijven van de kinderbijslag voor het 
eerste kind met nog eens f 41 per jaar, 
althans wanneer wi j uitgaan van de 
prijsindex. Wanneer wij uitgaan van 
de loonindex, dan is het verschil nog 
wat groter. Ook is er het perspectief 
dat die afstand volgend jaar nog ver-
der zal groeien. Dat bedoelen wi j met 
het ophogen van een barrière. In dit 
geval is het een budgettaire barrière 
voor het later inhalen van die achter-
stand. 

Daar komt dan nog bij dat voor kin-
deren beneden de drie jaar die bevro-
ren kinderbijslag gehalveerd blijft. In 
beide gevallen omdat de regeringsco-
alitie weigert noodzakelijk geachte be-
zuinigingen op een sociaal meer ver-
antwoorde wijze te realiseren. Ik denk 
daarbij niet alleen aan onze eigen 
voorkeur voor inkomensafhankelijk-
heid, maar óók aan de mogelijkheid 
om desnoods de progressie naar rang-
orde iets minder steil te laten verlo-
pen. Als men dan wi l ombuigen, zijn er 
toch ook andere mogelijkheden denk-
baar. 
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Nu komt het erop neer dat voor de 

toekomst wenselijke verschuivingen 
(het in verhouding tot de overige bij-
slagen verhogen van de bijslag voor het. 
eerste kind) extra moeilijk worden ge-
maakt en dat met name de lager be-
taalden, voor wie deze hogere kosten 
uiteraard het zwaarst drukken, het ge-
lag weer betalen. Wij hebben dan ook 
op beide punten, zowel ten aanzien 
van de ontdooiing van de kinderbijslag 
als het ongedaan maken van de halve-
ring voor jonge eerste kinderen, een 
amendement ingediend. 

Overigens verdienen deze amende-
menten de steun van de Kamer niet al-
leen omdat zij een betere lastenverde-
ling ten gevolge hebben. Alle partijen 
in deze Kamer hebben de wenselijk-
heid onderstreept van een meer een-
voudig en flexibel systeem. Welnu, ik 
zou erop wil len wijzen dat juist de 
man, die nu al jaren belast is met het 
onderzoek naar de mogelijkheden tot 
vereenvoudiging van de sociale zeker-
heidsregelingen, oud-Minister Veld-
kamp, in een artikel in het Sociaal 
Maandblad Arbeid van september van 
dit jaar zowel het invoeren van de prijs-
index als de bevriezing en halvering 
van kinderbijslagen voor het eerste 
kind als betreurenswaardige gelegen-
heidswetgeving aanduidt en klaagt 
over de moeizaamheid van vereen-
voudigingsarbeid als er regelmatig on-
nodige complicaties worden aange-
bracht. 

Woorden van dezelfde autoriteit 
kunnen worden aangehaald als het 
gaat om de gedachte om voor kinder-
loze zelfstandigen de overgang naar 
een hogere premie te vergemakkelij-
ken door haar over een langere perio-
de te spreiden. Ook die suggestie is 
in dat artikel van de heer Veldkamp te 
vinden. Amendementen in die richting 
zullen wij dan ook steunen. 

De Regering heeft de overgangsmoei-
lijkheden van de kleine zelfstandigen 
verlicht door het verhogen van de uit-
kering-ineens aan de mensen die op 
het ogenblik een KKZ-uitkering krijgen. 
Heeft de Regering ook plannen om 
voor het volgend jaar verzachting van 
die overgangsproblemen te realise-
ren? 

Een ander overgangsprobleem is 
dat van de ambtenaren die moeten 
overgaan van uitkering van de kinder-
toelage per maand naar kinderbijslag 
per drie maanden. Is er een oplossing 
gevonden voor de bezwaren die de 
ambtenarenbonden daartegen hebben 
geopperd? 

Mijnheer de Voorzitter! Uiteraard 
hebben wij ons ook afgevraagd, welke 

financiële dekking wi j konden geven 
aan de door ons ingediende amende-
menten. Herhaalde malen hebben wi j 
gewezen op de mogelijkheid van inko-
mensafhankelijkheid van de kinder-
bijslag. Hiermee zouden de gelden van 
het kinderbijslagfonds meer gericht 
kunnen worden besteed. Evenzeer bij 
herhaling hebben echter de bewinds-
lieden bij de schriftelijke voorberei-
ding - en bij die gelegenheid niet voor 
het eerst - het argument gebruikt dat 
zo'n stelsel in strijd zou zijn met het 
draagkrachtbeginsel van de belasting-
wetgeving. 

Ik moet zeggen dat onze fractie die 
strijdigheid niet ervaart. Het wil er bij 
ons niet in dat het de draagkracht van 
mensen met hoge inkomens te boven 
zou gaan als zij voor de verzorging van 
hun kinderen niet meer terug konden 
vallen op een overheidsvoorziening. 
De vroegere kinderaftrek is dan wel in 
de nieuwe kinderbijslagregeling opge-
nomen, maar de vraag, of er uit een 
oogpunt van draagkracht reden is om 
ook bij hoge inkomens nog rekening te 
houden met het hebben van kinderen, 
is toch arbitrair en niet principieel? Die 
is toch niet los te zien van de vraag, 
welke andere bestedingsmogelijkhe-
den iemand voor de verzorging van 
kinderen zou moeten opofferen als hij 
of zij die kinderbijslag niet kreeg? 

De heer Hermsen (CDA): Ik heb er gis-
teravond terloops op gewezen, 
maar ik zou de heer Poppe nu toch 
echt wil len adviseren, het college van 
Staatssecretaris Nooteboom in de 
Handelingen over de behandeling van 
de tweede fase van de kinderbijslag 
nog eens goed door te lezen, want de 
vertaling van het draagkrachtbeginsel 
die de heer Poppe nu geeft, lijkt mij 
toch wel bezijden de uitleg die daaraan 
van zeer deskundige zijde, niet alleen 
van de kant van de Staatssecretaris, 
wordt gegeven. Het gaat er niet alleen 
om, of men iets kan betalen, maar ook 
om het verschil in draagkracht tussen 
mensen met verschillende aantallen 
kinderen, ongeacht hun inkomen. Daar 
gaat de heer Poppe aan voorbij. 

De heer Poppe (PvdA): Dat doe ik hele-
maal niet. De inhoud van mijn stelling 
is, dat het aantal kinderen van beteke-
nis is voor de draagkracht op een be-
paald inkomensniveau. Op een hoger 
niveau hebben de mensen veel meer 
mogelijkheden om die verantwoorde-
lijkheid voor het hebben van veel kin-
deren waar te maken, door wellicht 
wat meer luxe, die anderen in de sa-
menleving zich ook niet kunnen ver-
oorloven, na te laten. 

De heer Hermsen (CDA): Daarmee is 
dan het zoveelste kind, zodra men bo-
ven een bepaalde inkomensgrens zit, 
geiijk aan de tweede auto! 

DeheerNijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De stelling van de heer 
Poppe impliceert dat hij bij hogere in-
komens de mensen die veel kinderen 
hebben, afstraft. Het gaat er niet om 
een onderscheid te maken tussen bij 
voorbeeld een leraarsgezin met en een 
onderwijzersgezin zonder kinderen. 
Het gaat erom niet het krijgen van kin-
deren als zodanig af te straffen op 
grond van de hoogte van het inkomen. 
Als u de hoge inkomens wilt aanpak-
ken, kunt u dat bij voorbeeld door een 
hogere progressie doen. Nu straft u al-
leen het krijgen van kinderen af. Dat is 
onrechtvaardig. 

De heer Poppe (PvdA): Het gaat hele-
maal niet om het straffen van het heb-
ben van veel kinderen! Het gaat om de 
vraag of het hebben van veel kinderen 
een zaak is die dusdanig zware lasten 
met zich brengt, dat de gemeenschap 
de ouders daarbij te hulp moet komen, 
ja of nee. 

DeheerNi jhof (DS'70): U kunt een zelf-
de redenering bij voorbeeld met be-
trekking tot de AOW ophangen. Er zijn 
veel mensen met een vrij hoog inko-
men die in principe die AOW niet no-
dig hebben. U kunt dit verhaal bij iede-
re vorm van sociale verzekering op-
hangen. 

De heer Poppe (PvdA): Nee, ik denk 
dat een AOW in ieder geval noodzake-
lijk is als wij naar een situatie van meer 
inkomensgelijkheid toe wil len, omdat 
de mensen over een bodempensioen 
moeten beschikken. Overigens is het 
realiseren van de AOW voor alle inko-
menstrekkers ook een zaak geweest 
van de onmogelijkheid te onderschei-
den naar mensen tussen de hoge en 
lage inkomens. 

De heer Nijhof (DS'70): Dat is toch on-
zin! Dat onderscheid is toch zeer wel te 
maken. Als het op het terrein van de 
kinderbijslag kan, kan het toch ook op 
het terrein van de AOW? Er is toch 
geen principieel verschil? 

De heer Poppe (PvdA): De vraag is of 
het technisch niet tot veel hogere kos-
ten zou moeten leiden als er onder-
scheid zou moeten worden gemaakt. 
Het is dan een kwestie van afwegen 
van kosten. Dat is de reden geweest 
waarom de AOW de vorm heeft gekre-
gen die zij nu heeft. 

Zeker als het gaat om de kinderbij-
slag is het van betekenis om zich af te 
vragen of de extra kosten, die onge-
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twijfeld uit het hebben van meer kin-
deren voortvloeien, ertoe leiden dat de 
mensen echt noodzakelijke uitgaven 
niet meer kunnen doen, dan wel dat zij 
in plaats van naar Mallorca naarTene-
rife moeten gaan. Dat is toch iets an-
ders? 

Mijnheer de Voorzitter! Om dit soort 
redenen vind ik die draagkrachtrede-
nering vals, even vals als de suggestie 
dat er rechtsgelijkheid zou zijn als 
werknemers èn zelfstandigen met ove-
rigens zeer verschillende inkomenspo-
sities, van de wetgever een gelijke 
aanspraak op kinderbijslag krijgen. 

Wij geven toe dat met deze wetswij-
ziging meer formele gelijkheid wordt 
gerealiseerd, maar dat wil niet zeggen 
dat zij ons rechtsgevoel bevredigt. Wij 
zullen dan ook van harte een motie on-
dertekenen die later in dit debat zal 
worden ingediend, waarin de Rege-
ring wordt uitgenodigd bij de voorbe-
reiding van de vierde fase als uitgangs-
punt te kiezen dat de definitieve kin-
derbijslagvoorziening inderdaad reke-
ning zal houden met de draagkracht. 
Door ervoor te zorgen dat alleen maar 
kinderbijslag wordt uitbetaald aan 
mensen, voor zover ze dat ook inder-
daad nodig hebben. Daardoor kan bo-
vendien op termijn zoveel geld worden 
uitgespaard, dat het verantwoord is nu 
de veranderingen en de vereenvoudi-
gingen in te voeren die in onze amen-
dementen zijn neergelegd. Deze zijn 
erop gericht deze technische afron-
ding inderdaad te laten uitmonden in 
een eenvoudig systeem zonder onlogi-
sche constructies, zoals een van de an-
dere aanpassingsmechanismen af-
wijkende indexeringsmethode en een 
lagere uitkering voor de verzorging 
van het eerste kind, terwijl juist die bij-
drage in het verleden een naar de hui-
dige opvattingen niet te verdedigen 
achterstand heeft opgelopen. 

D 
De heer Nijhof (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Al in de eerste fase van de 
wijzigingsoperatie inzake kinderbijslag 
en aftrek wees ik op het ontbreken van 
een principiële beschouwing van rege-
ringszijde over het systeem van kin-
derbijslag en achterliggende gedach-
ten. Nu, bij de behandeling van de der-
de fase, blijkt hierin nauwelijks veran-
dering te zijn gekomen. Eerst in de 
loop van 1980 zal in de vorm van een 
adviesaanvrage aan de SER hier aan-
dacht aan worden gegeven. De omge-
keerde wereld: eerst vereenvoudiging 
en dan een studie over de grondsla-
gen. Hierop is mijns inziens terecht kri-
tiek gekomen van de SER en van werk-
gevers- en werknemersorganisaties. 

Het gevolg van dit manco is een aantal 
onevenwichtigheden en denkfouten, 
waarop ik aanstonds zal ingaan. 

Vooropgesteld moet worden, dat 
DS'70 in principe voorstander is van 
vereenvoudiging. Sociale uitkeringsre-
gelingen moeten begrijpelijk zijn voor 
het publiek en voor de diensten van de 
overheid zelf. Het voor ons liggende 
wetsontwerp draagt daartoe een voor-
stel aan, helaas, zonder dat in al zijn 
aspecten zorgvuldig te motiveren. De 
verschillende aan de orde zijnde as-
pecten kunnen vrijwel afzonderlijk 
worden besproken. Ik noem de relatie 
van de kinderbijslag met het beroep 
van de ouders, het inkomen van de ou-
ders, de leeftijd van het kind, de rang-
orde van het kind, het indexerings-
mechanisme en de prioriteit van fisca-
le aftrek (een belastingvrije som) ten 
opzichte van sociale verzekeringsbij-
slag. Over dit laatste punt heb ik ove-
rigens al uitvoerig gesproken bij de be-
handeling van de eerste fase. 

Bij inkomenspolitiek moet rekening 
worden gehouden met het draag-
krachtbeginsel. Het aantal leden van 
de huishouding is daarop van invloed. 
Dit betekent niet automatisch, dat elk 
kind voor de kinderbijslag moet mee-
tellen - ik kom daarop nog terug - zo-
als ook het constateren van de jaren 
gevolgde onredelijkheid van een rela-
tie tussen kinderbijslag en ouderlijk 
beroep niet meebrengt, dat het huidi-
ge stelsel voor werknemerskinderen 
algemeen moet gaan gelden. Naar 
mijn mening moet de onafhankelijk-
heid van kinderbijslag ten opzichte van 
het inkomen van de ouders worden 
gehandhaafd, mede om het percenta-
ge inkomensafhankelijke heffingen en 
subsidies niet nog hogerte maken dan 
thans al het geval is. Kern van de kin-
derbijslag is, dat het gaat om de ver-
houding in besteedbaar inkomen tus-
sen mensen met en mensen zonder in-
komen. 

In het voorlopig verslag bepleitte de 
fractie van de Partij van de Arbeid het 
inkomensafhankelijk maken van de 
kinderbijslag, dat wil zeggen, differen-
tiatie van het kinderbijslagsbedrag op 
grond van inkomenshoogte. Dit voor-
stel van de PvdA is onjuist om twee re-
denen. Daarbij verwijs ik nog even 
naar het interruptiedebatje dat ik met 
de heer Poppe daarover had. De eerste 
reden is de volgende: omdat het bij 
voorbeeld bij een leraar met kinderen 
gaat om de financiële positie ten op-
zichte van een leraar zonder kinderen 
en niet bij voorbeeld om de verhou-
ding tot een onderwijzer met kinderen. 
Het verkrijgen van kinderen wordt in 
de PvdA-visie, naarmate het inkomen 
hoger is, zwaarder financieel belast. 

Dat lijkt mij een sterk onlogische vorm 
van inkomenspolitiek. Geldt dit stand-
punt dan ook niet mutatis mutandis 
voor de AOW-uitkeringen of voor an-
dere sociale verzekeringen, omdat aan 
al die gevallen een gelijksoortige rede-
nering is op te hangen? 

Het tweede overwegende argument 
is dit. De PvdA kiest hierdoor voor het 
uitsluitend willen bezien van het kind 
vanuit de positie van de ouders. Het 
besluit tot het krijgen van een kind en 
de positie van een eenmaal geboren 
kind dienen echter niet met elkaar ver-
ward te worden. Kinderen behoren 
zelfstandige rechten te hebben en heb-
ben dat ook ingevolge het Burgerlijk 
Wetboek. Die rechten dienen los ge-
zien te worden van de financiële posi-
tie van de ouders, omdat zij recht heb-
ben op de verzekering van enig rede-
lijk inkomen. Het kind is een individu 
met eigen rechten, plichten en behoef-
ten. 

De heer Poppe (PvdA): Daarmee gaat 
de heer Nijhof volkomen voorbij aan 
het feit, dat de positie van kinderen in 
meer welvarende gezinnen op zich ab-
soluut niet achter, maar daarentegen 
ver voor ligt, vergeleken bij die uit ge-
zinnen van mensen die ook naar onze 
opvatting recht hebben op kinderbij-
slag. Hij kan toch niet zeggen, dat daar-
mee die kinderen onrecht wordt aan-
gedaan? Integendeel! Door het gericht 
besteden van de kinderbijslagmoge-
lijkheden, die de gemeenschap heeft, 
maken wij het mogelijk, dat er minder 
verschil gaat bestaan tussen de kinde-
ren, ongeacht de inkomenshoogte van 
hun ouders. 

De heer Nijhof (DS'70): Het gaat erom, 
op welke wijze u inkomenspolitiek wilt 
voeren. Wilt u dat doen via het kind als 
instrument? Dat gebeurt in feite in uw 
visie, omdat het krijgen van kinderen 
financieel zwaar wordt belast voor de 
hogere inkomens. Of wilt u dat doen 
door direct de hogere inkomens aan te 
pakken, bij voorbeeld via een hogere 
progressie van de belasting of langs 
andere wegen, zoals via de verhoudin-
gen tussen bruto en netto inkomens? 
Dat lijkt mij veel zinvoller, omdat men 
via die vorm van inkomenspolitiek een 
meer redelijke verdeling van inkomens 
verkrijgt dan via de wijze waarop u dat 
wilt. 

De heer Poppe (PvdA): Het gaat ons 
niet om de vraag, op welke manier er 
een meer zinvolle inkomenspolitiek 
kan worden bedreven, maar op welke 
manier er een zinvol gebruik kan wor-
den gemaakt van de mogelijkheden 
die de gemeenschap heeft om mensen 
kinderbijslag te bezorgen die dat nodig 
hebben. 
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Interruptie van de heer Poppe (PvdA) 

De heer Nijhof (DS'70): Jawel, maar 
dan gaat het erom langs welke weg u 
dat wilt doen. U gebruikt hierbij het 
kind als instrument. Dat lijkt mij een 
sterk achterhaalde visie, juist omdat in 
een meer moderne visie het kind in 
toenemende mate als onafhankelijk 
wordt beschouwd ten opzichte van de 
ouders, met eigen rechten en behoef-
ten. Die visie doorkruist u met deze 
vorm van inkomenspolitiek. 

De heer Poppe (PvdA): De heer Nijhof 
kan toch niet ontkennen, dat daarmee 
die redenering voor hem een mindere 
mogelijkheid betekent om de kinderen 
van lagere inkomenstrekkers te hulp te 
komen? 

Het betekent inderdaad het bevoor-
rechten van ouders met grote inko-
mens, die inderdaad in staat zijn hun 
kinderen behoorlijk op te voeden en te 
verzorgen. Het beperkt de mogelijkhe-
den van de gemeenschap om de ou-
ders met kinderen uit lage >nkomens-
groepen te hulp te komen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
vind dat het belastbaar maken van uit-
keringen als de kinderbijslag niets te 
maken heeft met de rechten van het 
kind als individu. Ik vind ook dat de 
heer Nijhof één ding vergeet, als hij de 
vergelijking trekt met de AOW. De 
AOW is namelijk belast en wordt meer 
belast naarmate het verdere inkomen 
hoger is. 

De heer Nijhof (DS'70): Ik wil nog-
maals terugkomen op hetgeen ik in 
eerdere instantie heb gezegd. Het is 
naar mijn mening principieel onjuist 
het kind als instrument van inkomens-
politiek te gebruiken. Ik onderken uiter-
aard dat kinderen in meer welvaren-
de milieus financieel meer mogelijkhe-
den hebben dan in minder welvarende 
milieus. Daarom moet men dit pro-
bleem aanpakken bij de primaire inko-
mensverdeling en niet bij een vorm 
van inkomensafhankelijke kinderbij-
slag. 

De heer Poppe (PvdA): U wilt wat men 
op het ene terrein van de inkomens-
politiek zou moeten nastreven, weer 
ongedaan maken door een ongerecht-
vaardigde toekenning van kinderbij-
slagen aan ouders van kinderen die dit 
niet nodig hebben. 

De heer Nijhof (DS'70): Dat is volstrekt 
onjuist. Het verbeteren van de positie 
van kinderen gebeurt niet alleen via de 
kinderbijslag. Het kan op een aantal 
andere manieren gebeuren. Het kan 
gebeuren via de primaire inkomens-
verdeling. Het kan ook gebeuren - het 
gebeurt in feite ook - via een zeer 
groot voorzieningenpatroon dat de 
overheid ouders met kinderen via an-
dere departementen aanbiedt, bij 
voorbeeld in de sfeer van Onderwijs, 
CRM en Justitie. 

De argumentatie van de indieners 
voor het aan de orde zijnde wets-

ontwerp is de vereenvoudiging en uni-
formering die dankzij dit wetsontwerp 
onstaat in de variëteit aan regelingen 
als de AKW, KWL, KTO, KKZ; letter- en 
regelingscombinaties om duizelig van 
te worden. 

Het is de vraag of het in dit wetge-
vend proces, dat streeft naar vereen-
voudiging, ook niet wenselijk zou zijn 
de variëteit in de kinderbijslag-bedra-
gen per kind, afhankelijk van de rang-
orde, onder de loep te nemen. Ik pleit 
voor een voor alle meetellende kinde-
ren gelijke bijslag tot aan de leeftijd 
van 18 jaar, de toekomstige leeftijd 
voor meerderjarigheid. Er is thans 
sprake van een tamelijk willekeurige 
situatie. Er is een bevroren bijslag voor 
het eerste kind en verdere halvering 
van de kinderbijslag voor nul tot drie-
jarigen, vermindering van de bijslag 
voor 16-tot 18-jarigen en een relatief 
voordeel voor de grote gezinnen. Bij 
de tweede fase is toen het amende-
ment-Hermsen aangenomen. Dat be-
vroren kind werd in de memorie van 
toelichting ontdooid, om later weer 
bevroren te worden. Het werd toen 
'het bevroren kindje van Rietkerk' ge-
noemd. De argumentatie pro en contra 
- het kan vriezen, het kan dooien -
blijkt het politieke weersklimaat goed 
te volgen. Als ik de heer Hermsen 
goed heb begrepen gisterenavond, 
wordt dit bevroren kindje nu een Pyr-
ruskindje. Dit zal bij de stemmingen 
dan wel blijken. 

Ideaal zou naar mijn mening zijn een 
onderzoek naar de kosten van het kind 
afhankelijk van de leeftijdsfase waarin 
het verkeert, om daarop de kinderbij-
slag te baseren. Dat vergt echter de no-
dige tijd en zou meegenomen kunnen 
worden bij de studie over verdere her-
structurering. Is de Staatssecretaris 
hiertoe bereid? Vereenvoudiging nu, 
door een gelijk bedrag voor ieder kind 
zou een alternatief kunnen zijn voor de 
huidige willekeurige ondoorzichtige si-
tuatie. 

Tot de leeftijd van 18 jaar respectie-
velijk het einde van de leerplichtige 
leeftijd zou geen zelfstandig recht op 
een bijstandsuitkering moeten be-
staan, maar wel voor jonge werkne-
mers recht op sociale verzekeringsuit-
keringen bij voorbeeld bij onvrijwill ige 
werkloosheid na te hebben gewerkt of 
bij ziekte. Het is ongewenst dat de 
overheid degenen die, boven de leef-
tijd van 18 jaar, voortgezet onderwijs 
volgen, gunstiger behandelt dan wer-
kende jongeren. Dit staat uiteraard een 
vorm van studiefinanciering niet in de 
weg, naast een systeem van terugbe-
taling. 
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Nijhof 

Ik merk hier op dat het sterk onbe-
vredigend is dat wi j dit wetsontwerp 
moeten behandelen zonder inzicht in 
de definitieve voornemens van de Re-
gering ten aanzien van de studiefinan-
ciering. 

Goed beschouwd is de keuze voor 
bijslag voor alle kinderen, dus ook 
voor het eerste en tweede kind nieuw. 
De oorspronkelijke opzet in 1939 dacht 
aan bijslag voor gezinnen met een bo-
vengemiddeld kindertal. Het loon 
werd geacht voldoende te zijn voor 
een normaal aantal kinderen van twee. 
In 1946 werd tijdelijk hiervan afgewe-
ken omdat deze gedachte in de magere 
naoorlogse jaren niet opging. Pas in 
het begin van de jaren '70 werd door 
bevriezing van een bijslag voor het 
eerste kind een voorzichtige stap ge-
daan in de richting van afschaffing van 
deze tijdelijke maatregel. 

Nu kiezen de indieners van het wets-
ontwerp dus voor bijslag vanaf het 
eerste kind. Als argument dient voorts 
de koppeling van de sociale minima 
aan het minimumloon, op zich een 
maatregel die een heroverweging 
moet ondergaan, nu allerlei aspecten 
van inkomensverdeling, de emancipa-
tie van de vrouw de gelijkstelling van 
man en vrouw en het gehuwd of onge-
huwd zijn in beweging zijn gebracht. 

Menen de indieners niet dat de hier 
gebezigde term 'sociale minima' 
slecht gekozen is? De werkelijke mini-
ma moeten niet gezocht worden bij 
personen die het minimumloon of een 
even hoog bedrag sec ontvangen. Ge-
zinnen met meer dan twee personen, 
met een gelijk of iets hoger inkomen ko-
men uit op een inkomen per hoofd dat 
vaak beduidend lager ligt dan het mini-
mumloon. 

Zoals gezegd, is de keuze van bijslag 
voor ieder kind nieuw; en dat in een 
ti jd dat de inkomens hoger zijn dan 
ooit! Ik meen dat wi j er in principe van 
uit kunnen gaan dat het loon voldoen-
de behoort te zijn voor een gezin met 
één kind. Sociale verzekeringen zijn 
bedoeld ter dekking van min of meer 
ernstige risico's. Het hebben van een 
kind kan daar niet toe worden gere-
kend. Op den duur zou de bijslag moe-
ten beginnen bij het derde kind. Daar-
mee zou gekozen worden voor de oor-
spronkelijke opzet van de werkne-
mersverzekering, dat loon of ander in-
komen toereikend moet zijn voor een 
gezin met het normale aantal van twee 
kinderen. 

Voorbereiding van een dergelijke 
stap kan plaatsvinden door de huidige 
bijslag voor het tweede kind te bevrie-
zen in de volksverzekering. Hoe denkt 

de Minister over de principiële stelling 
dat bijslag slechts gegeven kan wor-
den bij grotere gezinnen en dan alleen 
voor die kinderen die het gezin ook 
werkelijk 'groot' maken? Dat betekent 
in mijn gedachtengang dus een bijslag 
vanaf het derde kind. Zijn de indieners 
bereid, bij de verdere herstructurering 
deze gedachtengang mee te nemen? 

Bevriezing van de bijslag voor het 
tweede kind leidt volgens de indieners 
van het wetsontwerp tot 'compensatie 
(en overcompensatie voor werkne-
mers zonder kinderen) in de loon-
sfeer'. Hier wordt de term 'overcom-
pensatie' gebruikt voor het al vóór de 
oorlog gewenste verschijnsel dat het 
voor de bruto inkomens geen verschil 
zou maken of er nul, één of twee kinde-
ren zijn. Bovendien draagt de overheid 
zo zelf de argumenten aan die tot af-
wenteling leiden. Aangezien het be-
vorderen van afwenteling niet direct 
een doelstelling van het overheidsbe-
leid genoemd kan worden, is dit een 
opvallende argumentatie. Zouden de 
indieners hun gedachten op dit punt 
wil len verduidelijken? 

Het streven naar eenvoud in het 
wetsontwerp komt weer in gevaar bij 
de voorgestelde prijs-indexering. Een 
halfjaarlijkse herziening maakt de toe-
passing onnodig onoverzichtelijk. Ik 
zou wil len pleiten voor een herziening 
bij voorbeeld om de één of de twee 
jaar. Belangrijker is echter de prijs-in-
dexering, waarmee koopkracht van 
een inkomensbestanddeel onder alle 
omstandigheden wordt gewaarborgd; 
een onmogelijke en onhaalbare zaak, 
die geheel los staat van het handhaven 
van bepaalde verhoudingen tussen in-
komens waarop de overheid een direc-
te invloed kan uitoefenen, bij voor-
beeld tussen alimentatie en het inko-
men van de alimentatieplichtige, of 
tussen sociale uitkeringen en hoogte 
van lonen. 

Niet elke prijswijziging moet recht-
streeks en geheel worden doorbere-
kend in de nominale inkomens. Gevol-
gen van misoogst, boycot, schaarste 
van grondstoffen en energie - ik denk 
aan prijsmaatregelen van de OPEC -
en van tariefsverhoging door de over-
heid zelf moeten buiten beschouwing 
gelaten worden. 

Een vooral principieel van belang 
zijnde uitspraak van deze kamer is de 
motie-Engwirda inzake het verband 
tussen olieprijs en lonen. Hoe denken 
de indieners in beginsel over een mo-
gelijke schoning? Mochten zij deze niet 
afwijzen, dan doet zich de volgende 
vraag voor: Hoe verwerken de indie-
ners dit beginsel in het onderhavige 
wetsontwerp? Een vraagstuk dat zich 

in ieder geval in de toekomst kan ma-
nifesteren. Het zal uit het voorgaande 
duidelijk zijn geworden dat mijn voor-
keur uitgaat naar welvaartsvastheid 
van de kinderbijslag inplaats van 
prijs-indexering. 

Ik wi l tot slot ingaan op de positie 
van degenen, die negatief beïnvloed 
worden bij het van kracht worden van 
dit wetsontwerp; de-vooral kleine-zelf-
standigen. Hierbij doet zich een 
vreemd verschijnsel voor. Normaal is 
het zo dat wetgevende maatregelen op 
het terrein der sociale verzekeringen 
gerealiseerd worden omdat hieraan 
door de betrokkenen hoge prioriteit 
wordt toegekend. De lasten - premie-
betaling - worden minder zwaar ge-
wogen dan de lusten, uitkering en der-
gelijke. Wat het midden- en kleinbe-
drijf aangaat, zoals uit de maatschap-
pelijke reactie blijkt, kan dit ten aanzien 
van het voor ons liggende wets-
ontwerp niet gezegd worden. Andere 
prioriteiten worden hoger gewaar-
deerd: de opname van de meewerken-
de echtgenote in de AAW en opname 
van de ex-zelfstandige in de WWV. 

De vereenvoudiging en uniforme-
ring van het kinderbijslag-systeem 
brengt mee dat ook degenen iets krij-
gen, die daar niet primair om ge-
vraagd hebben. Het is de vraag of hier 
niet vooralsnog - in afwachting van de 
definitieve herstructurering in de vier-
de fase - zekere uitzonderingsmaatre-
gelen moeten worden genomen. Ik 
denk dan aan de verlenging van de 
overgangsregeling van één tot drie 
jaar in de vorm van een gefaseerde op-
bouw van de premiebetaling door zelf-
standigen zonder kinderen. Zijn de in-
dieners alsnog hiertoe bereid? Nu een 
stap in de richting van twee jaar is ge-
zet, zouden verdere stappen denkbaar 
zijn. 

Verder denk ik aan de positie van de 
kleine zelfstandige die een KKZ-uitke-
ring ontvangt, met name de groep die 
recht heeft op kinderbijslag voor twee 
kinderen en een inkomen heeft tussen 
f 19.613 en f 22.300. Ten aanzien van 
deze groep zou gepleit kunnen worden 
voor maatregelen, die resulteren in 
een inkomensontwikkeling die parallel 
loopt aan de inkomensontwikkeling 
van werknemers met een min imum-
loon. Wat aan werknemers met een 
minimumloon werd gegund in de eer-
ste fase, zou aan deze kleine zelfstandi-
gen gegund moeten worden in deze 
fase. Ik zou sterk hiervoor willen plei-
ten. Het blijft ten slotte de vraag, of het 
niet aanbeveling verdient, het eerste 
kind überhaupt - in ieder geval tot aan 
de verder gaande herstructurering in 
de vierde fase - buiten beschouwing 
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Nijhof 

te laten, dat wil zeggen, de KWL, de 
KKZ, de KTO en de KA voor zelfstandi-
gen te handhaven. Ik verneem graag het 
oordeel van de indieners hierover, 
hoewel ik mij realiseer, dat hiermee de 
eenvoud en de uniformering zeer ern-
stig in het gedrang komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Duidelijk-
heid over de grondslagen van het kin-
derbijslagstelsel had vooraf behoren 
te gaan aan de vereenvoudiging. Het 
gaat hierbij in het bijzonder om de keu-
zen die de Regering hierbij uit de ver-
schillende alternatieven wil maken. 
Kinderen dienen niet uitsluitend te 
worden bezien vanuit de ouders. Zij 
behoren ook zelfstandige rechten te 
hebben, die met het vorderen van de 
leeftijd zullen toenemen. Verder zullen 
hun zelfstandige behoeften moeten 
worden erkend. Dit betekent ook: rech-
ten voor het kind, los van het inkomen 
van de ouders. 

De beslissing van ouders, een kind 
te krijgen, is niet hetzelfde als de posi-
tie van een eenmaal geboren kind. Dit 
houdt, zoals eerder gezegd, de onver-
enigbaarheid in met de koppeling van 
kinderbijslag aan het inkomen van de 
ouders. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit wetsontwerp bestrijkt 
de zogenaamde derde fase. Wij zijn 
geneigd, het te zien als een tussenfase, 
op weg naar een algehele herstructu-
rering van het kinderaftrek" en kinder-
bijslagsysteem, een algemene her-
structurering die wi j - ik weet niet hoe 
de Staatssecretaris hier tegenover 
staat - de vierde fase zouden wil len 
noemen. Ik verwijs hierbij naar de 
door de Eerste Kamer aanvaarde mo-
tie (14 184, nr. 6) van mijn liberale col-
lega Van Tets, waarin de Regering 
wordt uitgenodigd, zo spoedig moge-
lijk een studie ter hand te nemen naar 
een verdergaande hervorming van 
het stelsel van kinderregelingen dat 
kan worden toegepast op nog niet ver-
wekte kinderen. Leeftijdseffect, rang-
orde-effect, gezinswelvaarteffect en 
ook het draagkrachtbeginsel - zoeven 
nog weer toegelicht door de heren 
Hermsen en Ni jhof -zu l len daarbij 
moeten worden meegewogen. Daarbij 

— dit is zeker ook onze mening - zullen 
het kind en de kosten van het kind cen-
traler moeten komen te staan. Vandaar 
dat wi j vooral het leeftijdsaspect willen 
beklemtonen. 

De beschouwingen van de Regering 
in de memorie van antwoord wijzen 
op al deze aspecten, zonder overigens 
- de heer Poppe wees erop - een keu-

ze te maken. De uiteindelijke herstruc-
turering mag bovendien niet los staan 
van de Regeling tegemoetkoming stu-
diekosten en van het nieuwe, in voor-
bereiding zijnde stelsel van studiefi-
nanciering. Met de heer Poppe zou ik 
de bewindsman willen vragen, hoe het 
hiermee staat. 

Mijnheer de Voorzitter! Aan een fun-
damentele herziening van het kinder-
bijslagsysteem, dat volgend jaar f 7,5 
miljard aan uitgaven vraagt, moet de 
grootst mogelijke prioriteit worden 
toegekend. Wij vinden dan ook, dat al-
les op alles moet worden gezet om een 
dergelijke herstructurering vóór 1 ja-
nuari 1982 te realiseren. Daarom ver-
zoek ik het kabinet, ten spoedigste -
niet later dan 1 april 1980 - een advies-
aanvrage over deze materie aan de 
SER te richten. Ik stel mij voor, op dit 
punt in tweede instantie een motie in 
te dienen en om een uitspraak van de 
Kamer te vragen indien de bewinds-
man onvoldoende hieraan kan tege-
moet komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Als vertrek-
punt werd gekozen, dat deze derde fa-
se, inclusief overgangsmaatregelen, 
ten minste budgettair neutraal moet 
uitwerken. Gezien de financieringspro-
blematiek van het Rijk en de bitter 
noodzakelijke stabilisering van de druk 
van de collectieve lasten, vinden wi j 
toch wel, dat van deze operatie een ex-
tra ombuigingsimpuls van zo'n f 100 
min. in 1980 zou moeten kunnen uit-
gaan. 

Tegen de heer Poppe zeg ik dat het 
niet om gedram van de VVD gaat. Wij 
doen het ook niet voor onze lol maar 
omdat de geringe economische groei 
om bijstelling van de collectieve lasten 
vraagt. Deze gedachte leeft ook bij het 
CDA. Ik behoef slechts het betoog van 
de heer Van Rooijen in de openbaar-
heid in herinnering te roepen, die zelfs 
om nog veel meer ombuigingen heeft 
gevraagd dan de VVD tot nu toe. 

In dit verband heeft mijn fractievoor-
zitter er bij de algemene politieke en f i-
nanciële beschouwingen over de be-
groting voor I980 voor gepleit de be-
vriezing van de kinderbijslag voor het 
eerste kind te handhaven. Daarop is 
toen door de Minister-President posi-
tief gereageerd. De betrokken be-
windslieden hebben deze toezegging 
door middel van hun memorie van 
antwoord materieel gestand gedaan. 
Wij zijn hun daarvoor erkentelijk. Wij 
zijn het met beide bewindslieden vol-
ledig eens, dat zulks dient te gebeuren 
onder de uitdrukkelijke voorwaarde, 
dat de koopkracht tot de gehuwde mo-
dale werknemer of uitkeringstrekker 
met twee kinderen daar niet onder 
mag lijden. Dat is per slot van rekening 
een hoeksteen van het kabinetsbeleid 
voor het komende jaar. 

De voortgezette bevriezing betekent 
dat elk gezin met kinderen, ongeacht 
het aantal, circa drieëneenhalve gul-
den per maand minder meer ontvangt 
dan bij ontdooiing. Ook zijn wij met de 
bewindslieden van mening, dat het 
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wezen van dit wetsontwerp wordt aan-
getast wanneer de handhaving van de 
bevriezing niet op geïntegreerde bij-
slag voor het eerste kind zou slaan. De 
extra ombuigingsimpuls van de totale 
maatregel in 1980,1981 en 1982 zou 
bij volledige uitvoering respectievelijk 
f 90 min. f 215 min. en f 245 min. be-
dragen. Hij is dus van niet onaanzien-
lijke omvang. 

Het besparingsbedrag in 1980 kan 
tot f 124 min. groeien wanneer daar 
bovendien het verschil tussen de be-
schikbare overgangsmiddelen en ge-
plande overgangsmaatregelen voor 
1980 ad f 34 min. wordt bijgeteld. 

Zoals ik al zei heeft de bevriezings-
maatregel een dringende reden, na-
melijk de noodzaak de collectieve las-
ten te stabiliseren en de arbeidsinko-
mensquote in 1980 althans niet verder 
te laten oplopen. Volgend jaar staat de 
overheid volgens de plannen op een 
plusli jn, staan de inkomens op een 
zeer krappe nullijn en de bedrijven en 
hun rendementen op een minli jn. Daar-
mee zou het niet juist zijn de extra om-
buigingsimpuls als gevolg van de 
handhaving van de bevriezing geheel 
en al te bestemmen voor aanwending 
elders in de kinderbijslagsfeer. Dan 
zou het bevriezingsvoorstel evengoed 
achterwege kunnen blijven, al was het 
maar omdat wi j hier bezig zijn met een 
vereenvoudigingsoperatie. 

Uitgangspunt tot nu toe was onzes 
inziens, dat het loon voldoende moest 
zijn voor de behoeften van een gezin 
met twee kinderen. De heer Nijhof 
heeft er ook nog op gewezen. Gezien 
de bijzondere omstandigheden werd 
in 1946 besloten tot het verlenen van 
kinderbijslag voor het eerste en twee-
de kind van werknemers. De sedert 
1973 van kracht zijnde bevriezing van 
bijslag voor het eerste kind en de sinds 
kort geldende halvering van de bijslag 
voor eerstgeborenen van 0-3 jaar wi j -
zen weer enigszins in de richting van 
het genoemde uitgangspunt. 

Dat de netto-netto-koppeling van de 
sociale uitkeringen aan het min imum-
loon eerder wijst op een vervagen van 
dit uitgangspunt, omdat daarbij wordt 
uitgegaan van het netto minimumloon 
van een gehuwde werknemer van 23 
jaar en ouder zonder kinderen, lijkt ons 
een voorbarige conclusie. Door het zo 
te stellen zou het minimumloon, wat 
het behoefte-aspect betreft, gericht 
worden op een gezinssituatie zonder 
kinderen. Aangezien de kinderbijsla-
gen een belangrijk deel, maar altijd 
slechts een deel van de kosten van het 
kind dekken, zou dit vervolgens bete-
kenen dat een werknemer op het mini-

mumloonniveau met kinderen bene-
den het bestaansminimum zit. 

In het voorlopig verslag gingen wi j 
deze discussie aan om een heroverwe-
ging van het ontdooiingsbesluit te ver-
krijgen, en tenminste aan de hand van 
een daartoe strekkend SER-advies. Dit 
lijkt me tevens van groot belang, bij de 
vormgeving van de vóór 1 januari 
1982 te realiseren vierde fase van de 
herstructurering. Daarover verneem ik 
graag het oordeel van de bewindslie-
den. 

Voorop staat in deze derde fase het 
vereenvoudigingsmotief. Dat is in het 
licht van het steeds complexer wor-
dende stelsel van sociale zekerheid 
een lofwaardig streven. Daarbij voert 
het kabinet het argument van rechts-
gel ijkheid voor zelfstandigen met een 
of twee kinderen, die anders dan werk-
nemers tot nu toe geen aanspraken 
hadden op kinderbijslag. Om het daar-
voor nodige solidariteitsoffer van zelf-
standigen zonder kinderen wat minder 
zwaar te maken vroegen de zelfstandi-
genorganisaties en de Raad van het 
Midden- en Kleinbedrijf om uitbrei-
ding van de nieuwe volksverzekering 
tot alleen het tweede kind. 

Inmiddels hebben de bewindslie-
den, mede onder onze aandrang, be-
sloten tot handhaving van de bevrie-
zing van de bijslag voor het eerste kind 
tot 1 januari 1982, wanneer een meer 
permanente herstructurering in het 
uitzicht is. 

Voor ongehuwde en gehuwde zelf-
standigen zonder kinderen heeft het 
kabinet, bij wijze van overgangsmaat-
regel, voorgesteld de nieuwe AKW-
premie op 1,3% in plaats van 2,2%, dat 
wil zeggen, op iets meer dan het ge-
halveerde niveau, vast te stellen. Hier-
mee worden de negatieve inkomens-
effecten in het overgangsjaar 1980 te-
ruggebracht van ca. 1 % tot ca. 0,5%. 
De zelfstandigenorganisaties vinden 
deze overgangsregeling in 1980 te be-
perkt en bepleiten ook voor 1981 nog 
extra compensatie, overigens niet 
voor 1982. Wat is daarover het eind-
oordeel van het kabinet? Bestaat 
daarvoor, naast de gevraagde extra 
ombuigingsimpuls, in 1980 en 1981 
nog ruimte? 

Het Economisch Instituut voor het 
midden- en kleinbedrijf berekent ove-
rigens dat het reëel beschikbaar inko-
men van zelfstandigen zonder kinde-
ren in 1980 met gemiddeld 1 a 1,5% zal 
toenemen, rekening houdend met de 
in 1980 te betalen hogere AKW-premies. 
Is de voorgestelde overgangsmaatre-
gel daar wel of niet inbegrepen? Van-
uit dat oogpunt lijkt de noodzaak voor 
extra compensatie minder dwingend. 

De zelfstandigenorganisaties hebben 
er ook op gewezen dat zelfstandigen 
zonder kinderen in de detailhandel en 
in de horeca met een inkomensontwik-
keling van respectievelijk - 1,5 a 2 en 
- 1 a - 1,5 genoegen lijken te moeten 
nemen. Dat is nogal wat. Welke oplos-
singen zijn hier nog denkbaar? 

Een moeilijk probleem vormen de 
negatieve inkomensconsequenties 
van deze technische vereenvoudi-
gingsoperatie voor de kleine zelfstan-
digen beneden de zgn. KKZ-grens. De 
uitbreiding van de overgangsregeling 
voor deze groep door de uitkering-in-
eens te verhogen van respectievelijk 
f 100, bij 1 kind en f 200 bij 2 kinderen 
tot respectievelijk f 150 en f 300 vinden 
wij een welkome verbetering voor de-
ze in moeilijke omstandigheden verke-
rende groep zelfstandigen. 

Wij zouden hier graag ook iets struc-
tureels willen doen via bijstelling van 
de premievrijstellings- en reductiere-
geling. In het voorlopig verslag heb-
ben wi j daarop aangedrongen. Tegelij-
kertijd beseffen we dat, bezien de door 
ons zo noodzakelijk geachte extra om-
buigingsimpuls, daar nauwelijks ruim-
te voor aanwezig is. Zoekend naar mo-
gelijkheden vragen wi j ons echter nog 
steeds af of een mindere begunstiging 
van de verzorgende ouders van partieel 
leerplichtige kinderen hier geen struc-
turele compensatie kan bieden? 

Reeds tijdens de schriftelijke behan-
deling van dit wetsontwerp wezen wi j 
op de relatieve bevoordeling van deze 
ouders doordat zij in de toekomst een 
gehele bijslag inclusief opslag ontvan-
gen, terwijl tot nu toe geen aftrek werd 
genoten. Daarenboven is in de tweede 
fase de bijslag voor schoolgaande 16-
en 17-jarigen gehalveerd. Er i s - o n -
danks wat de bewindslieden daarover 
hebben gezegd - zeker reden om voor 
deze categorie ook tot een halve bijslag 
over te gaan. 

In verband met de geïntegreerde 
opslag zou dat materieel zelfs tot min-
der dan halvering leiden. De doorbre-
king van de uniformiteit van het 
systeem kan moeilijk een argument 
zijn, omdat voor eerstgeborenen van 
0-3 jaar reeds een halve bijslag geldt. 
Bij de nu voorgestelde overgangs-
maatregel voor de KKZ-zelfstandigen 
daalt de negatieve inkomensmutatie 
voor deze groep als gevolg van dit 
wetsontwerp tot 34 gulden bij 1 kind 
en 61 gulden bij 2 kinderen. Hoe wordt 
deze inkomensmutatie in 1980 (en la-
ter) wanneer de 8 miljoen opbrengst 
van een halvering van de bijslag voor 
partieel leerplichten structureel wordt 
aangewend voor een bijstelling van de 
premievrijstellings- en reductierege-
ling voor de KKZ-zelfstandigen? 
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Ik kom thans te spreken over de in-
dexering. Graag breng ik nog eens 
in herinnering dat het in 1971 mede 
door politieke geestverwanten geslo-
ten regeerakkoord de aanzet gaf tot de 
bevriezing van de kinderbijslag voor 
het eerste kind. Dat gebeurde in het ka-
der van de toen reeds noodzakelijk ge-
achte herwaardering binnen de sociale 
zekerheid. Vervolgens kwamen in 1972 
de organisaties van werknemers en 
werkgevers overeen dat de bevriezing 
beperkt kon worden tot die voor het 
eerste kind. Daarbij werd voorgesteld 
om de aldus vrijkomende middelen te 
gebruiken ten behoeve van een aan-
vullende pensioenreservering, welk 
besparingseffect in 1976 werd omge-
zet in verlaagde werkgevers- en werk-
nemerspremies voor respectievelijk 
KWL en WAO. 

Ik denk dat de argumenten van toen 
om tot bevriezing te komen inmiddels 
bij een meer dan gehalveerde econo-
mische groei nog heel wat zwaarder 
zijn komen te liggen. Ontdooiing en in-
dexatie bij toenemende inflatie maken 
het bovendien des te moeilijker om -
zoals in 1971 bedoeld - de weg te ver-
volgen van een zeer geleidelijke afname 
van het belang van de bijslag voor het 
eerste kind. 

Sedert 1973 kennen we de bevroren 
bijslag van het eerste kind. Sedert 
1979 is er sprake van gemengde in-
dexering van de bijslagen voor de 
overige kinderen. De kinderaftrek, die 
nu in bijslag wordt omgezet, heeft tot 
op heden nooit de regelingsloonindex 
gevolgd. De aanpassingsmethode 
voor de kinderbijslagen is derhalve 
een wezenlijk andere geweest dan die 
voor de andere sociale verzekeringen. 
De welvaartsvaste aanpassing heeft 
voor de gecumuleerde bijslag de laat-
ste jaren niet bestaan. 

Met de SER-meerderheid vinden wi j 
het kabinetsvoorstel niet onredelijk 
om de bijslagen - met uitzondering 
van de bevroren bijslag voor het eer-
ste kind - overeenkomstig de 'ge-
schoonde' prijsindex van de gezins-
consumptie aan te passen. De 'scho-
ning' van de invloed van indirecte be-
lastingen en subisidies en de verlaag-
de weging voor medische verzorging 
voorkomen dat deze elementen tot af-
wenteling leiden. 

Bij deze vooral op vereenvoudiging 
gerichte derde fase stond voorop dat 
ze tenminste budgettair neutraal dient 
te verlopen. Tijdens de schriftelijke be-
handeling vroegen wij naar de achter-
grond van de toeneming van het be-
schikbaar inkomen van de totale groep 
van zelfstandigen met per saldo 70 

min. gulden door deze operatie. Deze 
toeneming - die wij deze groep gezien 
hun inkomensontwikkeling van de 
laatste jaren met name onder het kabi-
net-Den Uyl overigens van harte gun-
nen - blijkt voornamelijk het gevolg 
van de extra belastingderving voor de 
fiscus met 80 min. als gevolg van de fis-
cale aftrekbaarheid van de hogere 
AKW-premie. Vanwege de gebruike-
lijke methodiek met betrekking tot de 
toetsing van de begrotingsruimte is dit 
bedrag niet in de macro-financiële ba-
lansstaat van plus- en mineffecten van 
dit wetsontwerp verwerkt. 

Desalniettemin gaat het om een fei-
telijk verminderde belastingop-
brengst, die een feitelijke vermeerde-
ring met dit bedrag van het totale f i -
nancieringstekort van het rijk inhoudt. 
Slechts een deel van de gederfde 70 
min. komt via verhoogde bestedingen 
en dus extra indirecte belastingen 
weer terug. 

Zoals de f 300 min. aan extra belas-
tingmiddelen voor het rijk vanwege de 
eerste fase als een positieve ombui-
ging van f 300 min. werd aangemerkt 
kan i k - dezelfde redenering aanhou-
dend - de gederfde f 70 min. niet an-
ders dan als een negatieve ombuiging 
zien. Ik wil graag nog eens de argu-
menten van de Regering horen. 

Het is mij in ieder geval niet duidelijk 
hoe een operatie voor de gemeen-
schap - overheid en sociale fondsen -
budgettair neutraal kan verlopen als 
één particuliere groep er f 70 min. in 
besteedbaar inkomen op vooruit gaat 
ten laste van een met dat zelfde be-
drag vergroot financieringstekort voor 
het rijk. 

Bij het budgettair neutraal zijn van 
deze operatie - zonder handhaving 
van de bevroren bijslag voor het eer-
ste kind - mag mijns inziens nog om 
een andere reden een vraagteken ge-
zet worden. De prijsindexering van de 
bijslagen ten opzichte van ongewijzigd 
beleid betekent een negatieve ombui-
ging in 1980, 1981 en 1983 van respec-
tievelijk f 8 min., 19 min. en 52 min. bij 
de gunstige veronderstellingen van de 
sociale meerjarenramingen. Het bere-
kende overschot van 1 min. op de di-
verse onderdelen van de derde fase in 
1980 zou daardoor omslaan in een te-
kort van 30 min. in 1983. Op termijn 
zou de derde fase - zonder bevriezing 
• toenemende tekorten veroorzaken. 
Op termijn zou deze operatie dus niet 
budgettair neutraal zijn, afgezien nog 
van mijn zoeven gegeven reden. 

Tot slot heb ik op dit punt nog als 
vraag wat er met het niet naar het rijk 
'teruggesluisde' blijvende financiële 
voordeel van 15 min - als gevolg van 

het financieringsplan voor het nieuwe 
AKW-fonds- voor provinciale overhe-
den en nutsgedrijven gaat gebeuren. 
Dit is bij de schriftelijke behandeling 
niet voldoende uit de verf gekomen. 
Waarom is dit bedrag niet terug te slui-
zen? Zou deze 15 min. bij voorbeeld 
geen welkome structurele bijdrage 
aan een bijstelling van de premievrij-
stellings- en reductieregeling voor de 
groep kleine zelfstandigen met kinde-
ren kunnen leveren? 

In de oorspronkelijke opzet zouden 
de alimentatieplichtige ouders, wier 
alimentatieplicht vóór 22 september 
1978 per rechtelijke uitspraak geregeld 
werd, als gevolg van het vervallen van 
de kinderaftrek ernstig gedupeerd 
worden. Daar hebben wi j bij de 
schriftelijke behandeling zeer stellige 
bezwaren tegen in gebracht, wi j zijn 
dan ook verheugd dat de bewindslie-
den de inschakeling van de Raden 
voor de Kinderbescherming als oplos-
sing hebben verlaten. Deze Raden zou-
den veel ti jd en kosten vragende pro-
cedures hebben moeten beginnen tot 
vermindering van de onderhoudsbij-
drage voor het kind in de gevallen van 
vóór 22 september 1978 geregelde ali-
mentatieplicht. 

Het voorstel om de onderhoudsbij-
drage éénmalig van rechtswege bij te 
stellen komt aan onze bezwaren in 
overwegende mate tegemoet. Wat ik 
niet begrijp is dat desondanks de per-
soneelsvoorziening bij de Raden voor 
de Kinderbescherming in 1980 uitge-
breid moet worden ten bedrage van 
3,5 min. gulden. In het eerdere voorstel 
kan ik dat begrijpen. In het tweede 
voorstel eigenlijk niet meer. Dat kan 
toch niet beargumenteerd worden met 
de extra tijd die een ex-lege aanpas-
sing van de administraties van de be-
trokken Raden vraagt? 

Ik verzoek de bewindslieden deze 
onnodig geworden personeelsuitbrei-
ding daadwerkelijk te voorkomen. Ik 
eindig dan ook met de volgende woor-
den (die op elkaar ri jmen, omdat het 
volgende week Sinterklaas is): Wie de 
kleine ombuigingen niet tevens eert, 
zit met z'n grote ombuigingsfilosofie 
verkeerd! 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! De Regering 
houdt niet op te herhalen dat de nu 
voorliggende herstructurering van de 
Kinderbijslagwet 3e fase een logisch 
gevolg is van de aanvaarding in de 
Tweede Kamer van de herziening van 
de Kinderbijslagwet 1 e fase. De herzie-
ning van het Kinderbijslagstelsel 4e fa-
se dient voor 1 januari 1982 zijn beslag 
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te hebben gekregen. Het onderhavige 
wetsontwerp loopt daar niet op voor-
uit, aldus de Regering, en maakt het 
mogelijk dat de 4e en definitieve fase 
in welke vorm dan ook kan worden ge-
goten. Aan het eind van mijn bijdrage 
zal ik voor die definitieve vorm een 
concrete suggestie doen. 

Deze 3e fase is overigens geen tech-
nische aangelegenheid, noodzakelijk 
gemaakt door aanvaarding van de 1e 
fase herstructurering. Er zijn heel dui-
delijk politieke besluiten genomen. In 
de uitvoerige schriftelijke voorberei-
ding van dit wetsontwerp wordt daar, 
althans van de kant van de Regering, 
weinig aandacht aan gegeven. Ik wi l 
het belang van die politieke keuzen 
nog eens onderstrepen door de ver-
schillende elementen die in de 3e fase 
zijn opgesloten, op een rijtje te zetten. 

Ten eerste is daar de bevordering 
van de eenvoud en doorzichtigheid 
van het gehele stelsel, voor de uitvoe-
ringsorganen, voor de Regering en 
parlement èn voor de uitkeringsge-
rechtigden. Dit element kan technisch 
genoemd worden. De politieke keuzen 
zijn de volgende: 

Er wordt een algemeen rechtop kin-
derbijslag tot stand gebracht. Dit heeft 
tot gevolg dat de eerste twee kinderen 
van de zelfstandigen nu eveneens on-
der het regime van de Kinderbijslag-
wet komen. 

De kinderbijslag voor het eerste kind 
zou worden ontdooid, althans zo was 
het tot dat de memorie van antwoord 
verscheen. 

De derde fase van de herstructure-
ring van het kinderbijslagsysteem 
dient financieel neutraal te verlopen, 
zowel wat betreft de premiedruk, als 
wat de budgettaire problematiek be-
treft. En wat vergt, aldus de Regering, 
dat er af wordt gestapt van de koppe-
ling van het kinderbijslagstelsel aan de 
loonindex en dat wordt overgegaan 
naar een koppeling aan de prijsindex. 

De kinderaftrek vindt alleen nog 
plaats in de vorm van belastingvrij-
dom van de kinderbijslag. 

De bijzondere regelingen vervallen, 
aangezien alle ingezetenen een alge-
meen recht op kinderbijslag krijgen. 

Dit rijtje liegt er niet om en het ver-
onderstelde technische karakter is 
daarmee van tafel. Daarnaast kan men 
zich afvragen of dit wetsontwerp de 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
4e fase herstructurering niet al in be-
langrijke mate vastlegt. Laat ik hierbij 
een ding concreet noemen, en wel in 
de financiering van het stelsel door 
middel van de solidariteitsgedachte. 
Eén van de consequenties is dat er in-
komensherverdeling plaatsvindt van 
gezinnen met géén en met weinig kin-
deren, naar gezinnen met meer kinde-
ren. 

Het kinderbijslagstelsel krijgt steeds 
meer een volksverzekeringskarakter. 
Deze ontwikkeling doortrekkend is het 
niet ondenkbaar dat de premieplicht 
straks ook op de werknemers komt te 
rusten. Hoe ziet de Regering deze ont-
wikkelingen en heeft zij plannen in dit 

kader met het oog op de 4e fase? Ook 
het koppelen van de kinderbijslag aan 
de prijsindex is een gevaarlijk prece-
dent. Het is te hopen dat de Regering 
deze lijn niet door gaat trekken naar 
het terrein van de volksverzekeringen. 
Ik kom daar zo op terug. 

Ik kom nu tot drie specifieke onder-
delen van het voorliggende wets-
ontwerp. In de eerste plaats kom ik 
dan tot het minimumloon. In de me-
morie van toelichting (blz. 5), wordt 
gesteld dat het minumumloon, wat be-
treft het behoefteaspect, gericht is op 
een gezinssituatie zonder kinderen. 
Reeds bij schriftelijke behandeling zijn 
wi j hier uitvoerig op ingegaan. De 
vraag die hierbij voor de hand ligt is de 
volgende: welke consequenties trekt 
de Regering uit haar opvatting dat 
het minimumloon, wat de behoeften 
betreft, gericht is op een gezin zonder 
kinderen; hetgeen dus betekent dat 
een gezin met twee kinderen onder het 
aanvaardbare inkomensniveau komt 
te verkeren? 

Kinderbijslag is immers niet bedoeld 
als volledige compensering van de 
kosten van de opvoeder van een kind. 
De eigen verantwoordelijkheid van de 
ouders staat voorop. Eén of enkele kin-
deren zijn bovendien duurder dan 
meer kinderen. Dit punt is van groot 
belang in het kader van de herstructu-
rering 4e fase. Ik verneem graag hoe 
de Staatssecretaris hierover denkt. 

Het tweede punt is de koppeling van 
de kinderbijslag aan de prijsindex in 
plaats van aan de loonindex. In de 
schriftelijke voorbereiding zijn wij hier-
over reeds duidelijk geweest. Het han-
teren van de prijsindex brengt voor 
trekkers van sociale uitkeringen - met 
name voor de boven-minimale uitke-
ringen - extra risico's met zich mee. In 
de memorie van toelichting wordt 
gesteld dat het verschil tussen de 
loon-indexering en de prijsindexering 
toch niet zo groot is. Wat let de Rege-
ring dan om de risico's voor de sociale 
uitkeringen tot het min imum terug te 
brengen door vast te houden aan de 
loonindexering? 

In de memorie van antwoord wordt 
daarover nog eens gesteld dat de inko-
mensmutaties als gevolg van de om-
schakeling van de loonindex naar de 
prijsindex, gering zijn (blz. 22). Toch 
besluit r' 3 Regering dat het welvaarts-
vaste karakter dat aan de kinderbijslag 
was verbonden, nu wordt gewijzigd in 
waardevastheid. Naar onze mening 
heeft zij onvoldoende argumenten ge-
geven om deze belangrijke stap te 
rechtvaardigen. 

Ten slotte is er het belastbaar maken 
van de kinderbijslag. Deze suggestie 
hebben wij reeds in een eerdere fase 
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gedaan. De Regering heeft daarop het 
een en ander voor ons doorgerekend, 
zoals is weergegeven in de bijlagen bij 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag. Voor ons is met name bijlage 
1b interessant. De kritiek van de Rege-
ring op deze suggestie is verwoord in de 
memorie van antwoord. De vier aldaar 
genoemde kritiekpunten kunnen naar 
mijn mening, stuk voor stuk op goede 
gronden worden bestreden. Zeker als 
we het draaipunt voor gezinnen met 
een of twee kinderen bij f 35.000 leggen 
en bij een hoger kindertal naarmate het 
inkomen hoger is. (Bijlage 1b.) 

Omdat de Regering in hoofdstuk 10 
van de memorie van antwoord een 
schets heeft gegeven van de verdere 
herstructurering, zonder daarbij defini-
tieve keuzen te doen met betrekking 
tot de uitganspunten voor het nieuwe 
stelsel in het kader van de 4de fase, 
achten wi j het gewenst om nu reeds 
de richting waarin wi j de verdere her-
structurering vorm willen geven, 
vastgelegd te zien. Ook hieromtrent 
bied ik u, mijnheer de Voorzitter, een 
motie aan. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat het onder de inkom-
stenbelasting brengen van de kinder-
bijslagen uitgangspunt dient te zijn 
voor de verdere herstructurering van 
het kinderbijslagstelsel; 

van oordeel, dat bij het modale inko-
men de netto-hoogte van de kinder-
bijslagen vanaf het eerste of tweede 
kind moet zijn gegarandeerd en dat 
deze garantie, naarmate het inkomen 
hoger ligt, bij een hoger kindertal moet 
l iggen; 

verzoekt de Regering de herstructure-
ring van het kinderbijslagstelsel in de 
vierde fase in deze zin uit te werken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 18(15683). 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Over de vorm van een kin-
derbijslagstelsel is gedurende de afge-

lopen twee jaar reeds veel gezegd in 
deze Kamer. Zowel bij de eerste als bij 
de tweede fase zijn de uitgangspunten 
van dit stelsel uitvoerig aan de orde 
geweest. Ook bij dit debat zullen wij er 
niet helemaal aan ontkomen, iets te 
zeggen over de principes waarop een 
kinderbijslagstelsel moet worden ge-
fundeerd. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag hebben beide 
Staatssecretarissen de Kamer daar 
ook met zoveel woorden toe uitgeno-
digd, met het oog op de te verwachten 
vierde fase. 

Ik zou in de eerste plaats wil len op-
merken dat er bij een vierde fase in ie-
der geval duidelijkheid moet komen 
over de mate waarin men de kinder-
bijslagbedragen wil laten variëren. Op 
dit moment is het systeem verre van 
consequent. De bijslag voor het eerste 
kind is bevroren en de bijslagen voor 
de 0- tot 3-jarigen zijn gehalveerd. Te-
recht schrijft de Regering dat de bevrie-
zing van de bijslag voor het eerste kind 
niet past bij een systeem dat ervan uit-
gaat dat er voor ieder kind een recht 
op kinderbijslag bestaat. 

Nu is het de vraag of dit uitgangs-
punt, een recht op bijslag voor alle 
kinderen, wel helemaal terecht is. Im-
mers, de oorspronkelijke gedachte bij 
de kinderbijslag was dat het loon dat 
een werknemer verdiende, voldoende 
moest zijn om een gezin met twee kin-
deren te onderhouden. Dat was in 
1936. Tien jaar later is vanwege de bij-
zondere naoorlogse omstandigheden 
van dit principe afgeweken en heeft 
men aan werknemers ook voor de eer-
ste twee kinderen bijslag toegekend. 

In 1971 volgde de bevriezing van het 
eerste kind als eerste stap op weg naar 
het afschaffen van de bijslag voor dit 
kind. Mijns inziens was dit niet ten on-
rechte, want met het inmiddels bereik-
te loonpeil had men in 1936 wel 10 kin-
deren kunnen onderhouden in plaats 
van twee. Bij het uitzetten van de lijnen 
naar 1982 geloof ik daarom dat het be-
vroren houden van de bijslag voor het 
eerste kind een goede keus zou zijn. 

Een uitgangspunt van de Regering 
bij deze derde fase was dat de rechten 
van zelfstandigen en werknemers ge-
lijk getrokken zouden moeten worden. 
Gekozen werd het verlenen van kin-
derbijslagen, ook voor de eerste twee 
kinderen van zelfstandigen. Het omge-
keerde, namelijk het afschaffen van de 
bijslagen voor de eerste twee kinderen 
van werknemers, werd niet voorge-
steld omdat dan een verworven soci-
aal recht zou worden aangetast. 

Mijn fractie is van mening dat dit in-
derdaad geen verstandige politiek zou 
zijn omdat je daarmee aan goodwil l 

verliest, wat je aan ombuigingen bin-
nenhaalt. Bovendien moet de ombui-
gingsoperatie op het terrein van de 
kinderbijslag nu zo onderdehand haar 
einde wel eens bereiken. Als er met 
hetzelfde gemak omgebogen zou wor-
den in de sociale uitkeringen als nu ge-
beurd is in het kinderbijslagsysteem, 
dan hadden de bewindslieden van Fi-
nanciën misschien wel even kunnen 
lachen, maar niet lang, want hun 
ambtgenoten van Sociale Zaken zou-
den waarschijnlijk onder de druk die zij 
dan ondervonden, wel bezweken zijn. 

Dit punt afsluitend, denk ik dat wij er 
het beste aan doen, beide uitersten te 
vermijden en op de ingeslagen weg 
van bevriezing van het eerste kind 
door te gaan. Dan komen wij uiteinde-
lijk bij een systeem uit, waarbij er een 
algemeen recht op kinderbijslag be-
staat vanaf het tweede kind, een soort 
compromis. 

Uit de tabellen bij de memorie van 
toelichting is wel duidelijk geworden 
dat een keuze van het bevroren nou-
den van de bijslag voor het eerste kind 
ertoe leidt dat ten aanzien van het in-
dexeringsmechanisme het volgen van 
een loonindex gekozen moet worden. 
Met name als de financiële positie van 
de wat grotere gezinnen ons ter harte 
gaat, is die keuze onontkoombaar. 
Maar er zijn ook verschillende andere 
argumenten aan te voeren voor de 
keuze van een al dan niet geschoonde 
loonindex. Zo is de kinderbijslag in de 
praktijk een deel van het inkomen en 
inkomens moet je met inkomens ver-
gelijken. Een andere indexering bergt 
al gauw een element van willekeur in 
zich. 

De Regering wi l het kinderbijslag-
systeem zien als een soort volksverze-
kering. Op dit begrip van volksverzeke-
ring hoop ik straks nog terug te ko-
men, maar wie het kinderbijslagstelsel 
als zodanig karakteriseert, zal er niet 
aan kunnen ontkomen, één lijn te trek-
ken met alle andere volksverzekerin-
gen, die ook de loonindex volgen. De 
Regering wijst er in de memorie van 
antwoord op dat het huidige systeem 
van indexering zo chaotisch en ge-
compliceerd is, dat welk indexerings-
mechanisme ook gekozen zou worden' 
dit altijd zou afwijken van het bestaan-
de systeem. Nu valt dit niet te ontken-
nen, maar dan moet wel met overtui-
gende argumenten worden toegelicht 
waarom voor een bepaald systeem is 
gekozen. Kiest men hier nu voor een 
prijsindexering, dan zijn argumenten 
ontleend aan de financiële situatie van 
het rijk, mijns inziens niet overtuigend. 

Is de Regering niet van mening dat 
een systeem van loonindexering, dus 
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praktisch van indexering op het nati-
onale inkomen per caput het meest 
aansluit bij de oorspronkelijke kinder-
bijslagregeling, voordat de hele om-
buigingsoperatie begon? Pasteen 
loonindex ook niet veel beter bij de be-
doelingen van het thans geldende 
systeem, omdat die uitgaat van de ge-
zinswelvaarttheorie? 

In de memorie van antwoord geeft 
de Regering dit toe, maar toch houdt 
zij vast aan de prijsindex. Onder welke 
omstandigheden wordt een welvaarts-
vaste index dan wel acceptabel ge-
acht? Als wi j in een tijd van grote 
schaarste leven waarin de prijzen zo 
snel stijgen dat de lonen achterblij-
ven? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een 
voorkeur uitgesproken voor een alge-
meen kinderbijslagsysteem voor alle 
tweede en volgende kinderen. Als men 
hierbij de bijslag voor het eerste kind 
bevroren houdt, is dat niet alleen om 
budgettaire redenen een wenselijk 
systeem, maar zullen ook overwegin-
gen van vrijheid van gezinsvorming 
zich hiertegen niet behoeven te verzet-
ten. Immers, bij het eerste kind denken 
de meeste gehuwden nog niet zo aan 
de financiële consequenties. Later 
wordt dit anders. Al zou ik wars zijn 
van het Oostduitse systeem van abkin-
dern, ik neem aan dat de bewindsman 
dit kent.... 

Staatssecretaris De Graaf: Nee. 

De heer Verbrugh (GPV): Het is dan 
wellicht nuttig dat nu te vertellen. Een 
gezin krijgt bij het huwelijk een krediet 
van 12.000 Mark. Bij het eerste kind 
gaat er 2000 Mark af, bij het tweede 
kind gaat er 4000 Mark af en bij het 
derde kind wordt er 6000 Mark kwijtge-
scholden. Dat is een heel ander 
systeem. Ik ben er niet voor. Het is wel 
direct gericht. 

De heer Nijhof (DS'70): Dat is nog eens 
progressief! Het is een afhankelijke 
kinderbijslag. 

De heer Van der Doef (PvdA): Wat 
hebben ze in Zuid-Afrika? 

De heer Verbrugh (GPV): Dat is mij 
niet bekend. Ik begrijp trouwens niet 
wat het ermee te maken heeft. 

Toch geef ik toe dat bij een tweede 
en volgend kind de draagkracht van 
het gemiddelde echtpaar toch weer 
wordt verzwakt. Mede met het oog op 
de wenselijke, toekomstige bevol-
kingsopbouw dient er daarom in elk 
geval een einde te komen aan de om-
buigingen in de sfeer van de kinder-
bijslag. 

Wij mogen niet vergeten dat het kin-
derbijslagstelsel oorspronkelijk was 
bedoeld als een omslagregeling voor 
werkgevers. Werknemers met veel kin-
deren mochten niet duurder zijn dan 
werknemers met weinig kinderen. 

Wat is nu de rechtvaardiging van het 
feit dat ook zelfstandigen meedoen in 
het kinderbijslagstelsel? De Regering 
verdedigt het volledig meedelen van 
de zelfstandigen in het kinderbijslag-
stelsel met een beroep op de solidari-
teit. Maar solidariteit is een begrip dat 
voor loontrekkenden en ambtenaren 
begrijpelijker is dan voor zelfstandi-
gen. Ik zei gisteren al in een interruptie 
tegen de heer Hermsen dat dit mijns 
inziens niet voldoende is. 

Er is wel eens gezegd dat men van 
een zelfstandige zonder kinderen niet 
zo maar kan verlangen dat hij solidair 
is met zijn kinderrijke concurrent op de 
andere hoek van de straat, maar men 
kan wel van hem verlangen, mee te 
betalen aan de premies voor de kin-
derbijslag als men hem maar duidelijk 
maakt dat de kinderen van zijn concur-
rent straks leven en werken om zijn ei-
gen reële pensioenvoorziening moge-
l i jkte maken. Zo is kinderbijslag in de 
kern een omslagstelsel tussen ouders 
en niet-ouders. Helaas heb ik alles wat 
ook maar lijkt op deze overweging ge-
mist, zodat dit onderdeel van het wets-
voorstel nu voornamelijk wordt geba-
seerd op het begrip 'solidariteit'. 

Dat is mijns inziens alleen in een sa-
menleving met een zeer sterk geeste-
lijk leven of met een sterk nationaal le-
ven weer begrijpelijk. Geen van beide 
is echter bij ons aanwezig. Daarom ge-
loof ik, dat wi j toch naar een goede za-
kelijke grond moeten zoeken van de 
kinderbijslagregeling, die ook de zelf-
standigen omvat. Werknemers en zelf-
standigen hebben dus andere verant-
woordelijkheden. 

Als beide groeperingen onder één 
noemer moeten worden gebracht, die-
nen daar zwaarwegende redenen voor 
aanwezig te zijn. Die redenen zijn er, 
maar de Regering heeft ze niet ge-
noemd. 

Op grond van deze overwegingen 
vind ik het dan - dit is ook al door an-
deren gezegd - niet terecht om te spre-
ken van een 'kinderbijslagverzekering', 
alsof het verkrijgen van kinderen zo'n 
nationale ramp is voor ons volk, dat 
wij daarvoor een volksverzekering no-
dig hebben. Mijns inziens wordt door 
deze benaming een geheel verkeerde 
indruk gewekt. Ik zou daarom ook lie-
ver spreken van een 'Algemeen Kin-
derbijslagstelsel', niet omdat ik princi-
piële bezwaren heb tegen verzekerin-
gen; integendeel - maar enkel en al-

leen omdat deze benaming de inhoud 
van de regeling beter dekt. 

In de memorie van toelichting wor-
den enige verhelderende cijfers gege-
ven over de ontwikkeling van de pre-
mies en de rijksbijdragen voor het 
Fonds. Daarbij zet ik toch een vraagte-
ken. In acht jaar ti jd lopen de rijksbij-
dragen, uitgedrukt in een percentage 
van de premie, op van 18% tot 112%. 
Dit toont toch wel aan dat wij niet op 
de goede weg zitten, al geef ik toe dat 
deze snelle verhoging deels het gevolg 
van de afschaffing van de kinderaftrek 
is. Maar de samenhang tussen premie-
en bijslagbedragen raakt nu toch 
steeds meer zoek. De kinderbijslagbe-
dragen zijn op dit moment inkomens-
onafhankelijk en zelfs belastingvrij. In 
dit opzicht kijken zij op een soort ge-
legaliseerde spaarbiljetten aan toonder. 

Nu passen bij inkomensonafhanke-
lijke kinderbijslagbedragen in ieder ge-
val ook inkomensonafhankelijke pre-
miepercentages. Als de inkomsten 
voor de bijslagbedragen echter steeds 
meer via de belastingheffing binnen-
komen, betaalt men formeel nog wel 
geen progressieve premietarieven, 
maar wel progressieve belastingtarie-
ven, die materieel voor de premies in 
de plaats komen. 

Mevrouw Beckers gaat juist in deze 
richting verder; zij wil de betalingen 
helemaal bij de inkomstenbelasting 
onderbrengen. Ik geloof dat dit niet be-
antwoordt aan de opzet van een kin-
derbijslagregeling. Dat men in deze 
richting gaat denken, toont overigens 
wel aan in welk een impasse van rom-
melwetgeving wij eigenlijk zijn beland, 
nu er zo'n grote rijksbijdrage aan de 
kinderbijslagfondsen moet worden 
uitgekeerd. 

De overzichtelijkste oplossing zou 
mijns inziens zijn een zodanige verho-
ging van de premie dat geen rijksbij-
drage nodig is onder gelijktijdige ver-
laging van de belasting. Ook als men 
de kinderbijslag opnieuw wilde belas-
ten, zou dat bij onze fractie niet op gro-
te bezwaren stuiten. 

Nu spreken wij over een ver gaande 
vereenvoudiging van het kinderbij-
slagstelsel. Het wetsontwerp brengt 
die, maar onvoldoende. Ik denk name-
lijkdat zij die over 20 jaar terugkijken 
op de uitkomsten van ons gepuzzel 
van het eind van de jaren zeventig zul-
len constateren dat wi j er een zeer in-
gewikkelde warboel van hebben ge-
maakt. 

Met ingang van 1982 zou de vierde 
fase haar beslag moeten krijgen. Ik zou 
de Regering eerst willen vragen, hoe 
zij dit tijdschema gerealiseerd denkt te 
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krijgen. In de loop van 1980 zal een ad-
viesaanvraag bij de SER worden inge-
diend. Als dit advies eind 1980 op zijn 
vroegst zal worden ontvangen, zal het 
kabinet begin 1981 misschien het wets-
ontwerp rond kunnen hebben, als het 
kabinet dan tenminste niet demissio-
nair is. Als de Kamer echter in de zo-
mer van 1981 deze wetgeving zal be-
handelen, is het kabinet zeker demissio-
nair. Ik acht die datum van 1 januari 
1982 op dit moment daarom ook weinig 
geloofwaardig. 

Afsluitend maak ik nu enkele inhou-
delijke opmerkingen over de vierde fa-
se. 

De vierde fase dient in ieder geval 
budgettair neutraal te verlopen. Te-
vens zou die fase kunnen inhouden 
een definitieve afschaffing van de bij-
slag voor het eerste kind. Misschien zul-
len wi j moeten afstappen van de ge-
zinswelvaartstheorie en overgaan op 
de kosten-per-kind-theorie. In beide 
gevallen echter is een loonindex de 
aangewezen maatstaf voor aanpas-
sing. Mocht dit tot budgettaire moeilijk-
heden aanleiding geven, dan prefereer 
ik altijd nog een eenmalige verlaging 
van de bedragen met koppeling aan de 
loonindex boven een prijsindexering. 

Aangezien ik de kinderbijslag be-
schouw als een omslagstelsel tussen 
ouders en niet-ouders, acht ik inko-
mensafhankelijke kinderbijslagbedra-
gen niet terecht, omdat de kinderbij-
slag dan ten onrechte zou worden ge-
bruikt als een inkomenspolitiek instru-
ment. Ik hoop dat wi j te zijner tijd iets 
van deze richtlijnen terug kunnen vin-
den in het kinderbijslagstelsel van het 
tweede kabinet-Van Agt. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Toegegeven, wij hadden 
ons veel meer voorgesteld van de der-
de fase van de herstructurering van 
het kinderbijslagsysteem in ons land. 
Zoals bekend uit voorgaande debatten 
is D'66 voorstander van de invoering 
van één gezinssubsidieregeling, die 
gelijke rechten toekent aan loontrek-
kende ambtenaren en zelfstandigen 
vanaf het eerste kind. In deze regeling 
zal het bestaande systeem van uitke-
ringen zodanig herzien worden, dat de 
progressie naar kindertal geheel ver-
valt en wordt vervangen door leeftijds-
afhankeliike bijslagen waarbij een re-
latie wordt gelegd met de feitelijke 
kostenontwikkelingen in een gezin. 
Daarnaast zal integratie van de pre-
mies van de volksverzekeringen, waar-
onder die voor deze gezinssubsidiere-
geling, in de inkomstenbelasting en de 
bedrijfsbelastingen plaatsvinden. 

Wat het laatste betreft hebben wij 
reeds in het verleden, in navolging van 
prof. Douben, een integratie in de be-
drijfsbelastingen bepleit, waardoor 
een drukverschuiving ontstaat van ar-
beidsintensieve bedrijven naar kapi-
taalintensieve bedrijven. Deze wijzi-
gingen in de opzet van het stelsel van 
gezinssubsidies zijn onzes inziens 
reeds op billi jkheidsgronden te verde-
digen. De bedoelde wijziging in de f i-
nancieringsmethode en -grondslag 
zou bovendien de problemen bij de 
premiebetaling van zelfstandigen ge-
heel of grotendeels kunnen oplossen. 
Ten slotte zou nog overwogen kunnen 
worden een structurele verlaging van 
het gemiddeld peil van uitkeringen, 
gecombineerd met invoering van be-
paalde kosteloze voorzieningen, waar 
kinderen veelvuldig gebruik van ma-
ken, bij voorbeeld crèches en peuter-
klasjes. 

Nu deze structurele wijzigingen niet 
in het wetsontwerp zijn opgenomen, is 
naar het oordeel van de fractie van 
D'66 de voorbereiding van een volgen-
defase voor een verdere herstructure-
ring vereist. Evenals de SER betreuren 
wi j dat al deze veranderingen niet in 
een kleiner aantal fasen tot stand kun-
nen komen, omdat de huidige gang 
van zaken langdurige onrust en onze-
kerheid bij de betrokkenen geeft, na-
melijk bij de uitkeringsgerechtigden, 
premiebetalers en uitvoeringsorga-
nen. Dit geldt des te sterker nu ook de 
aanneming in de Eerste Kamer van 
een motie-Van Tets een extra aanspo-
ring tot het ontwerpen van een nieuwe 
opzet voor het kinderbijslagsysteem 
heeft gegeven. Dit neemt niet weg dat 
wi j het wetsontwerp op zich als tech-
nisch nuttig en principieel belangrijk 
beschouwen. Het is technisch nuttig 
wegens de vereenvoudiging die wordt 
bereikt door samenvoeging van de AI-
gemene Kinderbijslagwet, de Kinder-
bijslagwet voor loontrekkenden, de 
Kinderbijslagwet voor kleine zelfstan-
digen, de Kindertoelageregeling over-
heidspersoneel en de Kinderaftrekre-
geling voor de loon- en inkomstenbe-
lasting. Het is principieel belangrijk 
wegens de gelijke berechtiging van de 
zelfstandigen ten opzichte van de loon 
trekkenden. 

Bij nota van wijziging wordt voorge-
steld de bevriezing van de kinderbijsla-
gen voor eerste kinderen voort te zet-
ten tot in 1982. Dat levert in de volgen-
de drie jaren een uitgavenbeperking 
op van respectievelijk 90, 215 en 245 
miljoen gulden. 

Een nadeel hiervan is onder meer 
dat hierdoor de progressie naar kin-
dertal in de uitkeringen toeneemt. 

Toch valt dit regeringsvoorstel te bill i j-
ken. In de sfeer van de sociale voorzie-
ningen zijn er verschillende aanwen-
dingsmogelijkheden van deze bedra-
gen, die een grotere urgentie bezitten, 
bij voorbeeld om een verlaging van 
het niveau van de sociale uitkeringen 
voor de niet-actieven te voorkomen. 
Daarbij komt dat door een voortzetting 
van de reeds jaren bestaande bevrie-
zing geen belangrijke breuk in de inko-
menspositie van de betrokkene ont-
staat, zodat de nadelen hiervan be-
perkt blijven. 

In het voorlopig verslag hebben wi j 
aangegeven dat uiteindelijk naar ons 
oordeel voor alle sociale verzekerin-
gen één indexeringsmethode zou 
moeten ontstaan met een koppeling 
van de ontwikkeling van de reële net-
to-uitkeringen aan de ontwikkeling van 
de reële netto-arbeidsvoorwaarden 
voor de actieve beroepsbevolking, dat 
wi l zeggen: een echte, rëele welvaarts-
koppeling. Dat behoort ook voor de 
aanpassingsmethode voor de gezins-
subsidies het geval te zijn. 

Om dit resultaat zo goed mogelijk te 
benaderen, zo merkten wi j in het voor-
lopig verslag op, kan wellicht voorlo-
pig de loonindex worden gebruikt, met 
een correctie in verband met de fiscale 
vrijstelling van de kinderbijslagen. In 
de memorie van antwoord wijzen de 
bewindslieden erop dat het in deze ge-
dachtengang logisch is, op de loonin-
dex ook een correctie voor de sociale 
premies toe te passen. Dat is juist. Wij 
hadden deze correctie inderdaad, zoals 
de bewindslieden veronderstelden, 
vergeten te noemen. Volgens de me-
morie van antwoord liggen de resulta-
ten van de door de Regering voorge-
stelde aanpassingsmethode volgens 
de prijsindex in de eerstkomende peri-
ode waarschijnlijk dicht bij de door 
ons bedoelde aanpassingsberekening. 
Op die grond zullen wi j de aanpas-
singsregeling uit het wetsontwerp 
voorlopig, voor een overgangsperio-
de, aanvaarden en hierover definitief 
een standpunt innemen bij de uitein-
delijke herstructurering van het ge-
zinssubsidiestelsel. 

In het voorlopig verslag hebben wij 
ons afgevraagd of de voorstellen uit 
het wetsontwerp ten aanzien van de 
alimentatieplichtigen geen te grote na-
delige inkomenseffecten zullen ople-
veren, nu de resultaten van een studie 
naar de mogelijkheid van het recht op 
kinderbijslag, te leggen bij de verzor-
gende ouder, nog niet zijn verwerkt. 
De bewindslieden antwoorden in de 
memorie van antwoord dat het verle-
nen van het recht op kinderbijslag pri-
mair aan de verzorgende ouder het 
probleem niet zal oplossen. 
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De enige juiste oplossing voor de f i-
nanciële problemen van de alimenta-
tieplichtigen is naar hun mening het 
herzien van de rechterlijke uitspraken 
en overeenkomsten betreffende 
levensonderhoud. De aangekondigde 
algemene maatregel, waardoor de on-
derhoudsbijdragen eenmalig van 
rechtswege zullen worden hersteld, zal 
huns inziens daartoe bijdragen. 

Wij zullen de ontwikkeling op dit ge-
bied in de praktijk volgen om na te 
gaan of op deze wijze het probleem 
ook daadwerkelijk zal worden opgelost 
en, indien dat niet het geval is, nader 
contact met de bewindslieden opne-
men om na te gaan welke maatregelen 
ter zake nog zijn vereist. 

De Kindertoeslagregeling Over-
heidspersoneel zal, volgens de bedoe-
ling van de Regering, geheel opgaan in 
de nieuwe kinderbijslagregeling, zodat 
een einde zal komen aan de afwijken-
de kindertoeslagregeling voor het 
overheidspersoneel. Dit houdt in dat 
voor de ambtenaren een einde zal ko-
men aan de aparte kindertoeslagen 
voor de eerste twee kinderen, aan het 
'super zelfdoenerschap' van de over-
heidsadministratie wat de uitvoering 
van de huidige AKW voor derde en 
volgende kinderen betreft, en tevens, 
als gevolg hiervan, aan de maandelijk-
se uitbetalingen in plaats van de nor-
male kwartaalbetalingen. In hetgeor-
ganiseerde overleg in ambtenarenza-
ken hebben de ambtenarencentrales 
bezwaren gemaakt - uiteindelijk " t e -
gen de uniforme toepassing van de 
nieuwe kinderbijslagregelingen bij het 
overheidspersoneel, in het bijzonder 
tegen de omschakeling van maand- in 
kwartaalbetalingen. 

Wij kunnen ons voorstellen dat een 
beperkte overgangsregeling wordt ge-
hanteerd om een al te abrupte over-
gang naar het nieuwe systeem voor 
ambtenaren te voorkomen maar wie 
onze opvattingen kent, zal begrijpen dat 
wi j het streven van de Regering naar 
een gelijke kinderbijslagregeling met 
een gelijke administratieve uitvoering 
vooral le bevolkingsgroepen - en dus 
ook voor de ambtenaren - met kracht 
ondersteunen. 

Kortom, wij aanvaarden dit wets-
ontwerp zoals het er nu ligt, als een be-
scheiden poging orde op zaken te stel-
len in het verbrokkelde kinderbijslag-
stelsel dat wi j momenteel kennen, 
vooruit lopend op een meerfundamen-
tele herziening van het gezinssubsidie-
systeem in ons land. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Eindelijk is het zo ver: na 
40 jaar van rommelige, moeizame, ge-
compliceerde en versnipperde kinder-
bijslagwetgeving komt er, als de Rege-
ring haar zin krijgt, één algemene kin-
derbijslagwet die voor iedereen geldt. 
Er wordt schoon schip gemaakt en er 
blijft in feite niets over van de vijf be-
staande regelingen, de Kinderbijslag-
wet loontrekkenden, de Algemene kin-
derbijslagwet, de Kindertoeslagenre-
geling overheidspersoneel, de Kinder-
bijslagwet kleine zelfstandigen en de 
kinderaftrek bij de loon- en inkomsten-
belasting. Er komt een volksverzeke-
ring waardoor iedereen het recht krijgt 
op kinderbijslag vanaf het eerste kind. 
Door iedereen moet hieraan, in de 
vorm van premies, worden meebe-
taald. 

Het is wellicht goed - ik heb het, 
meen ik, bij een vorige gelegenheid al 
eens gezegd - op te merken dat vol-
gens het standpunt van mijn partij de 
kinderbijslag eigenlijk geheel zou 
moeten verdwijnen, onder andere in 
het kader van de individualisering die 
tegenwoordig steeds meer als een na 
te streven doel wordt erkend. Dit dient 
echter niet zo te gebeuren, dat allerlei 
mensen er het slachtoffer van worden. 
Het moet zo zijn, dat voor iedereen in 
Nederland, door een sterke uitbreiding 
van diverse collectieve voorzieningen, 
een groot aantal basisvoorwaarden 
wordt geschapen. 

In plaats van de kinderbijslagen die 
er op dit moment zijn, maar die niet 
rechtstreeks ten goede komen aan de-
genen voor wie zij zijn bedoeld. De uit-
keringen vinden nu plaats, via de vijf 
regelingen en binnenkort via de nieu-
we regeling, aan iemand anders, die 
ervoor moet zorgen dat zij ten goede 
komen aan het kind voor wie het geld 
is bedoeld. Hoewel de mogelijkheid 
aan die andere opzet verre van theore-
tisch is, moet ik toegeven dat deze niet 
in de nabije toekomst kan worden ge-
realiseerd. Ik meen dan ook, gegeven 
de huidige situatie, dat men nog niet 
van de kinderbijslag af kan. Daarom is 
het goed, het bestaande systeem in 
belangrijke mate te vereenvoudigen, 
want het historisch gegroeide systeem 
is een lappendeken van allerlei ver-
schillende, naast elkaar bestaande re-
gelingen voor bepaalde groepen, 
waarop niemand veel zicht heeft, be-
halve de ingewijden. Het is een vrij 
chaotisch geheel, dat uiterst verwar-
rend en versluierend moet zijn voor de 
consument. Ik juich een stroomlijning 
dus toe, maar toch heb ik grote bezwa-

ren tegen het wetsontwerp zoals het 
nu ter tafel ligt. 

Voor een aantal groeperingen heeft 
het voorstel van de Regering naar mijn 
mening onaanvaardbare gevolgen. De 
kleine zelfstandige die nu premievrij 
bijslag vanaf het eerste kind ontvangt, 
moet straks veel premie voor kinder-
bijslag betalen. De zelfstandige met 
een bruto inkomen van rond f 22.000 -
ongeveer gelijk aan het minimumloon 
- en met twee kinderen, één kind of 
geen, g a a t - op jaarbasis - f 184 tot 
f 361 erop achteruit. De zelfstandige 
met een nog lager inkomen heeft min-
der nadeel van de nieuwe regeling: 
ongeveer f 100 per jaar als men één 
kind of geen kind heeft, maar het blijft 
een nadeel, en dat bij een gering 
inkomen. Het is duidelijk, dat hoe 
dan ook sprake zal zijn van een netto f i -
nancieel nadeel voor zelfstandigen 
zonder kinderen. Voor deze groepen 
stelt de Regering overgangsmaatrege-
len voor die de pijn van de inkomens-
achteruitgang moeten verzachten, 
maar dit zal slechts tijdelijk zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Fundamen-
teler is het bezwaar, dat mijn partij 
heeft tegen het koste wat het kost 
doordrammen van het wetsontwerp 
op dit ogenblik. De Staatssecretaris 
noemt als belangrijste reden hiervoor, 
dat er per 1 januari 1980 een nieuwe 
regeling moet zijn omdat de nu be-
staande wetgeving op deze datum af-
loopt. Als wij de derde fase van de her-
structurering van de kinderbijslag niet 
voor deze datum realiseren, wordt de 
oude situatie - die van voor 1 oktober 
1978-hersteld, de datum waarop de 
eerste fase in werking trad. Er zou dus 
noodwetgeving moeten komen, het-
geen de Staatssecretaris liever niet 
wi l . Daarom wil hij de wet laten ingaan 
op 1 januari 1980. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag mij 
af, of het de bedoeling van de regering 
is, weer allerlei maatregelen ad hoc te 
nemen, zoals gebeurd is bij de tweede 
fase. Ik denk aan de afschaffing van de 
tweevoudige - en soms drievoudige -
kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen, 
een operatie welke uitsluitend is uitge-
voerd om geld beschikbaar te krijgen; 
hieraan lag geen enkele principiële 
overweging ten grondslag. Ik noem 
verder de halvering van de kinderbij-
slag voor eerstgeboren kinderen van 0 
tot 3 jaar, hetgeen nota bene ter plekke 
werd verzonnen. Het lijkt erop dat het 
weer een groot aantal ad-hoc-maatre-
gelen moet worden. De schijn daarvan 
wordt bevestigd door de merkwaardi-
ge constructie dat ondanks het duide-
lijk negatieve SER-advies op dit punt 
eerst een aantal nieuwe regelingen 
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wordt gemaakt, die voor sommige 
groepen uit de bevolking ingrijpend 
zijn, en dat daarna de grondslagen 
waarop die nieuwe regelingen berus-
ten zullen worden overdacht. Dat lijkt 
op eerst doen en dan denken; de visie 
komt achteraf. 

De Staatssecretaris van Sociale Za-
ken constateert ook, dat er een funda-
mentele herbezinning op de uitgangs-
punten van het stelsel zal moeten 
plaatsvinden. Daarover wordt volgend 
jaar een adviesaanvraag bij de SER in-
gediend. Dan rijst de vraag of dit niet 
tot de consequentie kan leiden dat de 
nu voorgestelde en eventueel geno-
men maatregelen weer moeten wor-
den teruggedraaid en helemaal nie-
mand meer weet waaraan hij toe is, 
dat wil zeggen als er een min of meer 
eenstemmig advies van de SER uit de 
bus komt en de Staatssecretaris het 
accepteert en het niet, zoals nu, naast 
zich neerlegt. 

De derde fase van de herstructure-
ring van de kinderbijslag is budgettair 
neutraal, dat wil zeggen dat de bezui-
nigingen al zijn doorgevoerd in de 
twee voorgaande fasen. De derde fase 
moet uitsluitend een afronding zijn om 
het stelsel begrijpelijker, administra-
tief minder bewerkelijk te maken, en 
om de verschillen tussen loontrekken-
den en zelfstandigen in dit opzicht 
recht te trekken. 

Als wij de doelstellingen doorlichten 
zien wi j in de eerste plaats dat ten ge-
volge van de voorgestelde regeling 
voor bepaalde groepen kleine zelfstan-
digen, met name degenen zonder kin-
deren, een netto inkomensachteruit-
gang zal resulteren en in de tweede 
plaats dat het stelsel nog steeds een 
chaos is, met weer een aantal over-
gangsmaatregelen om het leed voor 
bepaalde categorieën tijdelijk te ver-
zachten. Daarom is mijn conclusie dat 
de herbezinning op en de herdefinië-
ring van ons stelsel van kinderbijsla-
gen eerst maar eens op gang moeten 
komen en moeten worden afgerond 
voordat een nieuwe regeling wordt ge-
maakt. Wij moeten ons dus niet laten 
meeslepen door een in haast gemaak-
te, snel door te voeren en dus ook 
weer krikkemikkige regeling, die de 
onduidelijkheid en de onbillijkheden 
op dit terrein alleen maar kan vergro-
ten. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 11.55 uur 
tot 13.00 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik bepaal, dat de open-
bare vergadering van de vaste Com-

missies voor Onderwijs en Weten-
schappen en voor Volksgezondheid 
over de brief van de Ministers van On-
derwijs en Wetenschappen en van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
over de academische ziekenhuizen 
(15 800-VIII-XVII, nr. 47) zal worden ge-
houden op maandag 10 maart 1980 
van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 

Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en van de loonbelasting in het ka-
der van het belastingplan 1980 
(15 849); 

Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke zelfstandigenaftrek voor 
kleinere zelfstandigen in de inkonv 
stenbelasting (15850); 

Verhoging van de belasting van si-
garetten en kerftabak, verhoging van 
de bijzondere verbruiksbelasting van 
personenauto's, alsmede aanpassing 
van enige wettelijke bepalingen inza-
ke de belasting van tabaksfabrikaten 
aan communautaire bepalingen 
(15851); 

Verhoging van de accijns van benzi-
ne (15852); 

Verhoging van de alcoholaccijns, 
alsmede aanpassing van de Wet op de 
accijns van alcoholhoudende stoffen 
aan enige communautaire bepalingen 
(15853); 

Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke maatregelen in de vermo-
gensbelasting voor het kalenderjaar 
1980(15904); 

Verlenging voor 1980 van de voor 
1979 getroffen maatregelen in af 
wachting van de besluitvorming over 
het Rapport-Hofstra (15909); 

Wijziging van de overdrachtsbelas-
ting (15843), 

en van: 
de motie-Van Rooijen c.s. over de 

zelfstandigenaftrek in de inkomstenbe-
lasting (15850, nr. 8). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De meeste afgevaardigden 
hebben, naast waarderende en kriti-
sche kanttekeningen die zij hebben ge-
plaatst bij de concrete belastingvoor-
stellen, nogal wat opmerkingen ge-
maakt van algemene financieel-econo 
mische aard. Soms kreeg ik de indruk 
alsof wij met een herziening van de al-
gemene financiële beschouwingen be 
zig waren. Ik begrijp dat wel een beet-
je. De ontwikkelingen gaan snel. Ver-

schillende leden van de Kamer hebben 
gewezen op nieuwe stukken, opvattin-
gen en tendenties. Ik wi l er dan ook 
wel een enkele opmerking over ma-
ken, maar ik leg mij toch een beper-
king op. Anders wordt het toch te veel 
een herhaling van zaken die eerder in 
deze Kamer aan de orde zijn geweest. 
Toen werd al door een van de leden 
gezegd dat ik dingen stond te vertellen 
die hij allang wist. Men zal zich dat her-
inneren. 

De heer Van Dis heeft nog eens heel 
nadrukkelijk gesteld dat het belasting-
plan zou moeten worden bezien in de 
totale context. Het is natuurlijk duide 
lijk dat het feit dat wi j op een aantal 
punten nog verwijderd zijn van de 
doelstellingen, zoals wij die in Bestek 
'81 hadden geformuleerd, niet geheel 
kan worden toegeschreven aan de ver-
slechterde internationale economi-
sche ontwikkeling. Wel blijf ik stellen 
dat die er bepaald niet vreemd aan is. 
In onze economie zou dat ook niet kun-
nen. 

In een rede, die ik onlangs voor on-
dernemers in de agrarische sector heb 
mogen houden, heb ik nog eens gewe-
zen op het feit dat de loonontwikkeling 
sinds 1975 gemiddeld één procent per 
jaar is uitgegaan boven de aanvanke-
lijk geformuleerde uitgangspunten 
van het beleid. Uiteraard heeft dat be-
langrijke schade toegebracht aan de 
werkgelegenheid. Uitgaande van mo-
delmatige berekeningen kan de stij-
ging van de werkloosheid als gevolg 
daarvan op zo'n 50.000 manjaren wor-
den becijferd. Het is duidelijk dat die 
ontwikkeling ook de overheidsfinan-
ciën onder druk heeft gezet. 

Ik onderken evenzeer als de heer 
Van Dis dat, als gevolg van de ontwik-
kelingen van de afgelopen jaren en 
daar naast van de invloed van de re-
cente golf van prijsstijgingen, een ver-
betering van de arbeidsinkomensquo-
te het volgend jaar waarschijnlijk niet 
mogelijk is. Ook enige drukstijging is 
helaas onvermijdelijk gebleken. 

Binnen deze niet eenvoudige rand-
voorwaarden heeft het kabinet wel het 
uiterste gedaan om de nadelige gevol-
gen van externe omstandigheden zo-
veel mogelijk te beperken. In elk geval 
heeft het kabinet de voorwaarden ge-
schapen om via een gematigde inko-
mensontwikkeling de basis te leggen 
voor een verder herstel van onze con-
currentiepositie. Vanzelfsprekend zou 
een zeer drastische belastingverla-
ging, waarvoor de heer Van Dis heeft 
gepleit, ook een zeer drastische verla-
ging van de collectieve uitgaven met 
zich moeten brengen. Ik heb begre-
pen dat hij daarmee niet zoveel moeite 
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zal hebben. De door hem aangedragen 
mogelijkheden zijn gering voor het 
aanbrengen van beperkingen. 

De heer Kombrink heeft gevraagd of 
er gedurende de anderhalve maand, 
die is verstreken sinds de algemene en 
financiële beschouwingen, nog aanlei-
ding is om de raming omtrent de ex-
terne gegevens ten aanzien van de 
economische ontwikkeling in 1980 bij 
te stellen. Ook de heer Van Rooijen 
heeft een opmerking in die richting ge-
maakt. Ik wi l voorop stellen dat er op 
dit moment geen aanwijzingen zijn dat 
de groei van de wereldhandel, zoals 
geraamd in de MEV - het belangrijkste 
externe gegeven - geringer zal zijn 
dan de 4%. 

Een beperkt aantal olie-produceren-
de landen heeft na het afsluiten van de 
ramingen, waarop de MEV is geba-
seerd, verdere prijsstijgingen van ru-
we olie aangekondigd. Deze prijsver-
hogingen hebben een opwaartse in-
vloed op de OPEC-prijzen van onge-
veer 4%. De invloed daarvan op het in-
voerprijspeil voor 1980 zal uitermate 
beperkt zijn. 

Een ander element, waarop ik wil 
wijzen - dat is gesignaleerd tijdens de 
recente vergadering van internatione-
le organen, zoals de OECD - is dat een 
aantal landen in financieel-econo-
misch opzicht een wat restrictiever be-
leid gaan voeren dan eerder was aan-
genomen. Er is geen aanleiding om tot 
een bijstelling van de externe gege-
vens te komen. De onzekerheden, die 
er op het terrein van de wereldhan-
delsgroei zijn — zij zijn zeer nadrukkelijk 
in de MEV onderkend - zijn eerder aan 
de negatieve dan aan de positieve 
kant. 

Het rapport van de Europese Com-
missie, waarover de heer Van Rooijen 
heeft gesproken, is nog niet in de daar-
voor geëigende organen in bespreking 
geweest. Zonder thans op dit rapport 
te wil len ingaan wil ik wel zeggen, dat 
het vaker voorkomt, dat het secretari-
aat van OECD of van de Commissie 
een wat andere kijk heeft op de econo-
mische ontwikkelingen in de lid-staten 
dan de landen zelf. Als die verschillen 
blijken, dan vindt er uiteraard discus-
sie plaats tussen deskundigen. 

In de ECOFIN heb ik er zelf wel eens 
op aangedrongen om belangrijke be-
leidsstukken van lid-staten, waarin ba-
sisvisies op het beleid worden gege-
ven, ook in bij voorbeeld de ECOFIN-
raad ter discussie te stellen. Op die 
manier kan een bijdrage worden gele-
verd aan de coördinatie van het beleid. 
Die suggestie is in vriendelijkheid ont-
vangen, maar erg veel positieve reac-
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ties zijn er niet op gekomen. Het geeft 
er blijk van dat wij bereid zijn een dis-
cussie te voeren over verschillen van 
inzicht. Voor ons is er geen aanleiding 
terug te komen op eerder gepubliceer-
de vooruitzichten voor de korte ter-
mijn. 

Ik deel de inzichten van de heer Van 
Lennep, waaraan de heer Van Rooijen 
refereerde. Het is duidelijk dat in het 
verleden sprake is geweest - in de toe-
komst zal ongetwijfeld een dergelijke 
tendentie aanwezig zijn - van een ver-
snelling van de nominale ontwikke-
ling, veroorzaakt door de collectieve 
lastenstijging. 

De heer Kombrink heeft terecht 
gesteld, dat de interne ontwikkelingen 
zich nog moeilijk laten inschatten. Hij 
doelde met name op de loonontwikke-
ling. Ik vind het op zich zelf verheu-
gend, dat de sociale partners duidelijk 
de wi l tonen om elkaar te v inden. ' 

Ik meen ook te mogen stellen dat het 
kabinet een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan het scheppen van voor-
waarden waarover overeenstemming 
kan worden bereikt. Ik ben de heer Van 
Rooijen erkentelijk voor zijn waarderen-
de woorden op dit punt. 

De additionele lastenverlichting, die 
het kabinet heeft aangekondigd en die 
uiteraard nogal de aandacht heeft ge-
trokken, zal inderdaad gepaard moe-
ten gaan met ombuigingen. Dat is de 
onvermijdelijke prijs die voor handha-
ving van de koopkracht moet worden 
betaald. Het financieringstekort biedt 
daarvoor geen ruimte. Ik heb mij dan 
ook nogal verbaasd over de suggestie 
van de heer Kombrink, die toch het f i -
nancieringstekort als een mogelijke 
oplossing van dit vraagstuk heeft op-
geworpen. 

De heer Kombrink (PvdA): Niet voor 
dit moment. 

Minister Andriessen: Op de langere 
termijn acht ik het nog moeilijker om-
dat de heer Kombrink weet dat het de 
doelstelling van het kabinet is om het 
financieringstekort terug te brengen 
tot de structureel aanvaardbare norm 
van 4% a4,5%. 

Er is op dit ogenblik geen aanleiding 
om aan te nemen dat het financierings-
tekort in 1980 anders zal zijn dan in de 
miljoenennota werd geraamd. Het be-
tekent dat de compensatie van tegen-
vallers, die zich bij de uitvoering van 
de begroting zouden voordoen - ge-
noemd zijn tegenvallers in de sfeer 
van het EEG-landbouwbebeleid en 
eventuele tegenvallers als gevolg van 
de wellicht te vinden oplossing van het 
probleem van de Britse lusten en las-
ten - eenvoudig zullen moeten wor-
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den gevonden binnen de collectieve 
ruimte die wi j voor het volgend jaar 
hebben. Ook als wij nu niet heel pre-
cies kunnen aangeven waar wij de 
compensatie zullen vinden, wil ik er nu 
toch wel op wijzen dat bij elke tegen-
valler of bij elke maatregel, die tot an-
dere inkomsten of uitgaven heeft ge-
leid, het kabinet zich nadrukkelijk heeft 
verplicht, daarvoor compensatie aan 
te dragen. 

Het is echter teveel gevraagd om bij 
elke maatregel en tegenvaller onmid-
dellijk boter bij de vis te leveren. Bij de 
algemene politieke beschouwingen 
hebben wi j al aangekondigd dat dat zal 
gebeuren in het vroege voorjaar van 
1980 en uiteraard tenslotte bij de Voor-
jaarsnota, zoals te doen gebruikelijk. 
Dit kabinet is bepaald niet van plan ga-
ten te laten ontstaan of zelf te veroor-
zaken, die het niet langs deze weg wi l 
dichten. Gemakkelijk zal dat niet zijn -
ik onderschat die problematiek niet -
maar het is de enige consistente uit-
voering van het beleid zoals wi j dat in 
de Miljoenennota hebben neergelegd. 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat laatste 
wil ik ondersteunen. De Minister sprak 
over extra ombuigingen, die onvermij-
delijk het gevolg van een belastingver-
laging zijn Die belastingverlaging kan 
een hogere loonstijging vermijden. Als 
ik echter de antwoorden van de Minis-
ter van vorige week goed lees, zal een 
loonstijging van 1,5% initieel op lan-
gere termijn een nieuw ombuigings-
probleem scheppen. Met andere 
woorden: ook in deze optiek zullen ex-
tra ombuigingen - wellicht wat later -
moeten optreden. 

Minister Andriessen: Ik sprak tot nu 
toe over gevolgen van maatregelen, 
die het kabinet neemt, en over tegen-
vallers bij de uitvoering van de begro-
t ing. Het probleem dat de heer Van 
Rooijen schetst is duidelijk. 

Als de ruimte die het volgende jaar 
is gelaten door het beslag van de col-
lectieve sector op het nationaal inko-
men door de samenleving niet wordt 
aanvaard en niet anderszins wordt 
voorkomen dat de claims van de sa-
menleving worden teruggebracht, kan 
dat niet anders betekenen dan dat de 
collectieve sector moet worden bijge-
steld. Als de heer Van Rooijen dat met 
zijn interventie bedoelt, zeg ik hem dat 
toe. Dat zou het voor het kabinet ook 
niet eenvoudig maken. Wij zitten er 
dan ook niet voor eenvoudige zaken. 
Het gaat hier om wezenlijke punten 
voor de werkgelegenheid op langere 
termijn. Indien die ontwikkeling zich 
voordoet en er op kasbasis voor 1980 
geen serieuze problemen ontstaan, zal 
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die problematiek voor 1980 wel ont-
staan. Dit betekent dat de door de heer 
Van Rooijen geschetste problematiek 
op iets langere termijn aan de orde 
komt. 

Voorts wil ik een opmerking maken 
over de koopkrachtontwikkeling als zo-
danig. Het is duidelijk dat alle sprekers 
in eerste termijn hierover opmerkin-
gen hebben gemaakt. De heer Nijhof 
heeft gezegd dat andere doelstellingen 
van het kabinetsbeleid ondergeschikt 
zijn gemaakt aan de doelstelling van 
de koopkrachtgarantie. Ook de heer 
Van Dis heeft in die richting gespro-
ken. 

Ik wil eerst een misverstand probe-
ren weg te nemen. Het kabinet heeft 
zich niet garant gesteld voor handha-
ving van de koopkracht. In de miljoe-
nennota staat: Bij het uitzetten van het 
beleid voor 1980 heeft de Regering als 
uitgangspunt genomen dat de koop-
kracht van werknemers en uitkerings-
gerechtigden tot en met het modale ni-
veau, uitgaande althans van de huidi-
ge prognoses voor 1980, dient te wor-
den gehandhaafd. Er is geen garantie 
onder alle omstandigheden. Dat kan 
het kabinet ook niet doen. Er kunnen 
zich situaties voordoen, waarin koop-
krachthandhaving eenvoudig niet 
meer tot de mogelijkheden behoort. 
Hierop is ook al eerder gewezen. Wel 
hebben wi j gemeend, in dit stadium en 
met het oog op de besprekingen rond 
het arbeidsvoorwaardenbeleid consis-
tent blijvend met dit uitgangspunt van 
de miljoenennota, aanvullende fiscale 
voorzieningen te moeten aankondi-
gen. 

Terugkerend naar de stelling van de 
heer Nijhof merk ik op dat het niet het 
door het kabinet gekozen uitgangs-
punt is, waardoor andere doelstellin-
gen op de achtergrond kunnen raken. 
Het tegendeel is het geval. Uitgaande 
van de realiteitszin - de heer Nijhof 
was ook bereid, deze op te brengen, 
hoewel hij in niet mis te verstane be-
woordingen duidelijk maakte dat de 
heilige koe toch maar naar het slacht-
huis moet worden geleid - kan het uit-
gangspunt, waarop het dekkingsplan 
mede is afgestemd, bijdragen tot een 
matiging van loonaanspraken en daar-
mee tot beperking van de inflatie en 
bescherming van de werkgelegenheid. 
Ik zou het jammer vinden, als dat we-
zenlijke element niet duidelijk zou wor-
den onderkend. Ik vind het geen gun-
stige ontwikkeling dat de koopkracht-
ontwikkeling zo zoetjes aan tot op 
tienden van procenten wordt geme-
ten, daarmee een nauwkeurigheids-
graad in de becijferingen suggereren-
de, die er natuurlijk niet is en ook niet 
kan zijn. 

Het is zinnig als de sociale partners 
en de overheid zich eens op dit pro-
bleem bezinnen. Wij moeten zeker niet 
de weg op, die de heer Wöltgens be-
wandelde (eigenlijk moet ik zeggen: 
modaal befietste). Hij weet even goed 
als ik dat berekende prijseffecten van 
kostprijsverhogende belastingen ge-
baseerd zijn op gewichten, die het CBS 
bij de berekening van het prijsindexcij-
fer hanteert. Het gaat natuurlijk niet 
aan om dan zo'n sommetje te maken 
als dat van de heer Wöltgens en te 

suggereren dat het met de koopkracht-
handhaving helemaal fout zou zitten. 

In absurdum zou zijn sommetje er-
toe leiden dat wi j voor zo'n beetje elke 
Nederlander met zijn eigen specifieke 
patroon een specifieke lastenverlich-
ting moeten uitwerken. Dan zijn wij 
nog wel even bezig en krijgen wi j mo-
dale fietsers, drinkers enz. enz. Boven-
dien heeft hij in zijn som geabstra-
heerd van 0,5% initieel. Hij suggereert 
daarmee dat de hele oplossing gevon-
den moet worden via de fiscale maat-
regelen die wi j voornemens zijn te ne-
men, hetgeen niet juist is. 

De heer Wöltgens (PvdA): Bovendien 
heb ik geabstraheerd van de aardgas-
prijsverhoging die letterlijk en figuur-
lijk ook een flinke slok op de borrel be-
tekent. Ik heb ook geabstraheerd van 
verhogingen van onroerend-goedbe-
lastingen, die de som nog veel nega-
tiever zouden maken. Wij rekenen nu 
met 0,41 % als het gaat om de effecten 
van indirecte belastingverhoging en 
wi j spreken over 0,3% die moeten 
worden ingehaald. Ik zal nu niet spre-
ken over de betrouwbaarheid van sta-
tistieken, maar het kan wel zeer onge-
lijke effecten hebben op de koopkracht 
- die best ook modaal te noemen is -
van vele mensen. Derhalve kan het 
aanleiding geven tot een - al is het 
maar een subjectief beleefd - gevoel 
van achteruitstelling. 

De heer Nijhof (DS70): Dat is toch al-
ti jd zo geweest. 

Minister Andriessen: Al deze ongewis-
heden zitten hier altijd in besloten. Het 
kan ook wel eens naar de andere kant 
uitwerken. Je moet ergens van uit-
gaan. Wij hebben ons gehouden aan 
de sommen die altijd zijn gemaakt en 
dat is het enige waarop men het kabi-
net kan aanspreken. 

De heer Wöltgens (PvdA): Waarom is 
dat nu zo belangrijk? Omdat het kabi-
net nu, meer dan in het verleden, de 
nadruk legt op de indirecte, kostprijs-
verhogende belastingen en daarmee 
zozeer moet afgaan op dit soort statis-
tische gemiddelden. 

Minister Andriessen: Neen, ik denk dat 
het veroorzaakt wordt door het feit dat 
het kabinetten uiterste heeft gepro-
beerd in te spelen op het maatschap-
pelijk verlangen om onder deze be-
roerde omstandigheden in elk geval 
de koopkracht te kunnen handhaven. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik wijs er-
op dat de fasering van de aardgasprijs-
verhoging, die op papier 0,1 minder in-
komensaantasting oplevert, volgens 
de Minister in werkelijkheid iets hoger 
zal uitvallen. Met andere woorden, er 
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kunnen ook cijfers op tafel liggen 
waarvan bijna met zekerheid is te zeg-
gen dat de verbetering van de koop-
kracht iets groter zal zijn dan precies is 
te berekenen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat is dan 
een lichte verlichting van een forse 
verzwaring. 

De heer Bakker (CPN): Dat betekent 
ook dat de hele lastenverhoging veel 
groter is door die aardgasprijsstijging! 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Kombrink en ande-
ren hebben gevraagd naar aard en 
omvang van de extra verlaging van de 
loon- en inkomstenbelasting. Wij zijn 
bezig, een wetsontwerp voor te berei-
den dat ertoe zal strekken dat de mo-
dale man in 1980 een extra verlichting 
van ongeveer f 70 zal ervaren. Naar 
onze berekeningen is dat voldoende 
om de koopkrachthandhaving voor 
modaal te bewerkstelligen. 

Voor mensen met het min imum-
loon zal het effect geringer zijn en circa 
f 15 per jaar bedragen. Voor inko-
mensgenieters beneden modaal zijn 
de eerder aangekondigde maatregelen 
toereikend om de koopkracht te hand-
haven. Boven modaal zal de f 70 gelei-
delijk aan worden afgebouwd. Bij een 
inkomen van rond tweemaal modaal 
zal geen extra verlichting optreden. 
Daarmee zal, voor zover ik het nu kan 
bekijken, naar schatting een bedrag 
van 230 min. zijn gemoeid, op begro-
tingsbasis. De kosten voor het AOW-
plus-budget zullen in dit verband zo'n 
20 min. bedragen. 

De heer Kombrink (PvdA): Afgelopen 
zaterdag is er voorzittersoverleg ge-
weest in de kring van de sociale part-
ners. Afgelopen maandag is er intern 
beraad geweest van werknemersorga-
nisaties, gisteren van werkgeversorga-
nisaties. Vanavond is er overleg in de 
Stichting van de Arbeid. Ik zou het erg 
op prijs stellen - ik vind het ook nodig, 
met het oog op dat overleg - wanneer 
de Minister nadere mededelingen 
deed, ook over de wijze, waarop hij wil 
bereiken, wat hij zoeven mededeelde, 
over de aard van de fiscale maatregel 
en over de inhoud van de voorgeno-
men compensatie. Ik meen dat deze 
maatregel niet los van het prijskaartje 
dat eraan hangt, beoordeeld kan wor-
den. 

Minister Andriessen: Ik denk niet dat 
het voor het arbeidsvoorwaardenbe-
leid geweldig interessant is, hoe wij de 
zaak fiscaal-technisch uitwerken. Het 
zal gebeuren door verlaging van de 

26%-schijf en enige oprekking of in-
krimping van aansluitende schijven 
daarboven, al weet ik nog niet precies, 
hoe het werkt. Daardoor wordt het ef-
fect bereikt, dat het voordeel er bij 
twee keer modaal uit is. 

Wat de compensatie betreft heb ik 
daarstraks al gezegd dat op dit mo-
ment de modaliteiten niet in concreto 
aan te geven zijn. Ik wi l nog wel herha-
len, wat de Minister-President jongst-
leden vrijdag namens het kabinet heeft 
verklaard. Ik heb dat tot nu toe nog niet 
gedaan, omdat ik aannam, dat dat de 
heer Kombrink bekend was. Ter com-
pensatie van deze belastingheffing zal 
in 1980 niet verder in de sfeer van de 
sociale zekerheid worden omgebogen. 
Dat betekent dus dat er naar het rijks-
budget zal moeten worden gekeken. 
Dat is de duidelijkheid die de geachte 
afgevaardigde op dit moment nodig 
heeft, dacht ik. 

De heer Kombrink (PvdA): Neen, er is 
meer duidelijkheid nodig. 

Minister Andriessen: Meer is er op dit 
moment gewoon niet. 

De heer Kombrink (PvdA): Dan vind ik 
dat het kabinet wat dit betreft volstrekt 
tekort schiet. Naar mijn mening moet 
op het moment waarop een bod wordt 
gedaan, meer dan nu door de Minister 
wordt gedaan - hij maakt een uitzon-
dering voor een bepaalde sector bin-
nen de collectieve sfeer - worden aan-
gegeven, wat de koopkracht" en werk-
gelegenheidsconsequenties van het 
prijskaartje zijn. Pas dan is een even-
wichtig oordeel over het totaal van de 
maatregel mogelijk. Met name gelet 
op de wat bijzondere positie die de 
ambtenaren in het arbeidsvoorwaar-
denoverleg innemen, meen ik dat de 
Minister antwoord zou moeten geven 
op mijn vraag, of zij meeprofiteren van 
de belastingmaatregel. Ik neem aan 
van wel, want dat ligt op grond van 
hetgeen de Minister over de techni-
sche uitvoering heeft gezegd, voor de 
hand. Het spiegelbeeld is: wordt de 
prijs in de sector van de ambtenaren 
gezocht. 

Minister Andriessen: De heer Kom-
brink probeert mij nu tot uitspraken te 
verleiden, die hij echt niet van mij 
krijgt. Ik heb zojuist gezegd, dat het ka-
binet een beslissing heeft genomen en 
welke dat is. Ik kan op dit ogenblik 
geen nadere mededelingen doen over 
de wijze waarop compensatie zal wor-
den gevonden. 

De heer Kombrink (PvdA): Dan vind ik 
dat er sprake is van een grote oneven-
wichtigheid in het kabinetsbeleid op 
dit punt. Het zegt A, maar het vult B -
de keerzijde ervan - niet in. 

Minister Andriessen: Dat is nietwaar. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat is wel 
waar. 

Minister Andriessen: Wij vullen het nu 
niet in. Wij hebben het besluit geno-
men, dat de maatregel zal worden ge-
compenseerd. Tot dusverre zijn dat 
soort mededelingen door het kabinet 
altijd gestand gedaan. Dat zal ook in 
dit geval gebeuren. De heer Kombrink 
mag niet suggereren dat er een gat in 
de begroting ontstaat dat niet zal wor-
den opgevuld. 

U moet wat dat betreft het kabinet 
op zijn woord nemen en niet bij een 
heel ander element blijven. U wilt pre-
cies weten hoe het in elkaar zit met het 
oog op de invloed die dat naar uw oor-
deel zou kunnen hebben op het ar-
beidsvoorwaardenoverleg. Dat is een 
heel andere zaak dan dat wi j het niet 
invullen. 

De heer Kombrink (PvdA): Ook in het 
kader van het arbeidsvoorwaardeno-
verleg vind ik het gewenst.... 

Minister Andriessen: Dat is uw me-
ning. 

De heer Kombrink (PvdA): ....dat waar 
iets wordt aangeboden, tegelijkertijd 
wordt meegedeeld ten koste waarvan 
dat gaat. Pas dan is een evenwichtig 
oordeel mogelijk over het bod van het 
kabinet. In zoverre is er een verschil 
ten aanzien van ongewilde tegenval-
lers, zoals op het gebied van de land-
bouwuitgaven. Daarbij kan men wei-
licht een paar maanden uittrekken om 
te bekijken op welke wijze dat moet 
worden aangepakt. Nu wordt er echter 
een bewuste maatregel genomen, zo-
als dat ook geldt voor de fasering van 
het aardgastarief. Het kabinet dient 
dan de onderbouw van die maatregel, 
dus de wijze waarop het daarvoor 
compensatie zal zoeken, te zelfder ti jd 
heel concreet aan te geven om een 
evenwichtig oordeel daarover moge-
lijk te maken. Het kabinet doet dat niet. 
Ik vind dat zeer onjuist. 

Minister Andriessen: Dat is een me-
ning die ik u graag gun. 

De heerVan Rooijen (CDA): In hoever-
re gaat de belastingverlaging waar-
over wi j nu spreken, door? Is er nog 
enige relatie met de uitkomst van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg? 

Minister Andriessen: Ik kan daarover 
niet meer zeggen dan de Minister-Pre-
sident al heeft verklaard, toen deze 
maatregel voor het eerst is aangekon-
digd in het overleg met de Stichting 
van de Arbeid, dat enige tijd geleden 
heeft plaatsgevonden. De Minister-
President heeft het volgende gezegd: 
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wij komen met die maatregel; wi j be-
reiden hem voor; wi j zullen bij de Ka-
mer een wetsontwerp indienen; wi j 
hopen dat de Kamer dat wetsontwerp 
aanvaardt; als het loonoverleg echter 
heel anders uitpakt dan wi j met deze 
maatregel beogen, verliest natuurlijk 
de maatregel zijn 'raison'. Meer heeft 
de Minister-President niet gezegd en 
meer kan ik op dit ogenblik ook niet 
zeggen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat is een he-
le toezegging van de Minister aan de 
heer Van Rooijen! 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat zullen 
wi j later wel zienl 

Minister Andriessen: De heer Den Uyl 
is kennelijk tevree, als ik hem zo zie. 

Mijnheer de Voorzitter! De Staats-
secretaris heeft naar aanleiding van de 
zeer gedegen beschouwingen die de 
Kamer heeft gehouden ook nog het 
een en ander op zijn hart. Bovendien 
wi l ik de tijd niet al te zeer belasten. 

Ik zeg nog eens tegen de heer Kom-
brink, dat al bij een eerdere gelegen-
heid is aangegeven dat het alternatief 
om de koopkrachthandhaving door 
middel van een beperking van de stij-
ging van de aardgasprijs voor klein-
verbruikers op te vangen, door het ka-
binet niet kan worden aanvaard. Wij 
menen, dat het uit energiepolitieke 
overwegingen gewenst is dat de aard-
gasprijs de ontwikkeling van de 
olieprijzen, met name die van het 
naastbij gelegen substituut, huisbrand-
olie, volgt. Overigens wijs ik erop, dat 
de Regering ervan heeft afgezien, de in 
1979 opgetreden huisbrandolieprijs 
volledig door te berekenen. Ook wijs ik 
erop, dat tussen Gasunie en VEGIN in-
middels overeenstemming is bereikt 
over een prijsverhoging die lager is 
dan aanvankelijk was voorzien. De ge-
middelde prijsstijging in 1980 be-
draagt, als gevolg van een fasering, 
circa 5 cent, als ook rekening wordt ge-
houden met het vervallen van het bij-
zondere tarief voor de eerste 600 m3. 
Er is dus in zekere zin sprake van een 
extra compensatie, waarop de heer 
Nijhof heeft gedoeld. 

Ik kan tegen de heer Kombrink zeg-
gen, dat op dit moment onderhande-
lingen worden gevoerd over de aan-
passing van de gasexportcontracten 
door Gasunie met de betrokken bui-
tenlandse afnemers. De heronderhan-
delingen zijn er uiteraard op gericht, 
de olieprijsstijging van 1979 te verta-
len in een navenante gasprijsstijging. 
Ten einde een zo gunstig mogelijk on-
derhandelingsklimaat te bevorderen, 

is collega Van Aardenne onlangs bij 
zijn collega-ministers in de betrokken 
'gasafnemende' landen op bezoek ge-
weest. Wij hopen nu maar, dat de re-
sultaten van deze heronderhandelin-
gen zijn overeenkomstig wat wi j een 
redelijke uitkomst vinden. Bij de alge-
mene politieke en financiële beschou-
wingen hebben wi j ook al gesproken 
over een verdere verhoging van het 
staatsaandeel in dezen. Dat aandeel 
bedraagt thans bij gas in financieel op-
zicht reeds 80% a 85% van de totale 
winst. Een verdere verhoging achten 
wi j niet gewenst. 

De heer Kombrink (PvdA): De Minister 
sluit dus niet uit dat er ten opzichte van 
de raming in de miljoenennota reeds 
in 1980 extra middelen uit de gasex-
port via heronderhandeling over con-
tracten met het buitenland kunnen 
worden verkregen? 

Minister Andriessen: Ik sluit dat niet 
uit. Het effect van die heronderhande-
ling zal waarschijnlijk substantieel in 
een latere fase merkbaar worden. Ik 
sluit echter niet uit dat dit in 1980 ge-
beurt. 

De heer Kombrink (PvdA): Goed, laten 
wi j even aannemen dat dit het geval is. 
Dan neem ik aan dat de Regering be-
reid is die extra middelen voor com-
pensatie van elders gevallen gaten te 
gebruiken. 

Minister Andriessen: Nee, dat heeft u 
mij nooit horen zeggen. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat is bij 
deze dan de vraag. 

Minister Andriessen: Bij de algemene 
politieke beschouwingen heb ik hier-
over ook gesproken. Ik begin inder-
daad te geloven dat wij ze overdoen. Ik 
heb nadrukkelijk gezegd, in antwoord 
op een vraag van de heer Rietkerk wat 
er zou gebeuren als er in 1980 extra 
aardgasopbrengsten zouden zijn, dat 
deze zoveel mogelijk zouden worden 
aangewend voor een versterking van 
de economische structuur. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat is een 
onverstandige toezegging geweest. In-
middels zijn er nieuwe ontwikkelingen 
en dreigen er gaten. De Minister 
spreekt over de noodzaak van een 
nieuwe ombuiging binnen de collec-
tieve sector voor 1980. Ik vind dan ook 
dat het kabinet de bereidheid moet op-
brengen opnieuw de afweging te ma-
ken wat met eventuele extra inkom-
sten uit de export van gas moet gebeu 
ren. Daarom stel ik nu opnieuw de 
vraag of de Regering daartoe bereid is 

Minister Andriessen: De Regering 
heeft daarover haar standpunt be-
paald. Als de geachte afgevaardigde 
van mening is dat, indien die eventu-
aliteit zich voordoet, daarover met de 
Kamer moet worden gesproken, dan 
zal hij ongetwijfeld wegen weten te 
vinden om dit te doen. Wij hebben op 
dit ogenblik geen andere opvatting 
daarover dan ik eerder al uiteen heb 
gezet. 

De heer Kombrink (PvdA): De prioritei-
ten van het kabinet liggen ten nadele 
van de collectieve sector. 

Minister Andriessen: De prioriteiten 
van het kabinet liggen bij het handha-
ven van een zo goed mogelijk even-
wicht tussen collectieve en particuliere 
sector. Het is duidelijk dat het even-
wicht thans ten nadele van de particu-
liere sector is verstoord. Daarmee zijn 
wi j bezig. Dat is onze prioriteit. De ge-
achte afgevaardigde doet voortdu-
rend, niet alleen vandaag, maar ook bij 
andere gelegenheden, de suggestie 
dat de Regering de collectieve sector 
niet au sérieux neemt. Hij weet te goed 
dat dit grote onzin is. 

De heer Kombrink (PvdA): Wij spreken 
elkaar nader als het kabinet met con-
crete ombuigingsvoorstellen komt. 

Minister Andriessen: Heel graag. Ik 
tref altijd graag de heer Kombrink in 
deze Kamer. 

Ik kom thans bij de problematiek van 
de financiering van het Europese land-
bouwbeleid, de besluiten van de be-
grotingsraad en de Britse 'lusten- en 
lastenproblematiek'. U zult hopelijk 
wil len billijken dat ik vandaag niet op 
al deze punten en détail inga, op de 
dag die voorafgaat aan de Europese 
Raad in Dublin. Uiteraard zal in Dublin 
de Minister-President met deze proble-
matiek worden geconfronteerd. Het 
kabinet heeft zich natuurlijk ook in ver-
schillende zittingen gebogen over de 
voorbereiding van deze Europese 
Raadsvergadering. Een dag voor Du-
blin de marges van de Nederlandse 
onderhandelingspositie bekendma-
ken, lijkt mij niet zo'n verstandige on-
derhandelingstactiek. Ik neem aan dat 
wi j het althans op dit punt met elkaar 
eens kunnen zijn. 

Ik wil er toch wel iets over zeggen. In 
1979 zullen de landbouwuitgaven ho-
gerzi jn dan was voorzien. Dit betekent 
een tegenvaller op de EEG-begroting, 
waarmee wij geconfronteerd zullen 
worden. De Commissie heeft aan de 
Europese Raad voorstellen gedaan 
voor bezuinigingen op de landbouw-
uitgaven. Nederland is bereid mee te 
gaan met bezuinigingsvoorstellen ter 
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zake als deze tot rationalisatie van de-
len van het landbouwbeleid voeren. 

De Commissie heeft nog geen voor-
stel gedaan tot verhoging van de com-
munautaire begrotingsmiddelen, bij 
voorbeeld een verhoging van de 1 % 
b.t.w.-afdrachtsgrens. Die aangelegen-
heid is ook niet in de laatste raadsver-
gadering van Ecofin of in de Budget-
raad aan de orde geweest. Voor het 
jaar 1980 is dat ook niet nodig. Ik ben 
er nog niet zeker van dat het voor 1981 
wel nodig zal zijn. 

Dat zal afhangen van de bezuiniging 
in het landbouwbeleid en van de ont-
wikkeling van andere beleidsterreinen, 
inclusief eventuele tegemoetkomin-
gen aan het Verenigd Koninkrijk. Ik 
verwacht ook niet dat de Europese 
Raad deze week over deze 1%-BTW-
kwestie een uitspraak zal doen. 

De besluiten van de begrotingsraad, 
met name ten aanzien van constructie-
ve voorstellen die in het Europees Par-
lement door de heer Dankert waren 
gedaan, zijn tegen de zin van de Rege-
ring in, genomen. Staatssecretaris Van 
der Mei heeft duidelijk gemaakt dat 
Nederland primo bereid was, de voor-
stellen van de heer Dankert te aanvaar-
den en secundo instemde met de daar-
door geschapen feitelijke vergroting, 
wellicht niet van de bevoegdheden 
maar dan toch wel van de invloed van 
het Europees Parlement. 

Met betrekking tot de problematiek 
van de lusten en de lasten heeft het 
Verenigd Koninkrijk geen formele ei-
sen op tafel gelegd maar zegt het, in 
feite te streven naar 'a broad balance'. 
Een dergelijke redenering acht de Re-
gering, niet in de eerste plaats om bud-
gettaire maar ook om politieke rede-
nen, niet in overeenstemming met de 
opzet van de Europese Gemeenschap. 
Zou in Dublin een compromis worden 
gevonden, dan zal ons dat wel geld 
gaan kosten. Voor dat geld zal dan in 
de rijksbegroting voor 1980 alsnog 
ruimte moeten worden gevonden. Ik 
kan op dit ogenblik uiteraard niet veel 
meer kwijt dan datgene wat al bekend 
is, namelijk dat een compromis - zo dit 
er k o m t - wellicht zal liggen in een 
aanpassing van het zogeheten Du-
blin-mechanisme. Men kan wel voor 
zeker aannemen dat de Nederlandse 
Regering kritische kanttekeningen zal 
maken bij de kwantitatieve beschou-
wingen die de Britten op tafel hebben 
gelegd. 

De heer Van Rooijen heeft een inte-
ressante beschouwing gewijd aan het 
functioneren van de meerjarenramin-
gen. De door hem genoemde inventa-
risatie van wetten en regelingen die 

voor een belangrijke gedeelte de uit-
gaven bepalen, is inmiddels van start 
gegaan. Het zal hem echter duidelijk 
zijn dat het op die manier doorlichten 
van de gehele rijksbegroting een om-
vangrijk karwei is. Ik zeg hem uiteraard 
graag toe dat wij bij volgende gelegen-
heden - ik denk dan in eerste instantie 
aan een volgende miljoenennota -
over de stand van zaken de Kamer zul-
len informeren. 

Zijn andere opmerkingen en sugges-
ties zullen wij bij de studies die gaande 
zijn van het functioneren van de meer-
jarenramingen graag meenemen. De 
suggestie van het opnemen van een 
onverdeelde ruimte in de meerjarenra-
mingen - een gedachte die overigens 
in het begin van de jaren '70 ook al 
eens is toegepast - spreekt mij op zich-
zelf wel aan. Ik moet daarbij echter wel 
de kanttekening maken dat een derge-
lijke onverdeelde ruimte zoals de za-
ken er thans voorstaan natuurlijk eerst 
zal moeten worden geschapen door 
verlagingen elders. Dat is niet zo'n 
eenvoudige zaak. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Tenzij 
u zoudt beginnen in het jaar na het jaar 
waarmee nu de meerjarenramingen 
eindigen. 

De heer Van Rooijen (CDA): Twee zie-
len, één gedachte! 

Minister Andriessen: Ja, dat klinkt aar-
dig. Het is natuurlijk duidelijk dat, waar 
ook de huidige situatie al zodanig is 
dat voor de jaren die buiten de politie-
ke verantwoordelijkheid van een kabi-
net vallen, de meerjarenramingen ex-
trapolaties zijn en innerlijke dyna-
miek aan de uitgaven ten grondslag 
ligt die niet ophoudt als de termijn van 
de meerjarenraming voorbij is. Anders 
gezegd: het zal even veel moeite kos-
ten, in de raming die daarop volgt die 
ruimte vrij te maken als in de periode 
daarvoor, omdat natuurlijk in principe 
geen beleid wegvalt. Als beleid wel 
wegvalt - bij voorbeeld wanneer een 
groot kapitaalswerk zou wegvallen, 
waardoor misschien enige ruimte ont-
staat - weet de Kamer net zo goed als 
ik dat al zovele andere werken in de 
loop van de voorgaande periode zijn 
opgespaard dat een innerlijke neiging 
tot verlaging van de rijksuitgaven, die 
eigenlijk is verondersteld in datgene 
wat de heer Van Amelsvoort zegt, 
voorlopig op de middellange termijn 
gezien niet zo eenvoudig aanwezig is. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Neen. 
Ik heb niet gezegd dat het eenvoudig 
of minder moeilijk zou zijn, maar dat 
op die methode niét van toepassing 
was hetgeen de Minister zojuist had 
gezegd, namelijk dat men dan bepaal-
de uitgaven moet verlagen. 

De heer Kombrink (PvdA): Materieel 
natuurlijk wel. De Minister betoogt dat 
het materieel geen verschil maakt, of 
men het jaar na afloop van de huidige 
meerjarenramingen neemt of het laat-
ste jaar ervan. Feit is - zoals ik gisteren 
zei; de Minister onderstreept dit - dat 
realisering van het idee van de heer 
Van Rooijen inzake een ruimtereserve, 
binnen de beperking die hij aan de col-
lectieve sector gesteld wil zien (vanwe-
ge de beperkte economische groei) 
eerst het aanbrengen van ombuigin-
gen, of op heel concreet voorgenomen 
uitgaven, óf op de extrapolatie daarvan 
vereist. 

De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn opmerking sloeg 
op de wat langere termijn en grijpt niet 
rechtstreeks in - z i j stelt deze ook niet 
ter discussie - in de meerjarenramin-
gen zoals zij ter tafel liggen. De Minis-
ter heeft dit heel goed begrepen. De 
heer Van Amelsvoort heeft al gezegd, 
dat men ook verder kan kijken. Men 
kan bezien, wat men bij een volgend 
jaar op het punt van extrapolatie zal 
doen. Mijn gedachte gaat niet zozeer 
uit naar het verlagen van de groei, als 
wel naar het houden van ruimte voor 
tegenvallers en voor nieuw beleid. An-
ders blijft het door de Minister ge-
noemde minimumeffect als een drei-
gend zwaard aanwezig, waarbij sprake 
is van een opwaartse werking. 

Minister Andriessen: Ik zou hierover 
nog twee opmerkingen willen maken. 
In de eerste plaats wijs ik erop, dat het 
jaar dat komt na het verst verwijderde 
jaar in de meerjarenramingen per defi-
nitie een jaar is, dat buiten de politieke 
verantwoordelijkheid van het kabinet 
valt, hetgeen het extra moeilijk maakt, 
een politiek ingrijpende beslissing te 
nemen. In de tweede plaats wijs ik er-
op - wellicht is dit een troost voor de 
beide geachte afgevaardigden - dat ik 
voorzie.... 

De heer Kombrink (PvdA): Die hebben 
zij wel nodig! 

Minister Andriessen: ....dat wij in de 
loop van de jaren tachtig - afgezien 
van de vraag, of wi j de ruimte als vrije 
ruimte willen gebruiken dan wel dat 
wij deze ruimte sowieso nodig zullen 
hebben - niet aan deze kleine coöpera-
tie zullen ontkomen, waarbij ik reke-
ning houd met het feit, dat onze ener-
giebalans in de jaren tachtig met ge-
middeldf 1 miljard per jaar zal dalen, 
terwijl wij ook ervan moeten uitgaan, 
dat door internationale ontwikkelingen 
een verslechtering van de ruilvoet zal 
optreden - waardoor onze externe po-
sitie veel moeilijker zal worden - en wij 
bovendien moeten beseffen, met hoe-
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veel moeite wi j op dit moment erin sla-
gen - of niet hierin slagen - om de 
aanspraken van de particuliere sector 
op de beperkte ruimte binnen de gren-
zen te houden die wi j hiervoor hebben 
gesteld. Ik denk dus - waarvoor wij die 
ruimte ook willen gebruiken - dat wi j 
toch niet aan een dergelijke exercitie 
zullen kunnen ontkomen. 

De heer Van Rooijen (CDA): De Minis-
ter sprak over troost. Houdt dat wei-
licht in dat het verstandig zou zijn, te 
gaan denken over een nog niet hele-
maal - o o k niet via extrapolaties - ver-
delen van groei over de departemen-
ten. De Minister zegt namelijk dat het 
heel wel mogelijk is, dat wij een deel 
van de ruimte helemaal niet mogen 
besteden. Dan zeg ik: lagen wij in ieder 
geval een stukje ervan nog niet hele-
maal verdelen. De Minister zegt zelfs, 
dat er wellicht in het geheel geen ruim-
te te verdelen zal zijn, aangezien de 
ruimte kleiner zal worden. Ik vrees dit 
overigens met hem. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik begrijp 
dat de Minister niets in dit idee ziet. 

De heer Van Rooijen (CDA): Misschien 
wel te veel! 

De heer Kombrink (PvdA): De Minister 
zegt, dat er sowieso al moet worden 
omgebogen. Om daarboven op nog 
extra om te buigen om de door de heer 
Van Rooijen genoemde ruimtereserve 
te creëren, wordt te veel van het slech-
te! 

De heer Van Rooijen (CDA): Dan bete-
kent mijn gedachte alleen maar het ne-
men van een voorschot op datgene, 
wat de Minister wellicht onvermijdelijk 
acht. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Het wordt altijd gezellig als 
de interruptiemicrofoon vaker wordt 
gebruikt. Met uw goedvinden zet ik nu 
mijn betoog voort. 

De Voorzitter: Uw woorden werden 
geïnterpreteerd en het lijkt mij interes-
sant, uw eigen interpretatie hiervan te 
horen! 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben het lang niet altijd 
eens met de interpretaties van de heer 
Kombrink. Ik heb gezegd, dat de ge-
dachte mij op zich zelf aanspreekt. Ik 
ben hiermee begonnen, maar de heer 
Kombrink is dit wellicht alweer verge-
ten. Ik heb op een aantal problemen 
die zich hierbij voordoen gewezen en 
ten slotte heb ik gezegd, dat het waar-
schijnlijk onvermijdelijk is. Het zal hem 
duidelijk zijn, dat ik niet onsympathiek 
tegenover de gedachte sta. 

De heer Kombrink (PvdA): Neen, u 
werpt de heer Van Rooijen een troost 
toe, met een gans andere betekenis! 
De heer Van Rooijen wi l een vrij be-
steedbare ruimte. De troost die u hem 
schenkt, bestaat uit verdergaande om-
buigingen. 

Minister Andriessen: Nu staat u weer 
de gevoelens van de heer Van Rooijen 
te interpreteren. Dat kan hij zelf toch 
wel ! 

De heer Kombrink (PvdA): Ik heb de 
heer Van Rooijen gisteren nadrukkelijk 
gevraagd, of hij extra ombuigingen 
wi l . Neen, zegt hij, daar gaat het niet 
om, dat betekent mijn idee niet. Toen 
heb ik erop gewezen, dat het dit mate-
rieel wel betekent. De Minister heeft 
kanttekeningen bij zijn voorstellen ge-
maakt, maar hij geeft de heer Van 
Rooijen - omdat hij in het idee weinig 
ziet - als troost verder gaande ombui-
gingen in het vooruitzicht. Dat is een 
leuke boodschap! 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik meen 
dat de Minister zojuist - in zijn laatste 
opmerking - precies heeft weergege-
ven, wat zijn opvatting over mijn op-
merking is. Als de heer Kombrink ook 
hiernaar had geluisterd, zou hij wei-
licht anders reageren dan hij nu doet. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik hèb ge-
luisterd! 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Kombrink en ik zijn 
het erover eens, dat de termijnramin-
gen van grote betekenis zijn voor de 
actualisering van onze gedachten over 
het middellange-termijnbeleid. Dat is 
zo klaar als een klont. Ik betwijfel wel -
ik wil geen verwachtingen wekken die 
niet kunnen worden waargemaakt - of 
het mogelijk zal zijn, reeds in april of 
mei met nieuwe ramingen naar buiten 
te komen. 

De heer Kombrink zegt dat ik het mij 
niet te moeilijk moet maken en de ma-
cro-verkenningen van de bedrijfstak-
verkenningen moet loskoppelen. Ik 
denk daarover echter niet zo gemakke-
lijk als hij. Door de ontwikkeling die wi j 
voor ons hebben is het van toenemen-
de betekenis dat macro-ramingen wor-
den onderbouwd en afgestemd met 
ontwikkelingen van de bedrijfstakken. 
De structurele problemen waarmee 
een aantal bedrijfstakken kampen ma-
ken dat meer dan ooit noodzakelijk. Ik 
zou het betreuren als wij vanuit de 
wens om snel over gegevens te be-
schikken in de fout zouden vervallen, 
onvolledige en daardoor gebrekkige 
informatie te verstrekken. 

De WIR heeft bij vele leden de aan-
dacht getrokken. De heer Van Rooijen 

heeft gesproken over het announce-
menteffect en erop gewezen, dat het 
niet gewenst is bij de aankondiging 
van een structurele verlaging van een 
WIR-premie niet tegelijk het wets-
ontwerp in te dienen. Aan deze zaak 
zitten verschillende kanten. Enerzijds 
is het niet gewenst dat de aankondi-
ging van een premieverlaging ertoe 
leidt, dat ondernemingen hun investe-
ringsverplichtingen in de tijd naar vo-
ren halen om aldus van niet verlaagde 
percentages te profiteren. 

De procedure die de heer Van Rooijen 
schetst zou inderdaad een derge-
lijk effect kunnen voorkomen. Er staat 
echter tegenover dat het plotseling van 
toepassing doen zijn van een premie-
verlaging ook bezwaarlijk kan zijn voor 
ondernemingen met investeringsplan-
nen die op dat ogenblik in een verge-
vorderd stadium van voorbereiding 
verkeren.Ook dat aspect moet bij de 
beslissing over de wijze waarop een 
voorgenomen premieverlaging effec-
tief wordt in de afweging worden be-
trokken. Wij hebben in die afweging 
ten slotte gekozen voor het systeem 
waarover is gesproken. Wij menen dat 
het onder de gegeven omstandighe-
den aanvaardbaar is. 

De heer Van Rooijen heeft ook ge-
vraagd of de WIR niet de mogelijkheid 
moet bevatten om structurele wijzigin-
gen in het tarief te delegeren. Die 
kwestie wi l ik graag nog eens bekijken. 
Ik zeg dat bij dezen toe. 

Dan is de vraag gesteld of in de be-
groting voor 1980 al rekening is ge-
houden met de budgettaire gevolgen 
van eventuele announcementeffecten. 
Vermoedelijk zullen die effecten ge-
ring zijn. Dat houdt verband met het 
zogenaamde aanbetalingscriterium in 
de WIR en de feitelijke wijze waarop 
WIR-premies worden uitgekeerd. 

De heer Van Rooijen heeft ook nog 
de vraag opgeworpen of de basispre-
mie voor outillage niet mede moet 
worden bezien in verhouding tot de 
premie voor gebouwen en of een ho-
gere basispremie voor outillage geen 
voordelen zou kunnen bieden gezien 
de grote behoefte aan investeringen in 
onder andere geavanceerde technolo-
gie. Ten aanzien van de beleidsvoor-
nemens van het kabinet met betrek-
king tot geavanceerde ondememings-
activiteiten mag ik naar ik aanneem 
verwijzen naar de onlangs uitgebrach-
te innovatienota en de sectornota. 
Daarin is een keuze gedaan voor ge-
richte stimulering van innovatieactivi-
teiten. Mijns inziens is het toch de 
vraag of een algemene verhoging van 
de WIR-premie voor outillage gezien 
het zeer uiteenlopend karakter van 
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dergelijke investeringen wel het meest 
geschikte middel is om innovatieacti-
viteiten te bevorderen. 

Ongetwijfeld kan deze discussie, wat 
mijn aandeel betreft, beter gevoerd 
worden bij de behandeling van de re-
geringsstukken die meer in het bijzon-
der op deze materie betrekking hebben, 
met de ambtgenoten van Economische 
Zaken en van Wetenschapsbeleid. 

De heer Nijhof heeft gesproken over 
metafysisch snelle veranderingen in 
het WIR-regime, die het vertrouwen 
van investeerders in de WIR uithollen, 
in het bijzonder met betrekking tot pro-
jecten die over meerdere jaren lopen. 
Ook heeft hij de vrees uitgesproken 
dat wij een weg opgaan waarbij her-
haaldelijk aan het WIR-fonds middelen 
zullen worden onttrokken ten behoeve 
van bestedingen waarvoor het fonds 
niet is bedoeld. 

Ik erken dat er een spanning bestaat 
tussen enerzijds de wens met het in-
vesteringsstimuleringsbeleid in te spe-
len op zich wijzigende omstandighe-
den en anderzijds de continuïteit die 
ten aanzien van een beleid van inves-
teringsstimulering nodig is. Wij heb-
ben, gezien de specifieke problemen 
waarmee het bedrijfsleven in de huidi-
ge situatie te kampen heeft - in de sec-
tornota wordt daarover uitvoerig be-
richt - gemeend een verschuiving van 
de algemene investeringsstimulering 
naar gericht beleid te moeten aanbren-
gen. Wij menen dat dat het beste kon 
via een verlaging van een basispremie 
voor de gebouwen en de voeding van 
de investeringsrekening. 

Ik wi l er wel op wijzen dat voor de 
hoogte van de WIR-premies, waarop 
ondernemingen recht hebben, het mo-
ment van het aangaan van investe-
ringsverplichtingen bepalend is. Dat is 
dus niet het tijdstip waarop de onder-
nemer de beschikking krijgt over het 
investeringsgoed. Dat wi l dus zeggen 
dat bij het aangaan van een investe-
ringsverplichting, ook voor goederen 
die pas na verloop van tijd in fasen 
worden geleverd, de ondernemer met 
zekerheid weet op welke percentages 
hij mag rekenen. 

De heer Kombrink heeft nog ge-
vraagd of de voorgenomen uitsluiting 
van de pluimveesector van de WIR-
premies later is opgekomen dan de 
wijzigingen in de WIR die in de miljoe-
nennota werden aangekondigd. Het 
antwoord is ontkennend. 

De heer Kombrink (PvdA): Dus op 
geen ... 

Minister Andriessen: Luister nu even, 
de heer Kombrink is altijd zo vlug. 

De heer Kombrink (PvdA): Ja, dat is 
een kenmerk van de oppositie. 

Minister Andriessen: Een snelle oppo-
sitie. 

De heer Kombrink (PvdA): Flitsend. 

Minister Andriessen: Zelfs dat. Ik heb 
begrepen dat de partij van de heer 
Kombrink daar ook zo over denkt. 

Reeds enige tijd geleden was onder-
kend dat zich met betrekking tot de 
premiëring via de WIR van de aan-
schaf van bepaalde soorten pluimvee 
problemen konden voordoen. Wij wa-
ren bezig daarvoor een oplossing te 
zoeken. Op de aard van die problemen 
komen wi j in het aangekondigde wets-
ontwerp terug. De besluitvorming op 
dat punt is in het najaar echter ver-
sneld doordat de Europese Commissie 
kritiek heeft uitgeoefend. De concur-
rentieverhoudingen zouden op dit 
punt verstoord worden. Om een spoe-
dige inwerkingtreding van de gekozen 
oplossing mogelijk te maken is het 
voorstel derhalve gevoegd in het wets-
ontwerp tot verlaging van de basispre-
mie op gebouwen. 

De voorgenomen uitsluiting van de 
pluimveesector betekent niet dat de 
verlaging van de basispremie voor ge-
bouwen geringer zal zijn dan in de mil-
joenennota werd aangekondigd. 

De heer Wöltgens (PvdA): De vertra-
ging van de indiening van het wets-
ontwerp wordt dus niet veroorzaakt 
doordat er serieus gestudeerd wordt 
op de suggestie van Minister Van der 
Stee om de WIR-premie voor de land-
bouw in de vorm van een specifieke 
belastingverlaging aan de boeren ter 
beschikking te stellen? De Kamer heeft 
immers vrijwel unaniem besloten dat 
deze WIR-premie aan een kritisch on-
derzoek moet worden onderworpen. 

Minister Andriessen: Nee, daardoor 
wordt de indiening van dit wets-
ontwerp niet vertraagd. Inderdaad 
wordt op het ogenblik gestudeerd op 
de positie van de landbouw in de WIR. 
Als die studie leidt tot concrete beslui-
ten, die wijziging van de wet noodza-
kelijk maken, dan zal een voorstel 
daartoe uiteraard aan de Kamer wor-
den voorgelegd. Dat heeft met dit 
wetsontwerp helemaal niets te maken. 
Ik heb niet begrepen dat de Minister 
van Landbouw een studie heeft aange-
kondigd over een vervanging van de 
WIR-gelden door een speciale maatre-
gel. 

Hij zei, dat wij wel eens droomden. 
Dit onderdeel van zijn droom heeft hij 
toen aan de vergadering geopen-
baard. Wij zijn thans niet bezig met een 
studie inzake het nemen van een der-

gelijke maatregel. Wij studeren wel op 
de totaliteit van de positie van de land-
bouw en de WIR. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik begrijp 
dat de Minister van Financiën de heer 
Van der Stee uit de droom heeft gehol-
pen. 

Minister Andriessen: Ik heb alleen ge 
zegd wat de heer Van der Stee heeft 
gezegd. Ik heb ontkend wat de heer 
Wöltgens suggereerde. Het is niet mijn 
bedoeling om dromen te verstoren. 

De heer Van Rooijen (CDA): De Minis-
ter heeft toegegeven dat er een studie 
over de landbouw en de WIR aan de 
gang is. Wil de Minister, als er iets in 
die sfeer gaat gebeuren, overwegen 
andere maatregelen binnen de land-
bouw met de vrijkomende middelen -
ten dele of geheel - te financieren? 

Minister Andriessen: Het is duidelijk 
dat die zaak aan de orde is. Wat er 
eventueel - het ligt nog in de conditio-
nele sfeer - zou moeten gebeuren, 
als die studie tot concrete besluitvor-
ming aanleiding geeft, is een hoofd-
stuk apart. Bij een eventuele studie zal 
geen specifieke voorrang worden in-
of uitgeboekt. Het is een open zaak. Ik 
wil op geen enkele wijze de indruk 
wekken, dat concrete besluitvorming 
wordt voorbereid. 

De heer Kombrink heeft gesproken 
over de verlaging van de voeding van 
het fonds. De aangekondigde verlaging 
wordt structureel f 515 min. per jaar. 
Dat ligt nog steeds in ons voornemen. 
Als het aan ons ligt zal dit worden ge-
realiseerd. Het wetsontwerp, dat daar-
mee te maken heeft, zal ti jdig worden 
ingediend. 

De heer Joekes (VVD): Tijdig voor 
wat? 

Minister Andriessen: Tijdig om de be-
oogde budgettaire effecten te kunnen 
bereiken 

De heer Kombrink (PvdA): Wat is er de 
oorzaak van dat een wettelijke voorzie-
ning ter verlaging van de basispremies 
nu gescheiden aan de Kamer zal wor-
den aangeboden? Er is meegedeeld, 
dat de wettelijke voorziening ter verla-
ging van de voeding van het WIR-
fonds op een later tijdstip aan de orde 
komt. Of wil de Minister thans meede-
len, dat het niet later komt? Waarom 
die ontkoppeling? Bij de behandeling 
van de begroting van Economische 
Zaken komt het fonds aan de orde. 

Minister Andriessen: Devoorberei-
ding ter zake van de gedachtenvor-
ming over dat onderdeel van de wijzi-
ging van de WIR vergt iets meer tijd 
dan de rest. 
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De heer Kombrink (PvdA): Op het mo-
ment dat de miljoenennota aan de Ka-
mer werd aangeboden, stond nog niet 
vast, hoe de gevolgen van de verla-
ging van basispremies wat de voeding 
betreft, zouden uitpakken. 

Minister Andriessen: Ik zeg dat de tech-
nische voorbereiding van het wets-
ontwerp iets meer tijd nodig heeft dan 
die voor het andere. Vandaar die ont-
koppeling. 

De heer Kombrink (PvdA): Neen, u 
hebt gezegd, dat de gedachtenvor-
ming over de voeding nog niet was af-
gerond. 

Minister Andriessen: De uitwerking bij 
wet. Daar gaat het om. 

De heer Kombrink (PvdA): De voeding 
is toch een simpele kwestie; zoveel 
procent van de vennootschapsbelas-
ting en zoveel procent van de inkonv 
stenbelasting. Bedoelt de Minister te 
zeggen dat de gedachtenvorming om-
trent de verdeling van het terugbren-
gen van de voeding over beide belas-
t ingvormen nog niet vaststond? 

Minister Andriessen: Ik heb gezegd 
dat de gedachtenvorming over de 
neerslag van deze maatregel in een 
wet wat meer ti jd heeft gevergd dan 
voor het andere wetsontwerp nodig 
was. Daar moet de geachte afgevaar-
digde het mee doen. 

De heer Kombrink (PvdA): Wat was 
dan de oorzaak? Wat was het pro-
bleem? Kon het in de miljoenennota 
niet worden overzien? 

Minister Andriessen: Ik heb aan het-
geen ik heb gezegd niets toe te voe-
gen. 
De heer Kombrink (PvdA): Ik vraag 
wat en u geeft daarop geen antwoord. 
Wij krijgen te maken met een zeer 
merkwaardige procedure. Rond 1 de-
cember krijgen wi j een wetsontwerp ter 
verlaging van de basispremies van de 
WIR. Ook die pluimveekwestie komt 
dan aan de orde. Later krijgen wij een 
wetsontwerp inzake de voeding. De 
wetsontwerpen worden afzonderlijk be-
handeld, terwijl sprake is van een grote 
mate van samenhang. Waarom die ont-
koppeling? De Minister geeft daarop 
geen antwoord. Hij kan toch meer over 
vertellen dan thans het geval is? 

Minister Andriessen: Ik heb gezegd 
dat de uitwerking van dat element wat 
meer tijd heeft gevergd dan het andere 
en dat het andere element wat meer 
haast had. 

De heer Kombrink (PvdA): Maar wat 
lag er dan zo moeilijk? 

Minister Andriessen: Ik denk dat wi j 
eindeloos heen en weer kunnen blij-
ven praten. De heer Kombrink krijgt 
van mij geen ander antwoord dan hij 
heeft gehad. 

De heer Kombrink (PvdA): De Minister 
wil geen open kaart spelen. 

De Voorzitter: De Minister heeft reeds 
twee minuten geleden gezegd, dat hij 
er niets aan toe te voegen had. Als de 
heer Kombrink dat onbevredigend 
vindt, moet hij dat maar in tweede ter-
mijn duidelijk maken. 

De heer Van Rooijen (CDA): Kunnen 
de beide wetsontwerpen wellicht tege-
lijk in februari worden behandeld? Dan 
bestaat het probleem van de heer 
Kombrink niet meer, want het andere 
ontwerp zal waarschijnlijk niet voor 
Kerst behandeld kunnen worden. 

Minister Andriessen: De behandeling 
van bij de Kamer ingediende wetsont-
werpen is een zaak die de Kamer in ho-
ge mate regardeert. De planning van 
het kabinet houdt in dat het wets-
ontwerp inzake de basispremies op 
zeer korte termijn bij de Kamer kan 
zijn. Met het andere wetsontwerp is 
het nog niet zover. Ik weet niet of de in-
diening van beide ontwerpen op zoda-
nige tijdstippen kan plaatsvinden dat 
het voorstel van de heer Van Rooijen 
in de praktijk zal kunnen worden ge-
volgd. Wij beijveren ons uiteraard om 
ook in dit opzicht de Kamer ter wille te 
zijn. 

De heer Kombrink (PvdA): Daar heb-
ben wij alles van gemerkt, ja! 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben bijna aan het eind 
van de WIR-perikelen. De heer Van Dis 
heeft gezegd dat de WIR naar zijn me-
ning in wezen een belasting is en dat 
dus bij een vervanging van premies 
door een gericht beleid van een reële 
drukverzwaring moet worden gespro-
ken. Ik meen dat ook de heer Van 
Rooijen zich, zij het iets minder stellig, 
in die geest heeft uitgelaten. 

Over dit onderwerp is in de stukken 
en naar ik meen ook bij de algemene 
politieke en financiële beschouwingen 
van gedachten gewisseld. Ik wi l er nog 
het volgende van zeggen. Via de WIR 
worden investeringspremies aan het 
bedrijfsleven verleend. De uitgaven 
van het fonds Investeringsrekening 
worden mede om technische redenen 
met de verschuldigde belasting verre-
kend. Naar mijn oordeel is de stelling, 
dat deze premies in wezen belastingen 
zijn, niet juist. Ik blijf dan ook de verla-
ging van de WIR-premies en de verho-
ging van de bedragen voor het gerich-
te beleid als een verschuiving in de uit-

gavensfeer zien, die geen reële druk-
verzwaring met zich meebrengt omdat 
zowel de WIR-premies als het gerichte 
uitgavenbeleid een versterking van het 
bedrijfsleven beogen. 

De heer Van Rooijen (CDA): Als wij het 
oude regime nog zouden hebben ge-
had, erkent de Minister dan dat een 
verlaging van de investeringsaftrek op 
gebouwen evenzeer een drukverzwa-
ring was als de verhoging in 
1974-1975 van de investeringsaftrek 
een reële drukverlichting? Dat bleek uit 
de betreffende miljoenennota. 

Minister Andriessen: Wat er in 
1974-1975 precies is gebeurd, heb ik 
niet helder voor ogen staan. Misschien 
vindt de heer Van Rooijen het goed, 
dat ik op dit punt in tweede termijn 
nog even terugkom. 

De heer Kombrink heeft aan het slot 
van zijn betoog enige beschouwingen 
gewijd aan het vraagstuk van de bete-
kenis voor de inkomensverdeling van 
de premie- en belastingheffing, uit-
mondend in een suggestie tot studie 
daarvan. Ik meen, dat ook de heer Nij-
hof op dit punt heeft gedoeld. In de 
eerste plaats wil ik erop wijzen dat het 
stelsel van sociale verzekeringen thans 
vanuit verschillende invalshoeken 
wordt bestudeerd. Ik noem de studie 
naar het stelsel zelf, de organisatie van 
de uitvoering van de sociale verzeke-
ring, herziening van de aanpassings-
mechanismen, waarover wij volgende 
week zullen spreken, en een studie 
naar de meest wenselijke heffings-
grondslagen van de financiering van 
de sociale verzekering. 

Bij laatstgenoemde studie komen de 
effecten voor de bedrijven aan de or-
de. Ook komen hier de effecten voor 
de concurrentiepositie en de individue-
le inkomens aan de orde waarbij uiter-
aard de invloed van de belastingheffing 
niet buiten beschouwing wordt gela-
ten. Die zaken zullen dus in dat kader 
bekeken worden. Het rapport inko-
mens-prijzen, dat onlangs aan de Ka-
mer is aangeboden, handelt ten dele 
ook over deze complexe materie. Te-
gen deze achtergrond kunnen de sug-
gesties van de heer Kombrink worden 
bekeken. 

Daarbij moet wel in het oog worden 
gehouden dat er systematiek moet 
worden gebracht in het aanpakken van 
de verschillende problemen. Ik zeg 
graag toe dat ik in overleg zal treden 
met mijn collega van Sociale Zaken 
om met name wat het laatste vraag-
stuk betreft deze suggesties te bezien. 
Daarna zal ik op deze materie terugko-
men. Ik wil er wel op wijzen dat niet al-
les tegelijk kan worden aangepakt, al is 
het vanwege het gebrek aan man-
kracht. 
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Voorts wi l ik ingaan op opmerkingen 
die zijn gemaakt over de fiscale proble-
matiek. Allereerst wil ik ingaan op de 
kritiek die vanuit de Kamer allerwege 
heeft geklonken over de procedurele 
voorbereiding van deze discussie. De 
heer Van Dis heeft de vermogensbe-
lasting, de premies, de bejaarden-ar-
beidsongeschiktheidsaftrek en de late 
toezending van de pre-Hofstravoor-
stellen genoemd. De heer Kombrink 
heeft hieraan ook beschouwingen ge-
wi jd. Dat hebben ook de heren Van 
Rooijen en Portheine gedaan. Hoewel 
hier en daar wel een verontschuldi-
gende verklaring is te geven voor de 
gang van zaken, stel ik voorop dat ook 
wij betreuren dat de voorbereiding 
van dit debat zeker niet de schoon-
heidsprijs verdient. 

Er zijn echter ook enkele eventuali-
teiten geweest, die het al ingewikkel-
der maakten dan het al was en dan wi j 
in onze aanvankelijke beleidsvoorbe-
reiding konden voorzien. Sommige 
voorstellen zijn tot een besluitvorming 
gekomen in het kader van de regeling 
over de wettelijke koppelingsmecha-
nismen. Het is de Kamer bekend, dat 
wij dat graag wat eerder hadden ge-
daan. Er zijn echter daardoor wat te-
genslagen geweest. 

De problematiek van de pre-Hof-
stravoorstellen heeft natuurlijk te ma-
ken met het feit dat de Kamer - en dat 
is uiteraard haar goed recht - heeft ge-
meend, een andere procedure voor de 
behandeling van de Hofstra-studie en 
de daaruit door de Regering getrokken 
conclusies te volgen dan de Regering 
voor ogen had. Wat de vermogensbe-
lasting betreft, zal ik straks nog afzon-
derlijke opmerkingen maken. Al dit 
soort dingen speelden hierbij een rol, 
waarbij ik ook denk aan de omvangrij-
ke wetgeving die anderszins aan de or-
de was. 

Ik ben de heer Van Rooijen ove-
rigens erkentelijk voor de waarderen-
de woorden, die hij heeft wil len uit-
spreken. Ik wil deze ook graag aan on-
ze ambtelijke medewerkers doorge-
ven. Een en ander heeft dit najaar tot 
een zeer zware werkperiode gemaakt. 
De Kamer heeft daarvan helaas bij 
haar voorbereiding ook de gevolgen 
ondervonden. Ik betreur deze gang 
van zaken ook. Wij zullen proberen dit 
bij een volgende gelegenheid beter te 
doen. 

Ik moet overigens zeggen dat ik bij 
de behandeling van onze voorstellen 
in het parlement niet de indruk heb ge 
kregen dat het de Kamer aan tijd ont-
broken had om daarop grondig in te 
spelen. Er zijn nogal gedegen opmer-

kingen links en rechts gemaakt. Ik er-
vaar deze behandeling bepaald niet 
als onvoldoende of kwalitatief onaccep-
tabel. Integendeel, althans wat de Ka-
mer betreft is dat zeker niet het geval. 

Wat de voorstellen van Hofstra be-
treft, ziet het ernaar uit dat het lukt de 
nota aan het einde van deze maand bij 
de Kamer te krijgen. In die nota zullen 
wij uiteraard trachten de eerder aan de 
Kamer meegedeelde beleidsopvattin-
gen nader te adstrueren. In dat kader 
zal men dan ook geen voorstellen tot 
beperking van de aftrek van hypo-
theekrente kunnen verwachten. Ik ben 
overigens blij dat onze voorstellen 
voor 1980 ten aanzien van de bestendi-
ging van het zogenaamde pre-Hof-
straregime door de Kamer vrijwel al-
gemeen worden gesteund. 

Zowel bij de algemene beschouwin-
gen als in dit debat hebben verschil-
lende sprekers erop gewezen dat het 
selectief inzetten van indirecte belas-
tingen niet een soort intuïtieve aange-
legenheid zou behoren te zijn. Ik heb 
daarover bij de algemene beschou-
wingen iets gezegd en ik neem die 
suggesties serieus. Ter zake zal ik stu-
die laten verrichten. Ik heb dit eerder 
ook toegezegd en ik begrijp dan ook 
nu niet goed waarom De heer Wölt-
gens een motie heeft aangekondigd. 

De heerWöltgens (PvdA): Dit isinder-
daad toegezegd aan de heer Van 
Amelsvoort, maar ik had meer gezegd. 
Er wordt niet alleen gekeken naar de ef-
fecten en mogelijkheden van het fiscaal 
instrumentarium op dit punt. Boven-
dien wordt er veel breder gekeken en 
beziet men ook allerlei produkten die 
tot nu toe helemaal niet onder de ac-
cijnswetgeving vielen. Bij het dekkings-
plan komt men echter met voorstellen 
die niet alleen uit de financiële koker ko-
men, maar die zijn gecoördineerd met 
collega's die op andere terreinen ook 
een selectiever bestedingspatroon 
wensen. Is het mogelijk dat een studie, 
voor zover die betrekking heeft op de 
door de heren Van Amelsvoort en mij 
besproken zaken, bij het volgend dek-
kingsplan aan de Kamer kan worden 
overhandigd? 

Minister Andriessen: Als zij klaar is, 
krijgt de Kamer ze, maar onvoorbereid 
kan ik op dit moment niet zeggen of zij 
dan ook klaar kan zijn. Ten aanzien van 
de termijn wil ik graag in tweede ter-
mijn nadere mededelingen doen. 

Ik kom dan tot de inflatiecorrectie. 
Dit onderwerp, dat bij de algemene be-
schouwingen zeer de aandachttrok, is 
ook bij dit debat vanuit verschillende 
gezichtspunten besproken. De heer 
Portheine en zijn fractie hebben de be-

perking tot 80% met gemengde ge-
voelens ontvangen. Zij houden de Re-
gering aan de toezegging om, zo 
enigszins mogelijk, volgend jaar de 
100% weer toe te passen. Op een door 
de Regering gedane verklaring om-
trent haar intentie met betrekking tot 
de toe te passen correctie mag de ge-
achte afgevaardigde ons uiteraard 
aanspreken. 

Een heel ander geluid hoorde ik 
van de heer Kombrink. Hij wil de cor-
rectie voor de hogere schijven beper-
ken tot 50procent. Bij de algemene 
beschouwingen heb ik die wens al na-
drukkelijk afgewezen met de stelling 
dat een dergelijke uitholling van het 
principe van de inflatiecorrectie onder 
meer in verband met het afwente-
lingseffect voor het kabinet niet aan-
vaardbaar is. Daarbij wil ik thans blij-
ven. 

De heren Van Rooijen en Verbrugh 
hebben gewezen op de versteiling van 
de progressie als gevolg van verlagin-
gen aan de voet. Ik erken dit probleem. 
Er moet eens een grens worden gesteld 
aan de versteiling die optreedt als ge-
volg van beleidsbeslissingen die wor-
den genomen. 

Met erkenning van die problematiek, 
die ook ons bezighoudt, ben ik er er-
kentelijk voor, dat in elk geval de heer 
Van Rooijen zich ten slotte met de 
voorstellen heeft willen verenigen. Het 
is juist, dat er geen sprake is van 100% 
inflatiecorrectie, het is 80%. Het is ech-
ter geen versluierde zaak, het is een 
duidelijk wetsvoorstel, waarover de 
Kamer haar gedachten kan geven. In 
die zin meen ik dat er geenszins ge-
sproken kan worden van een stilzwij-
gende of anders te kwalificeren maat-
regel kan worden gesproken. 

De heer Van Rooijen (CDA): Toen ik 
van de Minister de vorm van de aange-
kondigde belastingverlaging vernam -
f 70, voor het minimumloon maar f 15 
en aflopend tot nul bij twee keer mo-
daal - was ik zeer benieuwd naar het-
geen hij zou antwoorden op hetgeen ik 
daarover gisteren had opgemerkt. Ik 
denk dat deze mededeling over deze 
nieuwe vorm van belastingverlaging 
dit probleem in al zijn scherpte weer 
eens op tafel legt. Zeer snel wordt het 
effect via verkorting van schijven im-
merstot nul gereduceerd, waardoor 
die verscherping er zeer duidelijk nog 
bovenop komt. 

Minister Andriessen: Ik denk dat er in-
derdaad enige verscherping in die 
sfeer optreedt. 

Mijnheer de Voorzitter! Een slotop-
merking. Bij de opstelling van het dek-
kingsplan en die van de rijksbegroting 
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als geheel heeft het kabinet verre van 
eenvoudige financiële problemen 
moeten oplossen. Wij hebben gepro-
beerd, zowel bij het financieringstekort 
als bij de omvang van het dekkings-
plan als bij andere aangelegenheden 
een zo zorgvuldig mogelijk beleid te 
voeren. Dat betekent dat wi j wijzi-
gingsvoorstellen die tot gevolg heb-
ben dat middelen aan de dekking wor-
den onttrokken, zeer zorgvuldig moe-
ten bezien. 

Als ik hoor, dat bij voorbeeld het 
reeds bekende bedrag van 45 min. in 
de sfeer van de vermogensbelasting 
nu reeds als dekking wordt genoemd, 
ondanks het feit dat dat bedrag in 1981 
structureel tot dekking van bepaalde 
maatregelen zou moeten dienen, dan 
wi l ik erop wijzen, dat wij in meer alge-
mene zin aan deze uitgangspunten 
van de begroting de conclusie moeten 
verbinden, dat wijzigingsvoorstellen 
waarmee middelen zijn gemoeid, of 
wel vergezeld moeten zijn van voor-
stellen die structureel in dekking voor-
zien ofwel met ombuigingen gepaard 
moeten gaan. 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wil beginnen met 
een antwoord op een aantal vragen 
van de heer Kombrink naar aanleiding 
van het fiscale winstbegrip. In het ka-
der van de door hem omschreven ma-
tiging en soberheid stelt hij namelijk 
voor, te komen tot beperking van de 
aftrekbaarheid van kosten die een za-
kelijk karakter dragen. Hij acht dat 
wenselijk, omdat hij van mening is dat 
onder het mom van zakelijkheid kos-
ten worden afgetrokken die in wezen 
alleen het particuliere leven veraange-
namen. Naast boetes, steekpenningen, 
auto- en reiskostenvergoedingen 
noemt de geachte afgevaardigde een 
aantal uitgavencategorieën die hij 
'standsuitgaven' noemt. Ik begrijp wat 
hij met het gebruik van dit woord be-
doelt. Ter wille van de duidelijkheid wil 
ik hem er echter op wijzen, dat stands-
uitgaven, zoals die in de Wet op de in-
komstenbelasting zijn omschreven -
deze hebben overigens niet alleen op 
winst, maar op alle inkomensbronnen 
betrekking - juist niet aftrekbaar zijn 
en wel omdat bij deze uitgaven het pri-
vé-element overheersend is. 

Voor een aantal categorieën uit-
gaven, bij voorbeeld die voor voedsel, 
kleding, representatie, ontspanning, 
vermaak en dergelijke, bepleit de ge-
achte afgevaardigde, ook indien bij de 
aanslagregeling of bij controle het za-
kelijke karakter ervan niet in twijfel zou 

kunnen worden getrokken, de aftrek-
baarheid nader onder de loep te ne-
men en wel bij voorbeeld via norme-
ring of toetsing aan de redelijkheid of 
via regulering op basis van facture-
ringsverplichtingen. 

Over een factureringsverplichting is 
in de stukken reeds meegedeeld, dat 
deze mogelijkheid wordt betrokken bij 
de aan de gang zijnde studie betreffen-
de de fraudebestrijding. In die stukken 
is ook reeds ingegaan op de gedachte 
van de heer Kombrink om op grond 
van bepaalde normen of op grond van 
een redelijkheidstoets bepaalde in het 
kader van het ondernemingsgebeuren 
gedane uitgaven niet langer in aan-
merking te nemen bij de fiscale winst-
bepaling. 

In dit verband wijs ik de geachte af-
gevaardigde erop, dat in het kader van 
het wetsontwerp inzake vermogens-
transacties, met het Ministerie van 
Justitie overleg gaande is over de af-
trekbaarheid van geldboete. Ove-
r igens - en hierop leg ik de nadruk -
bevinden wi j ons dan zowel theore-
tisch als praktisch op een heel moeilijk 
terrein. Ik weet niet, of de geachte af-
gevaardigde wel eens in de controle-
sfeer werkzaam is geweest. Er zijn er, 
zelfs in dit Huis aanwezig, die in dat 
opzicht wel ervaring hebben. Als hij 
daarmee ervaring heeft, zal hij weten 
hoe moeilijk het is, een abstract rede-
lijkheidcriterium toe te passen in een 
concrete situatie. 

De geachte afgevaardigde vraagt nu 
wat en op welke wijze er kan worden 
gewied - dat is dus overdrachtelijk ge-
bruikt - in het fiscale spanningsveld 
tussen rechtvaardigheid en doelmatig-
heid. Door uitgavencategorieën stuk 
voor stuk serieus te bekijken, zouden 
conclusies moeten worden getrokken 
aangaande de mogelijkheid tot ver-
mindering van het spanningsveld. De 
geachte afgevaardigde weet dat naar 
mijn mening en die van mijn ambts-
voorgangers het bij het bepalen van 
de fiscale winst niet langer in aanmer-
king nemen van bepaalde, met het oog 
op zakelijke belangen door de onder-
neming gedane uitgaven, in strijd 
komt met het beginsel van - ik proefde 
daarbij een zekere smalende manier 
van spreken, maar die wil ik toch niet 
tot de mijne maken, indien ik dat daar-
uit al mocht afleiden - de fiscale neu-
traliteit ten opzichte van de uitkomst 
van het ondernemingsgebeuren. 

Een dergelijke, ook naar mijn me-
ning ernstige en diep ingrijpende in-
breuk op hetfiscale winstbegrip zal 
immers leiden tot een zogenaamde 
'Sollbesteuerung'. De belasting zou 
niet meer worden geheven over de 

werkelijk behaalde winst, maar over 
een fictief bedrag aan winst. Wat de 
kostenkant betreft, die zou worden be-
paald aan de hand van normen die 
moeten worden ontwikkeld. 

Het niet of ten dele niet in aftrek toe-
laten van met name te noemen uitga-
vencategorieën of het uitsluiten van 
aftrekbaarheid op grond van het niet 
voldoen aan bepaalde normen, waar-
op naar de mening van de geachte af-
gevaardigde op grond van andere nor-
men weer uitzonderingen zouden 
moeten worden gemaakt, is naar mijn 
mening niet in overeenstemming te 
brengen met het karakter van een be-
lasting naar de netto-winst. Dat karak-
ter brengt met zich, dat bij het bepalen 
van de winst zowel opbrengsten als 
kosten in aanmerking dienen te wor-
den genomen, te weten opbrengsten 
welke oorzakelijk verband houden met 
de bedrijfsuitoefening, onverschillig 
de wijze waarop zij zijn verkregen, en 
wat de kosten betreft, die welke het ge-
volg zijn van met het oog op de zakelij-
ke belangen van de onderneming ver-
richte handelingen. 

In dit verband breng ik onder de aan-
dacht van de geachte afgevaardigde, 
dat het niet of ten dele niet meer in af-
trek toelaten van bepaalde uitgaven 
als bedrijfslast niet los kan worden ge-
zien van de vraag, of op grond van de 
door hem voorgestane wijziging in het 
fiscale winstbegrip dan tevens niet de 
belastbaarheid van bepaalde ontvang-
sten zou moeten worden bezien. Als 
gevolg van het gehanteerde winstbe-
grip deelt de fiscus in elke winst, onge-
acht de wijze waarop die is behaald en 
waar die is verkregen. Ook daarbij 
wordt er niet op gelet, of die handelin-
gen de toets der redelijkheid hebben 
kunnen doorstaan. Het een kan niet los 
gezien worden van het ander. Indien 
bepaalde kostenposten niet langer af-
trekbaar zijn, is het de vraag, waarom 
dan alle winsten belast moeten blij-
ven, ook die welke de redelijkheid te 
boven gaan. 

De fiscus zou zich dan een oordeel 
moeten gaan vormen over de oirbaar-
heid, de redelijkheid, de onvermijde-
lijkheid en dergelijke van bepaalde uit-
gaven en van de daarmee verband 
houdende ontvangsten. Dan zou zulks 
in de praktijk van alle dag, naar mijn 
ernstige vrees, ontaarden in oeverloze 
discussies. Overigens meen ik er goed 
aan te doen de geachte afgevaardigde 
nog even te wijzen op het feit dat het 
niet zo is dat elke uitgavenpost zonder 
meer door de fiscus wordt geaccep-
teerd. 

In beginsel wordt een onkostenpost 
op zijn eigen merites beoordeeld. In-
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dien het zakelijk motief daarvoor 
doorslaggevend is, is de post aftrek-
baar. Ontstaat evenwel bij de aanslag-
regelaar of in het kader van een con-
trole - de heer Kombrink weet dat in 
het kader van de controle het nodige 
wordt gedaan om de werkelijke feiten 
boven water te krijgen - de overtui-
ging dat achter een boekingspost pri-
vé-motieven schuil gaan, bij voorbeeld 
een betaling voor of ten behoeve van 
de directeur-grootaandeelhouder, 
dan worden dergelijke uitgaven als 
een onttrekking beschouwd. Die uitga-
ven worden dus niet afgetrokken, ten-
zij zij als loon kunnen worden aange-
merkt. Dan moet echter door degene 
die dat heeft genoten progressieve in-
komstenbelasting worden betaald. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag heb ik gewezen op de be-
zwaren die zijn verbonden aan interna-
tionale rechtsvergelijking, althans in-
dien deze zich zou beperken tot één fa-
cet van een belastingstelsel. De geach-
te afgevaardigde verwijst namelijk 
naar buitenlandse voorbeelden waar-
van wi j iets zouden kunnen leren. Ik 
sluit het bepaald niet uit, integendeel. 
Wij dienen echter wel te bedenken dat 
deze bepalingen dienen te worden ge-
zien in de totale context van een bui-
tenlandse belastingwetgeving, mede 
aan de hand van de aldaar gehanteer-
de tarieven en de wijze waarop de be-
palingen in die wetgeving worden toe-
gepast. 

Verschillende afgevaardigden heb-
ben over spaarbiljetten gesproken. 

De heer Kombrink (PvdA): Het betoog 
van de Staatssecretaris heeft op dit 
punt toch een open einde. Ik onderken 
dat de ontvangstenkant relevant zou 
kunnen zijn. Ik kan het moeilijk over-
zien. Onoirbare ontvangsten zullen net 
zo goed tot volledige belastingheffing 
kunnen leiden in plaats van het afzien 
daarvan. Wat het aspect van de inter-
nationale vergelijking betreft kan ik er-
mee akkoord gaan dat wi j niet alleen 
op die elementen moeten letten, maar 
meer integraal moeten vergelijken. 
Mijn uiteindelijke vraag was, met de 
reserves die ik zelf heb ten aanzien van 
problemen rond de uitvoering, of de 
Staatssecretaris bereid was een studie 
in dezen te doen aanvangen zodat wi j 
grondiger dan thans in het kader van 
het belastingsplan het geval is, hier-
over verder kunnen oordelen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Het spijt 
mij dat ik die vraag niet in concreto 
heb beantwoord. Ik zal het nu doen. 

Ik moet dan een opmerking maken 
die misschien als te algemeen wordt 
ervaren, maar die niet zo is bedoeld. 

Ook in deze job is het onontkoombaar 
dat een prioriteitenafweging plaats-
vindt, daartoe is het onontkoombaar 
dat keuzen worden gemaakt. Mijn 
25-jarige ervaring in het belasting-
recht, inclusief vele buitenlanden, 
heeft mij niet gebracht tot de vreugde 
van een hoge prioriteit voor zo'n stu-
die. Ik wijs de heer Kombrink op bij 
voorbeeld bepalingen in Engeland. Ik 
zeg dit alleen maar om in deze Kamer 
ook eens te lachen, als dat mag. 

Het is een schertsmatige opmerking. 
Ik herinner mij dat in Engeland een de-
cade geleden een trouvaille naar de 
hemel werd afgeschoten - zo u wilt in 
horizontale zin, wanneer dit begrip bij 
u niet meer resoneert - dat de aftrek 
van een Rolls Royce in de onderne-
ming toch tot de onredelijke, extrava-
gante, ondemocratische, onsocialisti-
sche enzovoort uitgaven moest wor-
den gerekend. Iedereen dacht natuur-
lijk, als brave volger van de wet in 
Engeland, dat niets meer zou worden 
afgetrokken. Wie schetst echter de ver-
bazing? 

Een maand of zes nadat die regeling 
was afgeschoten, bleek dat een onder-
neming in Londen floreerde die Rolls 
Royces kocht en deze verhuurde aan 
ondernemingen. Dus waren alleen de 
huurkosten van die auto ten laste van 
de winst gebracht en niet de Rolls Roy-
ce zelve. De heer Kombrink zou mij nu 
kunnen tegenwerpen dat men toen op 
White Hall natuurlijk nog niet het 
woord 'reparatiewetgeving' kende. Ik 
wijs hem erop dat in alle genormeerde 
regelingen een geweldig groot gevaar 
schuilt. 

Ik noem hiervan een voorbeeld dat 
niet op de winst betrekking heeft maar 
op de kosten. Men zou zich eens moe-
ten voorstellen wat er gebeurde als 
men tegen een werknemer die per 
week pakweg f 50 aan reisgeld kwijt is 
zou zeggen dat hij maar f 25 aan reis-
geld zou mogen besteden, aangezien 
hij best op een fiets zonder rubberban-
den maar met houten banden zou kun-
nen rijden, die hij zou kunnen aftrek-
ken. In zo'n geval valt geen spoor van 
redelijkheid bij deze werknemer waar 
te nemen. Gaat men beginnen met een 
normering, dan loopt men enerzijds 
het gevaar dat de mensen de redelijk-
heid ervan niet wil len aanvaarden - en 
dat zit hem niet alleen op het winstge-
bied - en anderzijds dat men zodanige 
normen moet aanleggen dat men over 
elke grens heenschiet. Hoewel ik de 
heer Kombrink nog niet zo lang ken, 
kan ik op grond van zijn taalgebruik in 
deze Kamer en de inhoud daarvan 
nauwelijks veronderstellen dat hij dit 
op het oog moet hebben gehad. 

De heer Bakker (CPN): Wie zegt dat 
houten banden redelijk zijn? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb er 
zelf op gefietst en ik sta hier nog, mijn-
heer Bakker! Ik heb nog steeds aan 
mijn degelijkheid niet getwijfeld, al-
thans wat de fiets betreft. 

De heer Bakker (CPN): Het is nu wel 
duurder dan een luchtband. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik ken 
die prijzen niet zo. 

De heer Bakker (CPN): Kijk het maar 
na! 

Staatssecretaris Nooteboom: Mis-
schien heeft u daar supplementen 
voor! 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris kan mij 
ernstige feiten des levens voorhouden 
en voorbeelden aandragen waarvan 
op voorhand de onwerkbaarheid lijkt 
vastte staan; ik beschouw dat niet als 
een serieuze tegenwerping van de 
vraag die ik hem stelde. 

Staatssecretaris Nooteboom: Die heb 
ik wel gebruikt. 

De heer Kombrink (PvdA): Nauwelijks. 
Ik heb verschillende mogelijkheden 
genoemd, waarvan normering er één 
was. Het kan best zijn dat er een aantal 
kostensoorten zijn waarvoor norme-
ring nu juist niet de meest geschikte 
weg is. 

Ik heb ook de factureringsverplich-
ting genoemd, waarop de Staatssecre-
taris wel heeft gereageerd. Ik heb met 
name de toetsing van de redelijkheid 
genoemd zoals zij ook in de privésfeer 
- maar niet in de zakelijke sfeer - voor-
komt. Ik zou het toch erg op prijs stel-
len wanneer, erkennend dat er priori-
teiten moeten worden gesteld, de 
Staatssecretaris zich bereid zou verkla-
ren, deze zaak nader, grondiger en kij-
kend naar de internationale slechte en 
goede ervaringen, en daaruit lessen 
trekkend ... 

Staatssecretaris Nooteboom: De laat-
ste zijn mij nog niet bekend. 

De heer Kombrink (PvdA): ... zou wi l-
len bezien. Ik kan mij heel goed voor-
stellen dat juist voor een zaak als deze, 
zo goed als dat ook ten aanzien van de 
inflatieneutrale belastingheffing is ge-
beurd, ook mensen van buiten het de-
partement zouden worden ingescha-
keld. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik meen 
dat ik wel serieuze randvoorwaarden 
heb gegeven. Ik heb gewezen op het 
grote gevaar van het gebrek aan her-
kenbaarheid van de redelijkheid van 
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normen. Zodra de belastingplichtige 
de redelijkheid van normen niet er-
kent, geef ik u op een briefje dat zij niet 
werken. Bovendien heb ik erop gewe-
zen dat men bij normering misschien 
méér meeneemt in het normenpatroon 
dan nodig zou zijn geweest wanneer 
men op individuele gronden had ge-
corrigeerd. 

Wanneer mij in deze baan een lang 
leven zou zijn beschoren, hoop ik zeker 
dat ik op dit terrein nader met de heer 
Kombrink van gedachten zal mogen 
wisselen op grond van meer empirisch 
materiaal. Op dit moment doe ik ech-
ter niet de toezegging dat dit in deze 
kabinetsperiode, zo deze wordt volein-
digd binnen de termijn die daarvoor 
staat, tot een resultaat zal leiden dat 
bespreekbaar is. Ik vrees daarvoor: er 
zijn zo vele zaken die nog liggen te 
wachten op studie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ontken 
niet, dat het een interessante zaak zou 
zijn, maar ik denk toch, dat over het be-
grip 'redelijkheid' in het totale winst-
gebeuren tussen de geachte afgevaar-
digde en mij een fundamenteel ver-
schil bestaat. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat sluit ik 
ook niet uit, gegeven argumenten 
rond de fiscale neutraliteit. De andere 
zaken zijn van meer praktische aard, in 
de zin van: Kan het? Hoe kan het? Wat 
is de beste methode? Daarover wil ik 
te zijner ti jd best in discussie treden, 
wanneer de mogelijkheden hiertoe zijn 
nagegaan. Ik proef uit de woorden van 
de Staatssecretaris, dat hij niet kan 
toezeggen, dat de resultaten voor het 
normale einde van deze kabinetsperi-
ode optafel zullen liggen. Ik neem aan 
dat hij hiermee wil zeggen, dat hij wel 
de zaak wi l opstarten, in werking stel-
len. Hij laat in het midden, wanneer dit 
tot afgeronde studieresultaten kan lei-
den. Hiervoor heb ik begrip. Het gaat 
mij echter om het eerste deel van de 
toezegging: Wil hij de zaak opstarten, 
wil hij nagaan wat de beste vorm is, 
binnen of buiten het departement, om 
de door mij aangeduide zaak in studie 
en overweging te nemen? 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik moet twee op-
merkingen maken. In de eerste plaats 
verheugt het mij, dat de heer Kom-
brink spreekt over 'het normale einde 
van de huidige kabinetsperiode'. 

De heer Kombrink (PvdA): 'Normaal' 
niet in politieke zin. 

Staatssecretaris Nooteboom: Het is 
toch helemaal niet erg dat u mij een 
keer vreugde brengt! 

De heer Kombrink (PvdA): Nee hoor! 

Staatssecretaris Nooteboom: Kijk 
eens aan! 

In de tweede plaats meen ik, mijn-
heer de Voorzitter, dat ik heel zindelijk 
mijn woorden moet gebruiken als ik 
inga op hetgeen hij over 'opstarten' 
heeft gezegd. Wanneer een fabriek 
wordt opgestart, moet zij daarna bin-
nen een bepaalde tijd produktief zijn. 
Ik wil hem zeggen, dat het geen onder-
werp is waarvan men kan zeggen, dat 
er niet aan moet worden begonnen. Ik 
zou er graag aan beginnen, maar ik 
durf beslist niette zeggen, dat dat 
morgen zal gebeuren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nu iets 
zeggen over de kwestie van de spaar-
biljetten. In de memorie van antwoord 
is te kennen gegeven, dat wi j voor een 
vraag staan en dat wi j haar op ver-
schillende wijzen kunnen beantwoor-
den. Wij moeten ons afvragen, of wi j 
ten aanzien van de spaarbiljetten ge-
bruik zouden moeten maken van het 
middel van invoering van een bronbe-
lasting, dan wel dat wi j regels zouden 
moeten stellen inzake het renseigneren. 
Onze gedachten gaan in de richting van 
renseignering. Hiertoe oriënteren wij 
ons reeds op bestaande regelingen, 
met name in Angelsaksische landen. 
Wij zullen voorts op termijn - dat wil 
zeggen, op korte termijn - officieel 
overleg hierover plegen met het bank-
wezen. Ongetwijfeld zullen bij dat 
overleg ook mogelijkheden van uitwij-
ken naar het buitenland ter sprake ko-
men. Ik hoop dat wi j tot een aanvaard-
bare oplossing zullen kunnen komen. 

Ook de heer Van Dis heeft gewezen 
op het voeren van overleg. Hij heeft er-
op aangedrongen, dat hierbij alle fa-
cetten zullen worden betrokken. Ik wil 
hem graag zeggen, dat wi j dit zullen 
najagen, maar het woord 'alle' is véél, 
zo niet zéér veel. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals be-
kend is, bevat het aangiftebiljet A voor 
de inkomstenbelasting, voorafgaande 
aan het jaar 1979, geen vragen betref-
fende het bezit van spaarbewijzen aan 
toonder. Het aangiftebiljet A - dit is 
toegespitst op degenen die niet in de 
vermogensbelasting vallen - voor het 
jaar 1979 zal wel vragen hierover be-
vatten, vragen naar verschillende be-
zittingen, zoals onroerend goed, bank-
tegoeden en schulden. Daarbij is ook 
een vraag naar het bezit van spaarbe-
wijzen aan toonder opgenomen. 

Enig inzicht in de mate waarin de 
rente of de waarde ervan wordt ver-
zwegen, kan dan ook pas worden ver-
kregen nadat de regeling van de aan-
slag over 1979 is voltooid. 

Zoals ik al zei, kan ik niet meegaan 
met de verwachting van de heer Van 
Dis, dat het resultaat van het onder-
zoek en het overleg in de richting van 
heffing aan de bron zal gaan. 

De heer Van Rooijen heeft naar mijn 
mening terecht geconstateerd, dat aan 
de identificatieplicht bij uitbetalingen 
van spaarbiljetten problemen verbon-
den zijn. Hij heeft gewezen op de mo-
gelijkheid, identificatie te ontgaan 
door het inschakelen van een stroman 
of van een lichaam dat in Nederland 
niet aan belasting onderhevig is. Hij 
heeft in dit verband gevraagd, of ver-
zilvering door een buitenlandse bank 
mogelijk is. 

Voor zover mijn informatie strekt is 
verzilvering uitsluitend mogelijk door 
de instelling die de spaarbewijzen 
heeft uitgegeven. Dat houdt dus in dat 
een buitenlandse bank niet tot verzil-
vering kan overgaan. Voorts wordt 
door de Nederlandsche Bank, zo is mij 
verzekerd, geen vergunning verleend 
aan niet-ingezetenen voor de aankoop 
van spaarbewijzen die niet aan de 
beurs zijn genoteerd. Uiteraard zal het 
buitenlandse aspect in het te voeren 
overleg worden betrokken. 

De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou de Staatssecre-
taris even wil len vragen of bij de ver-
dere studie niet alleen wordt gekeken 
naar mogelijkheden om naar het bui-
tenland uit te wijken. Worden de mo-
gelijkheden die de spaarbiljetten nu 
bieden ingedamd, dan valt te vrezen 
dat degenen die hun geld mede of uit-
sluitend in spaarbiljetten belegden 
vanwege fiscale motieven mogelijkhe-
den in het buitenland zullen zoeken en 
dat het zwarte circuit zich daarop richt. 
Wij krijgen dan een kapitaalstroom 
naar elders die de problemen van de 
Minister van Financiën wat betreft de 
financiering kan bemoeilijken en bo-
vendien een adequate bestrijding van 
het fenomeen waarop wi j ons thans 
richten onmogelijk maakt. 

Ik onderken dat dit risico is verbon-
den aan de ook door ons bepleite aan-
pak. Waarschijnlijk moeten wi j dat ef-
fect erbij nemen. Dat betekent niet dat 
wi j ons erbij moeten neerleggen. Wil 
de Staatssecretaris ook eens bezien 
hoe dit gevolg, dat naar mijn mening 
zal optreden, kan worden bestreden? 
Het lijkt mij niet eenvoudig maar wi j 
moeten oppassen dat wi j het pro-
bleem niet alleen verplaatsen, wat tot 
financiële nadelen in een andere con-
text leidt. 

De Voorzitter: Kan de heer Van Roo-
ijen, als hij vanmiddag nog eens wil in-
terrumperen, wat korter spreken? 
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De heer Van Rooijen (CDA): Het is het 
verschil tussen tien interrupties en 
een, als u begrijpt wat ik bedoel. 

De Voorzitter: Dat heb ik bij deze 
heel goed begrepen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Wij heb-
ben inderdaad te maken met een 
moeilijke zaak. Ik spreek nu niet over 
'achterdeurtjes', al dan niet van ban-
ken. Nederland heeft een open econo-
mie. Een heel groot gedeelte van het 
nationaal produktvan Nederland 
houdt verband met het buitenland. Ik 
denk daarbij niet alleen aan de export 
van goederen maar ook aan financiële 
transacties. Is het gevolg van deze 
maatregel dat er niet wordt ingegre-
pen of dat het zwarte circuit wat betreft 
de inkomstenbelasting niet wordt aan-
getast, dan is het middel erger dan de 
kwaal, waarmee ik niet zeg, dat de 
kwaal niet erg is. 

De heer Nijhof vroeg mij of ik moge-
lijkheden zag om te voorkomen dat be-
leggingen in het buitenland sterke im-
pulsen krijgen. Natuurlijk moeten wij 
rekening houden met de neiging om in 
het buitenland te beleggen maar het is 
in wezen vragen naar de bekende weg. 
Kennelijk zijn er meer die naar die weg 
vragen. De heer Nijhof vraagt of wij 
gegevens hebben over de uitstaande 
spaarbiljetten. Uit de laatste publika-
ties waarover ik beschik blijkt dat me-
dio 1979 in totaal f 10 mld. aan spaar-
biljetten uitstond. 

Ik kom vervolgens te spreken over 
opmerkingen betreffende de Hofstra-
voorstellen. De heer Van Rooijen is in-
gegaan op enkele aspecten van de in-
flatieneutrale belastingheffing. Hij pleit 
voor invoering van zo'n wijze van hef-
f ing. Hoewel het moeilijk is, lijkt het mij 
toch beter niet vooruit te lopen op de 
discussie die wi j naar ik hoop ten 
spoedigste zullen voeren over het 
standpunt van het kabinet inzake het 
niet invoeren van de Hofstra-voorstel-
len. De opmerking van de heer Van 
Rooijen over het beperken van de af-
trekbaarheid van de hypotheekrente 
voor eigen woningen van boven de 
vier ton is niet gebaseerd op het rap-
port-Hofstra. Dat idee is ook niet door 
het kabinet geventileerd. Het stand-
punt is in dezen duidelijk, kort en klaar: 
beperking van de renteaftrek voor de 
eerste woning heeft het kabinet afge-
wezen. 

De heer Van Dis heeft een aspect ge-
noemd van de bij de brief van 18 sep-
tember 1979 aangekondigde algeme-
ne rentemaatregel. Hij merkt op dat 
voor hypotheekrente de datum van 15 
september 1979 beslissend is voor het 

De heer portheine (VVD) 

al of niet moeten aantonen van de be-
trokkenheid bij de hoofdwoning van 
de eigenaar. Hij heeft gevraagd of ge-
vallen waarin vóór 15 september een 
voorlopig koopcontract zou zijn geslo-
ten en na die datum het transport zou 
hebben plaatsgevonden niet ook zou-
den moeten vallen onder de uitzonde-
ring. 

In de memorie van antwoord op het 
wetsontwerp 15 849 en de nota naar 
aanleiding van het eindverslag bij de 
reparatiewetgeving is gesteld dat de 
beperking van de renteaftrek niet zal 
gelden voor op 15 september 1979 be-
staande schulden, verzekerd door een 
vóór die datum gevestigde hypotheek 
op de tot hoofdverblijf dienende wo-
ning. Hierbij gaat het om de datum van 
het notarieel passeren van de hypo-
theekakte. Zakenrechtelijk gesproken 
gaat het dus om het moment waarop 
hypothecaire zekerheid wordt gege-
ven. 

Niet ter zake doet, zoals de heer Van 
Dis ten onrechte veronderstelt, de da-
tum van het voorlopig koopcontract. 
Uitbreiding van de regeling in die zin 
dat de bewijsregeling niet behoeft te 
gelden voor alle vóór 15 september 
gesloten voorlopige koopcontracten 
ligt niet in mijn voornemen. 

Volledigheidshalve merk ik daarbij 
op dat, als een vóór 15 september ge-
sloten voorlopig koopcontract betrek-
king heeft op een woning die tot 
hoofdverblijf van de koper zal gaan 
dienen, het naar mijn mening voor de 

belanghebbende geen enkele moeilijk-
heid zal opleveren om aan te tonen 
dat, ook al vinden de eigendomsover-
dracht en de vestiging van het hypo-
theekrecht op een datum na 15 sep-
tember plaats, de lening voor dat doel 
is aangegaan en de aftrek gewoon, 
dus onverkort, wordt toegepast. 

De heer Portheine (VVD): Wij spreken 
nu over zaken die samenhangen met 
het wetsontwerp dat zal worden inge-
diend. Wij kunnen nu nog geen con-
clusies gaan trekken over de manier 
waarop de verwerking in het wets-
ontwerp en de zogenaamde peildatum 
uiteindelijk zullen samenhangen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb al-
leen maar gezegd dat het niet in mijn 
voornemen ligt. 

Ik heb bovendien gemerkt dat de uit-
leg van die datum van 15 september 
ten onrechte als nadelig wordt gezien. 
Zelfs nu zijn in het belastingrecht al ge-
vallen denkbaar waarbij men moet 
aantonen of een lening gesloten is op 
een woning terwille van de eigen wo-
ning, of terwille van een tweede huis 
in het buitenland, of terwille van in het 
buitenland behaalde winst. In al die 
gevallen zou een allocatiebewijs nodig 
zijn. Het merkwaardige is dus dat voor 
die gevallen juist de regeling van 15 
september een aanzienlijke verbete-
ring voor die belastingplichtigen bete-
kent. Ik betreur het een beetje dat de 
positieve elementen van die vereen-
voudigde bewijsregel niet voldoende 
uit de verf zijn gekomen. 
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De heer Van Dis vraagt verder of in 
verband met de aangekondigde alge-
mene rentemaatregel, onder inkonv 
sten uit vermogen alleen moeten wor-
den verstaan inkomsten uit effecten of 
leningen. In de bedoelde brief is mee-
gedeeld dat de voor te stellen maatre-
gel zal inhouden dat rente, die drukt op 
inkomsten uit vermogen, en rente van 
persoonlijke verplichtingen, alleen af-
trekbaar zullen zijn voorzover het to-
taal daarvan niet meer bedraagt, glo-
baal aangeduid, dan de inkomsten uit 
vermogen verhoogd met f 5000. Met 
de woorden 'globaal aangeduid' is niet 
de beperking bedoeld zoals de heer 
Van Dis veronderstelt. In beginsel gaat 
het om alle inkomsten uit vermogen 
waarop, in verband met de aard van 
de te treffen maatregel, aanpassingen 
dienen te worden aangebracht. Zo zal 
het, bij voorbeeld, heel duidelijk zijn 
dat het huurwaardeforfait van de wo-
ning zal moeten worden uitgeschakeld 
voor die regeling, want de eigen wo-
ning heeft een volstrekt eigen regime. 

De heer Van der Spek heeft een aan-
tal vragen gesteld over de positie van 
de tot hoofdverblijf dienende woning 
bij de aangekondigde rente-maatregel. 
De regering, zoals ons die voor ogen 
staat, houdt in, dat renten, dienende 
voor de financiering van de aanschaf-
fing en de verbetering van die woning, 
volledig aftrekbaar blijven. De hoogte 
van deze 'woonhuisrente-aftrek' zal 
geen invloed hebben op het bedrag 
aan rente, dat daarvan aftrekbaar zal 
blijven. Wel zal uiteraard voor de bere-
kening van het bedrag, dat aan andere 
rente aftrekbaar blijft, het ter zake van 
de als hoofdverblijf dienende woning 
aan te geven huurwaardeforfait niet 
worden meegerekend. 

De heer Nijhof gaf een diagnose van 
ons belastingstelsel, die ik zou willen 
kenschetsen aan een intolerabele sim-
plificatie van de werkelijkheid. Ik heb 
ernstig bezwaar tegen zijn opmerkin-
gen: 'Uit publikaties op dit terrein -
wat voor publikaties, zo vraag ik mij af 
- 'doemt de indruk op dat de meerder-
heid van het bestand van belasting-
plichtigen belasting ontduikt, ontwijkt, 
afwentelt, sjoemelt of welk ander eufe 
misme'. Ik kan hoogstens veronder-
stellen dat hij in een wat apocalyp-
tisch-achtige omschrijving de ernst 
van het fenomeen heeft willen aandui-
den. De kwantitatieve inhoud van die 
opmerkingen lijkt mij in elk geval vol-
strekt onbewijsbaar. Ik kom daarover 
nog te spreken. Wij lopen hiermee risi-
co's ten aanzien van het sociale kli-
maat van belastingheffing. 

Wanneer de geachte afgevaardigde 
dan spreekt over 'vele willekeurige 
golven', dan moet ik toch tegen hem 
zeggen: Met het gebruik van het 
woord 'golf' adstrueert hij met voor-
beelden buiten het belastingterrein, 
dat het belastingstelsel niet zou deu-
gen. Daartegen heb ik toch wel be-
zwaar. Ten slotte spreekt hij dan over 
een 'wirwar van aftrekposten'. Hij wi l 
hun aantal sterk verminderen. Ik heb 
niet gehoord, welke. 

Ik kom thans over de reparatiewet-
geving te spreken. De heren Kombrink 
en Van Rooijen kwamen terug op het 
door hen eerder gesignaleerde onei-
genlijk gebruik van de aftrekbaarheid 
van termijnen van lijfrente en andere 
periodieke uitkeringen en verstrekkin-
gen. Zij beiden achtten een wettelijke 
ingreep op dit terrein zeer urgent. In de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag bij het wetsontwerp 15849 is op-
gemerkt, dat de maatregel, als door de 
geachte afgevaardigden bedoeld, ho-
ge prioriteit heeft. 

Ook is opgemerkt, dat de voorberei-
ding van een ingreep op dit terrein al 
enige tijd geleden ter hand is geno-
men. Ook is daar de richting aangege-
ven, waarin een oplossing wordt ge-
zocht. Ik ben de geachte afgevaardig-
den zeer erkentelijk, dat zij zich ervan 
overtuigd houden dat met inventiviteit 
en vlijt naar een oplossing wordt ge-
zocht. Op hun verzoek zeg ik toe, dat 
de afronding van de voorbereidingen 
leidend tot de indiening van een wets-
ontwerp op dit terrein bij mij de 
grootst mogelijke aandacht heeft. 

Dat dit wetsontwerp het eerstvol-
gende reparatie-ontwerp zal zijn, zoals 
de heer Van Rooijen wenst, kan ik he-
laas niet toezeggen. Overigens is het 
woord 'helaas' niet op zijn plaats. Ont-
werpen, die al in de zogenaamde 
staatsrechtelijke molen verkeren, zul-
len niet worden opgehouden. Ik weet 
welhaast zeker, dat dit niet de bedoe-
ling van de geachte afgevaardigde is. 
Wel zeg ik hem toe, dat ik, gelet op de 
aandrang vanuit de Kamer, de werk-
zaamheden zo zal doen verschuiven, 
dat het bedoelde wetsontwerp na de 
genoemde wetsontwerpen zo het 
maar enigszins mogelijk is, het eerste 
zal zijn dat op het terrein van de repa-
ratiewetgeving zal worden ingediend. 

Bij het betoog van de heer Nijhof 
heb ik mij nauwelijks kunnen bedwin-
gen. De wijze waarop hij deze voor mij 
toch uiterst serieuze zaak van de repa-
ratiewetgeving bagatelliseert, verdriet 
mij. Ik moet terugdenken aan de in de 
stukken over de reparatiewetgeving zo 
dikwijls genoemde vergadering van de 
Vereniging van Belastingwetenschap, 

eerder in deze maand in Utrecht ge-
houden. Eén van de debaters begon 
zijn bijdrage met zijn respect te betui-
gen aan de talloze landgenoten, die 
hun afdrachten aan de gemeenschap 
naar wet, eer en geweten vervullen. 
Die mensen doen wij onrecht als wij 
over deze zaken zo spreken als de heer 
Nijhof heeft gedaan. Als wi j reparatie-
wetgeving kenschetsen als blazen met 
meel in de mond, ontmoedigen wi j de 
getrouwe belastingbetalers en wakke-
ren wi j de fraude ongewild aan. 

De heer Nijhof heeft verder ge-
vraagd welke van de aanbevelingen 
van de heer Van Bijsterveld inzake de 
fraudebestrijding zullen worden uitge-
voerd. Reeds eerder is toegezegd dat 
op korte termijn - ik denk aan januari, 
februari 1980 - het rapport van de heer 
Van Bijsterveld aan de Kamer zal wor-
den aangeboden. Het is mijn bedoe-
ling de Kamer daarbij in een begelei-
dende nota in te lichten over de naar 
aanleiding van de bevindingen en de 
aanbevelingen van de heer Van Bijster-
veld te nemen maatregelen. Aangezien 
de besluitvorming daarover niet is afge-
rond en de Kamer ook nog niet over het 
rapport en de daarop gegronde aanbe-
velingen beschikt, acht ik het niet juist 
daarover thans reeds mededelingen te 
doen. 

De heer Nijhof (DS'70): Het is mij niet 
duidelijk waarop de Staatssecretaris 
zijn uitspraak baseert dat ik de repara-
tiewetgeving zou bagatelliseren, aan-
gezien ik op dit punt juist een compli-
ment aan zijn adres heb gemaakt. Over 
een eerder door hem gemaakte op-
merking wil ik nog het volgende zeg-
gen. Ik meen dat een belangrijk pro-
bleem bij het stelsel van de belasting-
wetgeving is dat fiscalisten formeel ju-
ridisch denken terwijl de problematiek, 
die ik inderdaad met een apocalyp-
tisch taalgebruik heb wil len schetsen, 
vooral een sociologische problematiek 
is en vanuit die invalshoek moet wor-
den benaderd. Anders komen we er 
niet uit. Daarom heb ik ook een aantal 
rijksregelingen buiten het fiscale stel-
sel genoemd; je kunt die zaken wel 
scheiden maar de burger kijkt in zijn 
portemonnaie en ziet alleen het effect. 
Daar gaat het om. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik denk 
niet dat wi j in een korte discussie dit 
probleem uitputtend kunnen behande-
len. Ik erken dat de heer Nijhof voor de 
reparatiewetgeving waardering heeft 
uitgesproken, maar de daarop volgen-
de verschrikkelijke zinnen overscha-
duwden het geheel. De heer Nijhof 
moet niet vergeten dat hij heeft ge-
sproken over de meerderheid, een 
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kwantitatief aspect. Ik vind het best dat 
de heer Nijhof verder zegt, dat wij het 
sociologisch moeten duiden, maar hij 
weet dat het het fiscale stelsel niet 
aangerekend kan worden als buiten 
dat stelsel met fenomenen uit het stel-
sel wordt gewerkt die op een onzuive-
re manier inwerken. Ik geef toe, dat dit 
gebeurt, maar het is geen kritiek op het 
fiscale stelsel zelf. 

De heer Nijhof (DS'70): Ik beschik niet 
over de inhoud van het rapport van de 
heer Van Bijsterveld. Uiteraard heb ik 
wel kennis genomen van publikaties 
daarover. In De Volkskrant kwam let-
terlijk het citaat voor dat twee van de 
drie mensen, die kunnen frauderen, 
dat ook doen. Ik weet niet of dat letter-
lijk in het rapport staat, maar wel dat 
dit letterlijk over dat rapport wordt ge-
schreven. Dat was één aanleiding tot 
mijn uitspraken. Ik hoop dat het rap-
port wordt gepubliceerd en dat die cij-
fers worden ontkend. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat ge-
beurt. De heer Van Dis vraagt ons, te 
heroverwegen om het wetsontwerp 
tot wijziging van de vermogensbelas-
ting met terugwerkende kracht tot 1 ja-
nuari 1980 in werking te laten treden. 
Als reden daarvoor voert hij aan dat bij 
verschillende groepen belastingplich-
tigen verwachtingen zijn gewekt door 
het in uitzicht gestelde wetsontwerp. Ik 
wil de heer Van Dis wijzen op de uit-
voeringstechnische problemen die in-
werkingtreding met terugwerkende 
kracht met zich meebrengen. Indien 
het wijzigingswetsontwerp pas in de 
loop van 1980 tot wet wordt verheven, 
zal het proces van de indiening van 
aangiftebiljetten bij de inspecteurs in 
volle gang zijn. Dat geldt ook voor het 
proces van de aanslagregeling. 

De aangiftebiljetten worden name-
lijk al in januari naar de belastingplich-
tigen verzonden en worden dus al 
ruim voor die tijd gedrukt. Inwerking-
treding met terugwerkende kracht zou 
ook tot ernstige financiële consequen-
ties leiden omdat de voorlopige aan-
slagen in de vermogensbelasting dan 
ook vertraagd zullen moeten worden 
opgelegd en dienovereenkomstig later 
moet worden betaald. Daarom meen 
ik dat inwerkingtreding met terugwer-
kende kracht met klem moet worden 
ontraden. De heer Van Dis vraagt ook 
of in het vervolg wetsontwerpen tijdig 
zullen worden ingezonden. Ik meen 
dat de Minister daarop al een ant-
woord heeft gegeven. 

De heer Joekes (VVD): Deze twee laat-
ste onderwerpen hangen met elkaar 
samen. Als de Staatssecretaris nu met 

klem een poging tot terugwerkende 
kracht met betrekking tot de structure-
le verandering in de vermogensbelas-
ting ontraadt, vraag ik mij af of er dan 
een andere oplossing is dan om dit per 
1981 te doen ingaan. Als dat het geval 
is, wil ik hem vragen, of dat dan niet 
hoogst ongewenst is. Hij zal toch niet 
wil len ontkennen dat dit ontwerp zo 
laat bij de Kamer is ingediend dat zelfs 
de Kamer dit niet meer ti jdig kan voor-
bereiden. 

Staatssecretaris Nooteboom: De ge-
achte afgevaardigde de heer Joekes 
weet dat het mij bijzonder spijt dat het 
wetsontwerp Vermogensbelasting zo 
laat is binnengekomen. Het moet als 
nagenoeg uitgesloten worden geacht 
dat dit wetsontwerp per 1 januari 1980 
in werking kan treden. Ik heb echter 
antwoord gegeven op de vraag van de 
heer Van Dis, of men dat wetsontwerp 
niet kan laten terugwerken. Stel dat 
het wetsontwerp volstrekt ongewijzigd 
wordt aanvaard, dan moet men be-
denken dat de aangifteformulieren op 
dit moment worden gedrukt, omdat zij 
nu eenmaal in de loop van januari uit-
gaan. 

In de aangiftebiljetten vermogens-
belasting komen natuurlijk de vrijstel-
lingen voor, zoals deze nu bestaan. De 
methodiek van heffing zou ik op een 
vreselijke manier in de war schoppen, 
als wij de biljetten bij voorbeeld twee 
maanden nadat het wetsontwerp is 
aanvaard uitreiken. De belastingplich-
tige moet het biljet dan volgens de dan 
geldende normen invullen. Het komt 
mij voor dat dit een zodanige ingreep 
in het gebeuren is, dat dit niet voor el-
kaar kan worden gebracht. 

De heer Joekes (VVD): Zonder zo goed 
geschoold te zijn als de heer Van Dis 
en de Staatssecretaris op dit gebied, 
lijkt mij dat een sterk onderstreept for-
malisme. Ik heb de Staatssecretaris 
gevraagd, wat hij dan aanbeveelt. Het 
is aan hem te wijten dat het ontwerp 
zo laat bij de Kamer is gekomen. Het 
ontwerp is als ik mij niet vergis ander-
half jaar geleden aangekondigd. Een 
aantal mensen hebben daarop ver-
wachtingen gebaseerd, waarvan de 
vervulling niet per 1 januari 1980 kan 
intreden. 

De vaste Commissie voor Financiën 
wil dit zo snel mogelijk behandelen, 
doch kan dit onmogelijk op een zoda-
nig stijdstip dat dit wetsontwerp nog 
op 1 januari a.s. in werking kan treden. 
De commissie heeft nog verschillende 
andere dingen te doen, waarbij ik denk 
aan de onderwerpen van heden en aan 
de reparatiewetgeving. En de dag is 
maar 24 uur lang. Wat beveelt de 
Staatssecretaris aan? 

Staatssecretaris Nooteboom: Het is 
verre van mij om mij op een formalis-
me te beroepen. De praktijk van de 
machinerie van de aanslagregeling is 
dat er honderdduizenden biljetten B 
het land ingaan. Zodra deze binnenko-
men, worden er voorlopige aanslagen 
opgelegd en gaat de machine van in-
komsten der staat werken. Ik moet hier 
als een soort zondaar staan, omdat ik 
niet zodanig op tijd met het wets-
ontwerp ben geweest, dat het per 1 ja-
nuari zou kunnen gaan werken. 

Dat is een feit en zonden kan men 
niet achteraf delgen. Sommigen den-
ken dat, maar ik geloof het niet. Dat is 
een theologisch verschil dat wi j wei-
licht hebben met medebroeders. 

De heer Joekes (VVD): Ik houd het hier 
maar op de politiek. 

Staatssecretaris Nooteboom: Als je 
het woord 'zondaar' gebruikt, moet je 
in dit Huis iets duidelijker zijn, want het 
kan politiek geïnterpreteerd worden, 
hetgeen mij zou spijten. 

Ik kan niet ontkennen dat het wets-
ontwerp er nu pas is en daarom wil ik 
bepleiten - dit heb ik ook uit de woor-
den van de heer Portheine begrepen -
om voor het komende jaar de vermo-
gensbelasting te heffen in de vorm 
waarin dat dit jaar is gebeurd. De ver-
mogensbelasting, zoals wij die wil len 
veranderen, zou ik dan wil len behan-
delen in het volgend jaar om op 1 janu-
ari 1981 te gaan werken met de nieuwe 
stijl. 

De heer Portheine (VVD): Dat is wel 
een verschillende interpretatie... 

De Voorzitter: De heer Van Dis komt 
eerst aan het woord, want ik heb hem 
zoeven onderbroken. 

De heer Portheine (VVD): De Staats-
secretaris heeft mijn woorden aange-
haald. Ik ben graag bereid om de heer 
Van Dis nu eerst te laten spreken, maar 
ik zou naar aanleiding daarvan nog 
wel een opmerking wil len maken. 

De Voorzitter: Dat spreekt van zelf. 

DeheerVanDis(SGP): De Staats-
secretaris beantwoordt mijn vraag nu, 
alsof ik gevraagd zou hebben om een 
integrale terugwerking van alle posten 
in het nieuwe wetsontwerp. Ik zou mij 
echter best kunnen voorstellen dat al-
leen de verhogingen van de algemene 
vrijstellingen worden teruggewerkt. 
Daarvoor is geen wijziging van het 
aangiftebiljet nodig, omdat dit een 
zaak is van toepassing van de wet door 
de inspectie. 

Staatsscretaris Nooteboom: Ik wil nog 
eens herhalen wat u mij vraagt. Op be-
paalde punten hebt u gevraagd om het 
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reeds in de vermogensbelasting ver-
werken van vrijstellingen die in het 
wetsontwerp worden verhoogd. 

De heer Van Dis (SGP): Niet integraal. 

Staatssecretaris Nooteboom: lnder-
daad. Laat ik een voorbeeld geven. Ik 
neem even aan dat de vrijstelling voor 
het bedrijfsvermogen ongewijzigd zou 
worden aanvaard. Dan moet toch een 
percentage van het bedrijfsvermogen 
worden aangegeven dat onder de 
vrijstelling valt. Dat behoort in de aan-
gifte vermeld te worden, net zoals dat 
nu gebeurt. 

De heer Van Dis (SGP): En een alge-
mene vrijstelling. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dan nog 
moet dit wetsontwerp aanvaard wor-
den, voordat de biljetten uitgaan, want 
de belastingplichtige moet een biljet 
invullen volgens de regeling waarvan 
hij de inhoud kent. 

De heer Portheine (VVD): De Staats-
secretaris heeft mij zodanig begrepen 
dat hij dacht dat ik gepleit zou hebben 
voor een zo spoedig mogelijke behan-
deling. Hij gaat ervan uit dat het pas in 
1981 gaat werken. Met het pleiten voor 
een zo spoedig mogelijke behandeling 
heb ik zeer wel de mogelijkheid van 
een eerder ingaan dan 1 januari 1981 
open gelaten. Dat is toch wel een ver-
schil in interpretatie. Niet met terugwer 
kende kracht dus. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat heb 
ik in ieder geval niet begrepen uit de 
tekst die mij gisteravond ter beschik-
king stond en die nu nog in mijn koffer 
zit. Er is geen andere mogelijkheid 
voor de nieuwe vermogensbelasting 
dan het laten voortbestaan van de ou-
de. Mocht de Kamer, mogelijkerwijs 
via amendering van het verlengings-
voorstel, op automatische punten 
daarin tijdig wijzigingen aanbrengen, 
dan lijkt mij daartegen geen bezwaar 
te zijn. 

De heer Van Dis (SGP): U kunt ook een 
nota van wijzigingen indienen. 

De heer Joekes (VVD): Dat zou inder-
daad kunnen. De Staatssecretaris 
krijgt net zo goed als wij allen al ander-
half a twee jaar brieven van mensen 
die destijds in een heel eenvoudig huis 
zijn gaan wonen en die door de hele 
ontwikkeling op de huizenmarkt nu in 
een huis wonen waarvoor zij geen ver-
mogensbelasting kunnen betalen. Me-
de daarom heeft de Staatssecretaris 
de belastingvrije voeten opgetrokken. 
Het gaat om die mensen en niet om de 
formulieren en procedures in dit Huis! 

Staatssecretaris Nooteboom: Zeker 
als men de tijd heeft genomen - mis-
schien kon dat niet, omdat het nogal 
lang is - om de motieven voor de wijzi-
gingen in de vermogensbelasting tot 
zich te nemen, mag hierover geen mis-
verstand bestaan. Een van de aanvul-
lingen is met name gericht op mensen 
die in eigen woningen wonen. Op dat 
punt is bij voorbeeld voorgesteld om 
helderheid te krijgen in de toepassing 
van de waarde, zowel voor de inkonv 
sten- als de vermogensbelasting. Het 
enige punt is, dat het naar mijn me-
ning minder wenselijk is om uit een 
wetsontwerp, waarin op evenwichtige 
wijze is gepoogd om een totale ver-
schuiving en verlichting in de vermo-
gensbelasting aan te brengen, inciden-
teel iets te lichten omdat het per 1 ja-
nuari 1980 in werking zou moeten tre-
den. Daarmee heb ik toch grote moei-
te. 

De heer Van Rooijen (CDA): Mag ik het 
antwoord van de Staatssecretaris zo 
begrijpen dat er ten aanzien van de au-
tomatische vrije voeten in de vermo-
gensbelasting, die gewoon uit de com-
puter rollen als men zijn burgerlijke 
staat en kindertal heeft opgegeven, 
eventueel zelfs via amendering moge-
lijkheden bestaan die geen praktische 
problemen oproepen? 

Staatssecretaris Nooteboom: Mits zij 
de evenwichtigheid van dit wets-
ontwerp niet aantasten. 

De heer Van Rooijen (CDA): De Staats-
secretaris sprak eerder van technische 
bezwaren. Nu komt hij op een ander 
punt. 

Staatssecretaris Nooteboom: In het 
wetsontwerp is een globaal evenwicht 
gecreëerd tussen de verschillende 
hoogtes van de vrijstellingen. Stelt u 
zich eens voor dat men ineens een 
vrijstelling wi l , die dat evenwicht aan-
tast. Daartegen moet ik bezwaar ma-
ken, want daarmee zouden we antici-
peren op een situatie in de vermo-
gensbelasting-nieuwe stijl. 

De heer Van Rooijen (CDA): Het be-
hoeft toch niet een verhoging te zijn 
zoals in het voorgenomen wets-
ontwerp is opgenomen? Het zou ook 
een gedeeltelijke stap daartoe kunnen 
zijn, mede gelet op de financiële gevol-
gen die iedere amendering zou heb-
ben. 

Ik wil de Staatssecretaris nog een 
andere vraag stellen. Amendering van 
de vrijstelling van rente van f 500 -
daarbij gaat het erom, hoeveel rente 
men ontvangt - brengt mee dat dit be-
drag in de toelichting of het aangifte-
biljet moet worden opgenomen. Zou 

dat nog grotere praktische bezwaren 
opleveren dan de automatische vrije 
voet in de vermogensbelasting, waar-
over wi j zoeven spraken? 

Staatssecretaris Nooteboom: De druk-
proeven van de aangiftebiljetten zijn 
klaar. We zijn aan de late kant, dus wij 
ondervinden zelf ook hinder van die 
vertraging. Daarvan zal de heer Joekes 
wel zeggen: dat is maar goed ook. 

De heer Joekes (VVD): Neen, dat heet: 
der Fluch der bösen Tat. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik ben 
blij, dat ik te voren bedacht had, dat de 
heer Joekes dat zou zeggen. Ik wist al-
leen niet, welke taal hij zou gebruiken! 

Als de behandeling van het dekkings-
plan voortgaat zoals dat tot enkele 
minuten geleden het geval was, dan 
zullen wij na aanneming van de wets-
ontwerpen de durf moeten hebben, 
de toelichtingen te laten drukken met 
de vrijstelling die deze Kamer dan zal 
hebben aanvaard, zij het dat ik natuur-
lijk het voorbehoud van het andere 
deel van het parlement moet maken. 
Zo werkt dat in de praktijk. 

Als een amendement op het gebied 
van de inkomstenbelasting wordt aan-
vaard, wordt het meegenomen bij de 
druk van het biljet voor het volgende 
jaar en niet voor het afgelopen jaar. 
Het probleem met de vermogensbe-
lasting is namelijk juist, dat voor de in-
komstenbelasting over 1979 het ver-
mogen per 1 januari 1980 moet wor-
den aangegeven. Als men echter zegt 
dat de rente voor volgend jaar tot een 
wat hoger bedrag vrijgesteld moet 
worden, dan gaat het om de aangifte 
over 1980, die gedaan moet worden in 
de periode maart-juli 1981. Dat maakt 
het probleem van de vermogensbelas-
ting extra moeilijk. 

De heer Joekes (VVD): Gelet op het feit 
dat die nieuwe vermogensbelasting 
een van de weinige leuke dingen voor 
de mensen is die dit kabinet helaas op 
dit fiscale gebied kan doen, kan ik mij 
indenken dat er - het is niet mogelijk 
dat de vaste commissie dit nog tijdig 
behandelt - nog een contact komt tus-
sen de Staatssecretaris en de commis-
sie - ik zeg dit op dit moment geheel 
op eigen gezag - om te bezien of wij a 
la de heer Van Dis, a la de heer Van 
Rooijen en wellicht a la de heer Kom-
brink... 

De heer Kombrink (PvdA): Dat moet u 
nog afwachten. 

De heer Joekes (VVD): Dat wacht ik 
ook heel rustig af. Een contact dus, om 
te bezien of een of andere noodoplos-
sing zou kunnen worden bereikt. Ik be-
grijp die biljetten wel, maar ik ben er 
niet kapot van. 
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De heer Van Rooijen (CDA): Er is toch 
geen probleem in verband met de Eer-
ste Kamer als via een wijziging in het 
huidige tijdelijke voorstel inzake de 
vermogensbelasting die verhoging 
van de voet wordt aangebracht? Want 
dan kan de Eerste Kamer die wijziging 
uiteraard bij de behandeling van het 
belastingplan nog meenemen. Ik 
proefde even uit de woorden van de 
Staatssecretaris dat er met het andere 
deel van het parlement ook in dat ge-
val problemen zouden kunnen zijn. Die 
zie ik dan niet. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik ben 
staatsrechtelijk nogal orthodox opge-
voed. 

Tegen de Voorzitter van de vaste 
Commissie, de heer Joekes, wil ik nog 
zeggen dat ik de uitnodiging om op zo 
kort mogelijke termijn met de commis-
sie overleg te plegen, zonder meer wi l 
aannemen. 

De heer Kombrink heeft in zijn alter-
natieve dekking het voorstel opgeno-
men om de vermogensbelasting met 1 
pro mille te verhogen. Hij zegt daarbij, 
dat hij zich kan voorstellen, dat hem 
het verwijt zal worden gemaakt, dat hij 
vooruitloopt op de behandeling van 
het ingediende wetsontwerp. Aan het 
voorstellingsvermogen van de heer 
Kombrink mankeert weinig op dit 
punt. Ik acht het inderdaad uiterst on-
gelukkig, om op een moment waarop 
een nogal belangrijke herziening van 
de vermogensbelasting in het parle-
ment ter discussie komt, het tarief 
daarvan voor één jaar met nog één 
puntte verhogen, te meer nu er in de 
bestaande vermogensbelasting duide-
lijk knelpunten zijn gesignaleerd, die 
wi j helaas niet eerder kunnen oplos-
sen dan per 1 januari 1981. 

Het voorstel voor een verlichting 
van de vermogensbelasting ligt bij de 
Kamer. Zouden wij nu nog een tijdelij-
ke verzwaring moeten aanbrengen? 
Grote aantallen belastingplichtigen in 
de vermogensbelasting zijn, zoals be-
kend, de zelfstandigen, de bejaarden 
en de eigen-woningbezitters. Dat zijn 
dus degenen die door hun spaarzaam-
heid wat hebben opgebouwd. lnhou-
delijk wi l ik op dit moment hierop dan 
ook niet verder ingaan. 

Vele, zo niet alle afgevaardigden 
hebben in hun bijdrage aan dit debat 
aandacht besteed aan de zelfstandigen-
aftrek. De heer Portheine heeft ge-
pleit voor het definitief maken van de-
ze aftrek. Daarbij heeft hij gewezen op 
het belang van de kleinere onderne-
mingen als een van de essentiële 
groeifactoren in de economische ont-
wikkeling. 

Als ik de heer Nijhof goed heb be-
luisterd, komt hij op dezelfde gronden 
tot de conclusie, dat de verlenging van 
de geldingsduur van de aftrek noodza-
kelijk is, echter onder handhaving van 
het tijdelijke karakter daarvan. Hij wijst 
in dit verband ook op de betekenis van 
het midden-en kleinbedrijf voor het 
voorzieningenniveau in de wijken en 
buurten en met name voor de minder 
mobiele groepen. Zijn vraag, of ik ook 
heb overwogen om te komen tot een 
verhoging van de zelfstandigenaftrek, 
beantwoord ik ontkennend. 

De heer Van Dis heeft zich afge-
vraagd, of bij de beoordeling van de 
positie van zelfstandigen in vergelij-
king met de werknemers wel voldoen-
de rekening wordt gehouden met de 
drieledige functie die het winstinko-
men van zelfstandige ondernemers 
vervult. Naast het consumeren, be-
staat voor hen immers de noodzaak, 
een deel van de winst te herinvesteren 
in het bedrijf en te reserveren voor de 
opvang van risico's. Hij bepleit daar-
om uitbreiding van de fiscale facilitei-
ten voor met name de kleinere zelf-
standigen, onder meer door optrek-
king van de zelfstandigenaftrek. 

De heer Kombrink heeft zich hier-
over aanmerkelijk minder positief uit-
gelaten. Zijn kritiek spitst zich vooral 
toe op het feit, dat voor 1980 wordt 
voorgesteld, de aftrek te handhaven 
op het niveau van 1979. Naar zijn oor-
deel zouden daarvoor geen redenen 
zijn en zou er veeleer aanleiding zijn, te 
komen tot een gefaseerde beperking 
van de hoogte van de aftrek tot het ni-
veau van vóór 1979 en tot een geringe-
re afbouw van de inkomensgrenzen. Ik 
mag daaruit opmaken, dat de heer 
Kombrink, ondanks de bezwaren die 
hij aanvoert tegen de verlenging, zoals 
die nu ter tafel ligt, niet pleit voor een 
volledige afschaffing. Hij brengt zijn 
standpunt in verband met de aftop-
ping van de prijscompensatie voor 
werknemers, waarover de Kamer zich 
positief heeft uitgesproken. 

Ik heb enige moeite met de werke-
lijkheidszin van die relatie. De aftop-
ping van de prijscompensatie heeft 
pas betekenis voor werknemers met 
een inkomen boven f 50.000. Die bete-
kenis neemt toe naarmate dat inko-
men hoger is. De beperking van de 
zelfstandigenaftrek zou daarentegen 
negatieve inkomensmutaties oproe-
pen bij de grote massa van kleine zelf-
standigen die een inkomen hebben, 
dat binnen de grenzen ligt van het ge-
bied waarin recht op de aftrek bestaat. 
Bij het doortrekken van de aftoppings-
gedachte naar de sfeer van de niet-
looninkomens is, nog afgezien van de 

vraag of daarvoor in de eerste plaats 
naar het fiscale instrumentarium be-
hoort te worden gegrepen, dan ook 
niet te verwezenlijken via de zelfstan-
digenaftrek. 

Wanneer ik hierbij mede het stand-
punt van de PPR-fractie, dat is ver-
woord door de heer Jansen, in be-
schouwing neem, die instemt met de 
voor 1980 voorgestelde verlenging, en 
dat van de heer Van Rooijen, die ter za-
ke een motie heeft ingediend, waarop 
ik straks terugkom, verheugt het mij , te 
kunnen constateren, dat de opvatting 
in deze Kamer nagenoeg eensluidend 
is, dat de zelfstandigenaftrek in 1980 in 
enigerlei vorm dient te worden ge-
handhaafd. 

Minder eensluidend is echter de op-
vatting over de hoogte en over de 
vraag of de aftrek een permanent ka-
rakter dient te krijgen. Wat deze pun-
ten betreft heeft de Regering in de 
brief aan de Kamer van 18 september 
jongstleden reeds aangekondigd, dat 
zij nader wi l bezien of maatregelen, zo-
als de zelfstandigenaftrek, een meer 
blijvend karakter kunnen krijgen. Dat 
was mede naar aanleiding van de be-
slissing de voorstellen van prof. Hof-
stra niet integraal over te nemen, maar 
te volstaan met het opheffen van expli-
ciete knelpunten. Indien nadere bestu-
dering van de weg die voor de zelf-
standigenaftrek in de toekomst te vol-
gen ware, zou aandacht moeten worden 
besteed aan de aspecten die door ver-
schillende afgevaardigden in dit debat 
naar voren zijn gebracht. 

Ik denk daarbij aan de punten die 
reeds vanaf de invoering een belang-
rijke rol hebben gespeeld, zoals de in-
komensontwikkeling van de zelfstandi-
gen, in relatie tot de invloed van de in-
flatie. Voorts denk ik aan de door de 
heer Van Dis genoemde omstandig-
heid dat de zelfstandige ondernemer 
uit zijn inkomen niet alleen kan consu-
meren, maar dat hij ook zorg draagt 
voor de continuïteit van de onderne-
ming. In verband daarmee moet wor-
den voorzien in de financiering van de 
investering en de opvang van risico's. 
Anderzijds zou in zo'n beoordeling ook 
moeten worden betrokken een inven-
tarisatie van de regelingen die aan de-
ze aspecten van het ondernemersinko-
men nu reeds recht doen. 

In de discussie is voorts van belang 
dat bij de algemene politieke en finan-
ciële beschouwingen de wens van de 
Kamer naar voren is gebracht, om na-
der met de Regering van gedachten te 
wisselen over de Hofstra-voorstellen. 
Het standpunt van de heer Van Rooij-
en dat ook in een stelsel van inflatie-
neutrale belastingheffing de zelfstan-
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digenaftrek in deze vorm gehandhaafd 
dient te worden, als één van de zeer 
weinige instrumenten van het inko-
mensbeleid, deel ik niet. Ik vraag mij 
namelijk af of dit instrument wel toe-
reikend genoeg mag worden ge-
noemd om adequaat te reageren op de 
inkomensontwikkeling van de gehele 
groep van zelfstandigen, die toch wel 
verschillen vertoont. Dat wil niet zeg-
gen dat ik op dit punt, de fiscaliteit van 
de zelfstandigen, op zien komen zou 
wil len spelen. 

Ik ben echter van oordeel dat een na-
dere beoordeling van de zelfstandigen-
aftrek, die door de Regering is toege-
zegd, moet worden afgewacht. In die 
beoordeling kan mede het resultaat 
van de komende discussie met de Ka-
mer over de Hofstra-voorstellen wor-
den betrokken. De motie-Van Rooijen 
om de zelfstandigenaftrek als een blij-
vend instrument in de wet op de ln-
komstenbelasting op te nemen, acht ik 
dan ook te eenzijdig. 

De heer Kombrink (PvdA): Betekent dit 
laatste dat de Regering nog steeds van 
oordeel is dat invoering van inflatie-
neutrale belastingheffing, overeen-
komstig de voorstellen van de heer 
Hofstra, zich niet verdraagt met het 
permanent maken van de zelfstandigen-
aftrek, zoals de Regering het vorige 
jaar heeft gesteld? 

Staatssecretaris Nooteboom: Zo stel-
lig zou ik geen antwoord willen geven. 
De heer Kombrink weet dat de zelf-
standigenaftrek als historisch feno-
meen is gebaseerd op de inkomens-
ontwikkeling, mede in het licht van de 
inflatie. Het is een twist van accenten 
op één van deze twee, waaraan het 
meeste gewicht moet worden toege-
kend. Een gegeven feit is dat in de re-
geringsverklaring is gezegd dat voor 
de zelfstandigen nader zou worden 
bezien de aspecten van het consume-
ren, investeren en het risico, vanuit het 
standpunt van de belastingheffing. 
Wanneer de inflatieneutrale belasting-
heffing zou doorgaan, zou niet onder 
meer gezegd worden dat er nooit aan-
leiding is voor enig instrument op het 
gebied van inkomens van zelfstandi-
gen, als er notoire deficiencies zouden 
zijn. 

Ook wordt niet keihard gezegd, als 
de inflatieneutrale heffing wel ingaat, 
dat die zelfstandigenaftrek moet blij-
ven bestaan. De Regering verwoordt 
als het ware dat zij niet te veel vanuit 
historisch oogpunt naar die zaak van 
de zelfstandigenaftrek wenst te kijken, 
maar dat zij in het kader van de belas-
tingheffing op inkomens van kleinere 

en grotere ondernemers, wenst na te 
gaan of op dat punt de inkomstenbe-
lastingheffing wel functioneert, zoals 
deze funtioneert voor degenen die een 
looninkomen hebben, dat veelal ge-
heel geconsumeerd kan worden. Die 
richting wil de Regering als het ware 
medebezien bij het instrumentarium 
van de fiscaliteit. 

De heer Kombrink (PvdA): Het is mij 
niet geheel duidelijk. Wordt er nu wel 
iets of niet iets teruggenomen van de 
argumentatie van het vorige jaar? 

Staatssecretaris Nooteboom: Naar 
mijn mening niet, maar het is u niet dui-
delijk, dus ik heb het u kennelijk niet 
duidelijk gemaakt. 

De heer Kombrink (PvdA): Verleden 
jaar meende het kabinet niet dat die 
zelfstandigenaftrek permanent zou 
moeten worden gemaakt als 'Hofstra' 
zou worden uitgevoerd en dat ook de 
inkomensargumenten niet zo sterk wa-
ren, uit een oogpunt van fiscale recht-
vaardigheid - waarop de Staatssecre-
taris zojuist heeft gewezen - en vanuit 
het oogpunt dat werd betwijfeld of via 
het fiscale element deze inkomenspoli-
tiek zou kunnen worden bedreven. 
Geldt die argumentatie nu nog? 

Staatssecretaris Nooteboom: Nu heb 
ik in de gaten waar uw probleem zit. 
Excuus daarvoor. Ik heb zojuist ook al 
de term 'historische zelfstandigenaf-
trek' genoemd. Ik meen dat het onont-
koombaar en niet te ontkennen is dat 
in de regeringsverklaring over de in-
komstenbelastingheffing van onder-
nemingen een evaluatie is toegezegd 
van de drie vormen van verschijnselen 
die zich daarin voordoen. Nu is het in 
mijn jargon zo - en het kan zijn dat ik 
daardoor verwarring heb gest icht-
dat, aangezien ondernemers in het al-
gemeen zelfstandigen zijn - zo mag 
men toch aannemen - enig instrument 
voor de zelfstandigen wordt gevonden 
dat kan meewerken om de totale inko-
menspositie van de zelfstandigen zo-
danig te benaderen als dat voor ande-
re inkomensgenieters ook gebeurt. 

Dit is dan misschien niet dezelfde 
zelfstandigenaftrek als die welke wi j 
van oudsher kennen. Dat is er ook de 
reden van dat ik tegen de heer Van 
Rooijen heb gezegd dat ik niet zo ver 
ben dat ik nu die zelfstandigenaftrek 
bli jvend voor heilig zou wil len verkla-
ren. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik meen 
dat het nu helemaal nodig is dat ik een 
onduidelijkheid rechtzet die wellicht is 
ontstaan. Ik heb gisteren niet gezegd -
en het staat ook niet in de motie - dat 
de zelfstandigenaftrek in deze vorm 

moet blijven bestaan. In de motie vra-
gen wij om een studie over enigerlei 
vorm van een zelfstandigenaftrek - die 
men dan nog tussen aanhalingstekens 
kan zien, dus dat behoeft niet per se de 
historische te zijn - om aan het pro-
bleem waarover wij spreken tegemoet 
te komen. In dit verband vraag ik de 
Staatssecretaris of hij bereid is, onze 
motie uit te voeren, met andere woor-
den: of hij haar niet zo eenzijdig vindt 
als hij zei. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik wil 
deze motie straks nog eens rustig 
doorlezen en er in tweede termijn 
graag mijn oordeel over geven. 

Dan kom ik nu tot de vragen van de 
heren Nijhof en Verbrugh over de ver-
lenging van de pre-Hofstra-maatrege-
len. De heer Nijhof heeft in verband 
met het nog te voeren debat over de 
Hofstra-voorstellen opgemerkt, het 
niet onlogisch te vinden dat de pre-
Hofstra-maatregelen worden ver-
lengd. Bij heeft ervoor gepleit de oor-
spronkelijke vrijstelling van f 700 rente 
met toepassing van de saldo-metho-
de, alsnog doorgang te laten vinden. 
Ook de heer Verbrugh heeft daarover 
gesproken. 

Hoewel het argument, namelijk de 
belangen van de kleine spaarder, mij 
bepaald sympathiek voorkomt, wil ik 
vasthouden aan de in de memorie van 
antwoord op het wetsontwerp gege-
ven motivering om de pre-Hofstra-
maatregelen niet meer te wijzigen. 
Voorts kleven aan de gedachte van de 
geachte afgevaardigde budgettaire 
problemen: een rentevrijstelling van 
f 700 met de saldogedachte kost f 180 
min., terwijl de huidige vrijstelling van 
f 200 zonder saldogedachte die in de 
wet is verankerd f110 min. kost. Er zou 
dus een additionele dekking moeten 
worden aangegeven van f 70 min. 

Met de wens van de heer Verbrugh 
dat de oordeelsvorming over de Hof-
stra-voorstellen op een zodanig t i jd-
stip zal zijn afgerond dat daaruit voort-
vloeiende wetswijzigingen vóór 1 ja-
nuari 1981 hun beslag zullen hebben 
gevonden ben ik het geheel eens. 

De heer Van Dis heeft enkele opmer-
kingen gemaakt over het huurwaarde-
forfait. Zo vroeg hij zich of, mede in het 
kader van een bijdrage in het houden 
in goede staat van onderhoud van een 
eigen woning het niet noodzakelijk zou 
zijn, de bestaande regeling van het 
netto huurwaardeforfait te herzien. 
Ook ik hecht er belang aan dat de ei-
gen woningen in goede staat van on-
derhoud worden gehouden. In het ka-
der van de studie over de hoogte van 
het huurwaardeforfait zal aan dit as-
pect mede aandacht worden geschon-
ken. 

Tweede Kamer 
28 november 1979 Dekkingsplan 1618 



Nooteboom 
Op de vraag van de heer Van Dis wan 

neer het resultaat van die studie over 
het huurwaardeforfait kan worden ver-
wacht, kan ik antwoorden dat, zoals ik 
reeds in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag heb beschreven, ik er-
naar streef, de resultaten in het voor-
jaar van 1980 aan de Kamer aan te bie-
den. Het betreft hier namelijk een stu-
die waarvoor de raakvlakken met 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning zodanig zijn dat wij daarover een 
goed en intensief interdepartementaal 
overleg moeten voeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook de ge-
achte afgevaardigde de heer Kombrink 
heeft aandacht besteed aan het huur-
waardeforfait. Hij heeft voorgesteld, 
dit voor duurdere woningen en voor 
tweede woningen te verhogen. Naar 
mijn mening spreekt hij met een te 
groot gemak over het doel dat hij met 
zijn voorstellen beoogt, namelijk een 
ten dele wegnemen van de aantoon-
bare voordelen die het huurwaardefor-
fait heeft. Ik zou hem erop willen wi j-
zen, dat het juist de opzet van de stu-
die over de hoogte van het huurwaar-
deforfait is, uit te zoeken of de voorde-
len zoals die, waarop de heer Kom-
brink doelt, nog in de huidige forfaitai-
re regeling aanwezig zijn. Daar deze 
studie niet is afgerond, lijkt het mij 
voorbarig, op dit moment een oordeel 
uit te spreken over de hoogte van de 
mogelijk in het forfait aanwezige voor-
delen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Van Rooijen heeft in het kader van het 
forfait opgemerkt, dat hij het betreurt 
dat de studie nog niet is afgerond. Ook 
ik betreur dit. Zoals ik in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag heb op-
gemerkt, heeft de vele aandacht die ik 
aan omvangrijke projecten van wetge-
ving heb moeten besteden geleid tot 
vertraging in de afronding van de stu-
die over de hoogte van het forfait. 

Naar aanleiding van de uitgebreide 
beschouwingen die de geachte afge-
vaardigde de heer Van Rooijen heeft 
besteed aan de onroerend-goedbelas-
ting, in relatie tot het netto huurwaar-
deforfait, merk ik op dat dit aspect in 
de studie over de hoogte van het for-
fait aan de orde zal komen. 

De heer Van Rooijen heeft te kennen 
gegeven, dat zijn fractie wil dat de nota 
over de hoogte van het forfait op zeer 
korte termijn - uiterlijk 1 maart 1980 -
verschijnt. Ik deel hem mede dat het 
niet mogelijk is, een harde toezegging 
te doen over het tijdstip waarop de 
studie over de hoogte van het forfait 
zal zijn afgerond. Wij zijn met spoed 
met deze studie bezig, maar mede ge-

zien het noodzakelijke interdeparte-
mentale overleg hierover kan ik, wat 
het tijdstip betreft waarop de studie 
aan de Kamer zal kunnen worden aan-
geboden, niet verder gaan dan de Ka-
mer te beloven - op handslag - dat het 
in het voorjaar van 1980 zal gebeuren. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Dis heeft onlangs over de nota die ik 
graag de wereld in heb gezonden met 
de te rm 'op weg naar. . .', gevraagd, 
welke gevolgen de eerste stappen op 
weg naar de verzelfstandiging of de in-
dividualisering voor het gezin zullen 
hebben. Hij heeft verder gevraagd, of 
de overheid wel ertoe geroepen is, in 
haar beleid maatschappelijke opvattin-
gen te volgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Zonder te 
uitvoerig te vervallen in inhoudelijke 
discussies op dit terrein, wil ik zeggen 
dat het mijn vaste overtuiging is, dat 
de overheid niet mag voorbijgaan aan 
maatschappelijke ontwikkelingen. Dit 
geldt in zijn algemeenheid, maar ook 
op het gebied van de belastingheffing. 
De belastingwet mag, ja, moet passen 
bij situaties waarin burgers zich duur-
zaam trouw betonen in vormen die 
niet in alle eeuwen dezelfde zijn ge-
weest en niet dezelfde zullen zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil vervol-
gens enkele opmerkingen maken over 
de verliescompensatie. De vraag van 
de geachte afgevaardigde de heer Van 
Dis, of er niet iets principieel fouts zit 
in de gedachtengang welke een onbe-
perkte verliescompensatie afwijst, be-
antwoord ik ontkennend. De gedachte 
van een onbeperkte verliescompensa-
tie werd recentelijk nog door een Ne-
derlands hooggeleerde verdedigd 
door erop te wijzen, dat de jaarwinst 
eigenlijk niet méér is dan een voor-
schot op de achteraf blijkende totale 
winst die een onderneming zal hebben 
behaald. 

Mijnheer de Voorzitter! Door dege-
nen die een onbeperkte verliescom-
pensatie voorstaan - op déze grond -
wordt een te overwegende betekenis 
toegekend aan de idee, dat jaarlijkse 
fiscale winst niet dan een onderdeeltje 
van de totale levensduur van de on-
derneming is. Het gaat bij de heffing 
van belasting echter primair om een 
jaarlijkse verdeling van de collectieve 
lasten. Het tarief is hierop afgestemd. 
Het kan niet worden ontkend, dat de 
afzonderlijke jaaraanslag een volledi-
ge, zelfstandige betekenis toekomt, 
immers, de jaaraanslag is niet een 
voorschot of een voorheffing op iets 
wat nog komt. Voor het beperken van 
de verliescompensatie gelden naast 
theoretische argumenten vooral ook 
praktische argumenten. Daarbij moet 

een duidelijk onderscheid worden ge-
maakt tussen de voorwaartse verlies-
compensatie en de achterwaartse 
verliescompensatie. 

Ten aanzien van de voorwaartse ver-
liescompensatie herinner ik aan de in 
de uitvoerig in de stukken weergege-
ven overwegingen. Als belangrijkste 
overweging noem ik het feit, dat het 
'voelen' van een verlies in betekenis 
afneemt naarmate de tijd verstrijkt. 
Het wordt ook wel eens zo uitgedrukt, 
dat na een zekere tijd een verlies is 
'verschmerzt'. Dit leidt ertoe, dat de 
voorwaartse verliescompensatie in de 
tijd kan worden begrensd. 

In de literatuur is onlangs door een 
andere Nederlandse hooggeleerde de 
beperking van de voorwaartse verlies-
compensatie gemotiveerd door te wi j-
zen op het instituut van de verjaring. 
Na een zeker aantal jaren moet een 
streep worden gezet onder het verle-
den. Ik ben van mening dat in die moti-
vering voor een beperking van de 
voorwaartse verliescompensatie een 
groot realiteitsgehalte schuilt. 

Uit het voorgaande zal de heer Van 
Dis reeds hebben begrepen dat ik be-
slist een in de tijd onbeperkte verlies-
compensatie afwijs. Over blijft dan de 
vraag binnen welke termijnen de ver-
liescompensatie mogelijk moet zijn. 
Daarmee kom ik aan de beantwoor-
ding van de vragen van de heren Por-
theine en Van Rooijen. 

De heer Van Rooijen (CDA): De verja-
ringstermijnen zijn over het algemeen 
veel langer dan die waarover de Staats 
secretaris spreekt, bij voorbeeld dertig 
jaar. 

Staatssecretaris Nooteboom: De heer 
Van Rooijen neemt een verjaringster-
mijn uit het burgerlijk recht die hem 
erg goed uitkomt. Het zou mij geen 
moeite kosten om enkele kortere te 
noemen. Dat weet de heer Van Rooijen 
ook. 

De heren Portheine en Van Rooijen 
hebben gezegd er geen voorstander 
van te zijn dat de verliescompensatie 
terugvalt naar het permanente regime 
van één jaar carry-back en zes jaar car-
ry-forward. Zij hebben te zamen met 
de heer Van Dis met betrekking tot de 
termijnen van verliescompensatie een 
amendement ingediend. In de uitge-
brachte memories is reeds aangege-
ven dat een verruiming van de oor-
spronkelijke termijnen niet voor de 
hand ligt. Ik ben van oordeel, dat de 
geldende termijnen van één jaar 
carry-back en zes jaar carry-forward 
geen herziening behoeven. In het alge-
meen zijn zij trouwens ook toereikend. 
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Het is immers nog te vroeg om te stel-
len dat de door de oliecrisis veroor-
zaakte verliezen niet volledig dreigen 
te worden gecompenseerd. De geval-
len waarin door de energiecrisis in 
1973 verliezen zijn geleden zijn naar 
mijn mening uitzondering. De verlie-
zen zijn bovendien acht jaar compen-
sabel, dat wil zeggen tot en met 1981, 
zelfs wanneer de verliezen in 1973 zijn 
geleden. 

In het meer voor de hand liggende 
geval dat de oliecrisis in 1974 een ver-
lies gaf in de loop van dat jaar is de be-
staande verliescompensatie tot en met 
1982 door de huidige wetgeving ge-
waarborgd. Wanneer de heer Van 
Rooijen ter motivering van zijn amen-
dement voorts wijst op het stijgen van 
de arbeidsinkomensquote in 1980 
loopt hij toch wel heel erg vooruit. Wij 
spreken dan namelijk over verliezen in 
1980, die naar de huidige wetgeving 
nog verrekenbaar zijn to ten met 1986. 

Dit onderdeel afsluitend wil ik nog 
iets opmerken over de lengte van de 
termijnen van de voorwaartse com-
pensatie. Zoals ik verleden jaar naar 
voren heb gebracht vormen de termij-
nen van één jaar en zes jaar een nor-
male compensatie voor de verliezen in 
normale ti jden. Definitieve verruiming 
van de termijnen van de verliesconv 
pensatie acht ik op dit moment dan 
ook niet vereist. 

De heer Nijhof heeft mijn aandacht 
gevraagd voor de aangiftebiljetten IB. 
Ik kan hem verzekeren dat er voortdu-
rend naar wordt gestreefd de voorlich-
ting aan het publiek zo duidelijk en vol-
ledig mogelijk te doen zijn. Ook de toe-
lichting bij het aangiftebiljet voldoet 
naar mijn mening aan de eisen die 
men daaraan in redelijkheid mag stel-
len. 

In de toelichting wordt ook aan af-
trekposten en dergelijke ruime aan-
dacht besteed. Verder mag ik erop wi j-
zen dat op de inspecties verschillende 
folders verkrijgbaar zijn over deelge-
bieden waarin de meeste belasting-
problemen uitvoerig worden behan-
deld. In de toelichting op het aangifte-
biljet en in de folders wordt het publiek 
er bovendien op gewezen dat het voor 
meer inlichtingen terecht kan op de in-
specties. Van die mogelijkheid wordt 
vooral in de aangifteperiode, tot mijn 
vreugde, zeer veel gebruik gemaakt. 

De heer Nijhof (DS'70): Is de Staats-
secretaris van oordeel dat de door-
snee-Nederlander de toelichting op het 
aangiftebiljet en het aangiftebiljet zelf 
begrijpt? 

Staatssecretaris Nooteboom: Is de 
doorsnee-Nederlander een modale 
Nederlander, een minimum-Nederlan-
der of een tweemaal modale Neder-
lander? Ik weet heel goed waarop de 
heer Nijhof duidt. Bij hem klinken na, 
enkele opmerkingen die ik heb ge-
maakt in een rede ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van 'de Orde'. Ik 
verheel niet dat voornamelijk bij com-
plexe gebeurtenissen mensen een ad-
viseur nodig hebben. Dat geldt echter 
niet alleen op het gebied van de belas-
tingen. 

Ik verwijs ook naar het sociale ge-
bied. In de moderne maatschappij 
hebben wi j soms een praetor nodig. 
Die bestond trouwens tweeduizend 
jaar geleden ook al en functioneerde 
toen goed. Daarmee zeg ik niet dat een 
overheid in een complexe tijd met een 
complexe belastingheffing niet alles 
moet doen - tot op grote hoogte doet 
zij dat ook - om de burger inzicht te ge-
ven in datgene wat er gebeurt. 

De overheid doet echter meer. Zij 
reikt niet alleen een helpende hand als 
men naar haar toekomt om inlichtingen 
te vragen. In de aangiftetijd gaat de 
overheid ook, ik weet niet hoeveel hui-
zen af van mensen die niet zo mobiel 
zijn om die mensen in de gelegenheid 
te stellen hun burgerlijke plicht, het in-
vullen van het aangiftebiljet, te doen. 
De vraag van de heer Nijhof heb ik dus 
niet met een ja of nee kunnen beant-
woorden. Ik hoop dat hij mij dat niet 
kwalijk neemt. 

De heer Van Rooijen vindt een nieu-
we aanpassing van de vrijstelling voor 
spaarpremies en winstaandelen ge-
wenst. Wij menen dat een dergelijke 
aanpassing alleen wenselijk zou zijn 
indien de in het kader van die regelin-
gen aanwezige spaarcapaciteit onbe-
nut zou blijven. Op dit moment heb-
ben wi j onvoldoende gegevens die in 
die richting duiden. Vooralsnog lijkt er 
mij dan ook geen aanleiding tot een 
verhoging te bestaan. 

Verschillende leden zijn ingegaan op 
de bejaardenaftrek en de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek. De heer Kombrink 
wijst er terecht op dat voor degenen, 
die meer inkomen dan alleen de AOW 
genieten - in het technische jargon 
worden zij te geobjectiveerd AOW-
plussers genoemd - bij een nevenin-
komen van enige omvang pas voor 
1981 en 1982 inkomenseffecten in het 
vooruitzicht worden gesteld. De cijfers 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag hebben betrekking op in-
komenseffecten in 1981. De cijfers 
voor 1981 en 1982 te zamen belopen 
vrijwel steeds het dubbele van die van 
1981. 

De heer Kombrink merkt voorts op 
dat, gezien de studie over de individu-
alisering van de beide aftrekken, het 
niet nodig zou zijn geweest nu reeds 
een standpunt te formuleren over een 
gefaseerde verlaging van de bejaarden-
aftrek. De heer Van Rooijen meent 
dat de voorgenomen beperking van de 
bejaardenaftrek het best beoordeeld 
kan worden nadat de studie over de af-
trekken gereed is. Het is juist dat voor 
de verlaging van de bejaardenaftrek 
bij dit wetsontwerp nog geen formeel 
voorstel is gedaan. In die zin kan ik mij 
wel in deze conclusies vinden. 

Volgend jaar zal bij een voorstel met 
betrekking tot de bejaardenaftrek de 
vraag aan de orde komen of wi j er dan 
in geslaagd zijn een goedwerkende be-
paling te formuleren, die in de plaats 
kan komen van de beide generale af-
trekken. Wij hebben gemeend dat het 
niet juist zou zijn geweest de Kamer nu 
geheel in het onzekere te laten over 
onze voornemens. De door ons beoog-
de verlaging van de bejaardenaftrek 
tot het niveau van de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek heeft immers een ge-
heel eigen motivering, waarop de indi-
vidualisering van de aftrekken niet van 
invloed is. Die verlaging heeft namelijk 
betrekking op de extra verhoging die 
in 1973 alleen tot stand is gebracht 
omdat degenen die enkel AOW geno-
ten buiten de belastingheffing moes-
ten worden gehouden. Inmiddels is 
deze reden vervallen, zodat die extra 
verhoging niet meer relevant is. 

De heer Kombrink kan niet meegaan 
met de voorgestelde bevriezing van de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek, omdat 
de positie van 450.000 boven-modale 
- ik neem aan dat hij bedoeld heeft bo-
ven-minimale - arbeidsongeschikten 
in het geding is. Hij wijst er ook op dat 
de effecten van de bevriezing cumule-
ren met andere effecten. Ik vind het 
nogal een zware uitspraak dat de posi-
tie van de arbeidsongeschikten in het 
geding komt. Uit de toelichting op het 
wetsontwerp 15 000 blijkt dat het voor 
de arbeidsongeschikten gaat om twee 
a drie gulden per maand in 1980. Ook 
mag niet uit het oog worden verloren 
dat het gaat om het afzien van een ver-
hoging, zodat er door de belasting-
plichtige geen fiscale verzwaring zal 
worden ervaren. Wat betreft het cumu-
leren met andere effecten, moge ik er-
op wijzen dat cumulatie-effecten wor-
den verzacht door de boven-minimale 
WAO-uitkeringen te verhogen met een 
tijdelijke toeslag. 

De heer Kombrink heeft er voorts op 
gewezen dat er een mogelijkheid zou 
zijn de bejaardenaftrek en de arbeids-
ongeschiktheidsaftrek een zelfde ope-
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ratie te doen ondergaan als de kinder-
aftrek. Hij gaat daarbij voorbij aan de 
argumenten tegen een dergelijke ope-
ratie, die in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag zijn gegeven. Bo-
vendien zal het hem duidelijk zijn, dat 
de conclusie, waartoe het kabinet is 
gekomen, te weten dat de aftrekken 
voor bejaarden en arbeidsongeschik-
ten in vele gevallen juist hun bestaans-
recht hebben verloren, niet toelaat een 
operatie als die van de vervanging van 
de restant-kinderaftrek te herhalen. Ik 
meen dan ook dat een nadere studie 
op dit punt niet zoveel zin heeft. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik bestrijd 
de conclusie van de Staatssecretaris. 
Verleden jaar is toegezegd dat een stu-
die zou worden gemaakt omtrent de 
kwestie van de aftrek bejaarden en ar-
beidsongeschikten, analoog aan die 
van de kinderaftrek. Waarom is die 
toezegging niet nagekomen? 

Ook al is het kabinet tot de conclusie 
gekomen, dat de huidige aftrekken niet 
in ongewijzigde vorm zouden moeten 
blijven voortbestaan, maar dat hier-
voor een andere aftrek in de plaats 
moet komen, dan nog kan die studie 
ter zake van de vervangende aftrek re-
levant zijn. 

Staatssecretaris Nooteboom: Het zou 
erg veel tijd vergen om uit te diepen, 
waar de fundamentele verschillen tus-
sen de heer Kombrink en mij zitten. 
Wanneer wij constateren, dat generaal 
werkende aftrekken niet goed functi-
oneren, dan moeten wij niet die aftrek-
ken gaan vervangen door toeslagen. 
Het gaat erom horizontaal twee oude-
re mensen met hetzelfde inkomen te 
vergelijken. De een is gezond, 81 jaar 
en rijdt auto; de andere heeft het lot 
getroffen, dat veel kosten gemaakt 
moeten worden om nog enigszins 
menswaardig aan het leven deel te ne-
men. Het verschil in kosten - voor zo-
ver die kosten niet worden vergoed -
moet tot uitdrukking komen in de 
draagkracht van de inkomstenbelas-
ting. 

Het is mij ontgaan, dat de toezeg-
ging toegespitst zou zijn op het ver-
vangen van de aftrek door een toelage. 
Ik zal dit laten nagaan en er eventueel 
in tweede termijn op terugkomen. 

Ik ben de geachte afgevaardigde de 
heer Van Rooijen erkentelijk voor de 
instemming die hij heeft uitgesproken 
met de bevriezing van de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek. Hij suggereerde 
voorts, individualisering van de be-
jaardenaftrek en de arbeidsongeschikt 
heidsaftrek te zoeken in de sfeer van 
de buitengewone lasten. Wij hebben 
daarover nog geen afgerond oordeel. 

Wij menen, dat het resultaat van de 
studie moet worden afgewacht. Ik kan 
overigens wel begrijpen, waarom zijn 
gedachten in die richting gaan. Het zal 
bekend zijn hoe moeilijk het woord 
'buitengewoon' functioneert. 

De heer Van Dis zou liever zien, dat 
een bijzondere aftrek wordt gecreëerd. 
Gevoelsmatig kan ik mij dat voorstel-
len. Ik zal wel gedeformeerd zijn, door-
dat ik de woorden 'buitengewone las-
ten' niet meer ervaar als iets specifiek 
sociaals. Het zijn voor mij lasten, die 
niet onder de gewone lasten vallen. Ik 
verbind hieraan geen bepaalde sociale 
consequenties. Wij moeten ervoor op-
passen, op dit punt te bijzondere rege-
lingen te maken. Ik pleit ervoor dat de 
woorden 'buitengewone lasten' wor-
den ontdaan van een gevoelspatroon, 
dat niet aanwezig is. 

De heer Van Dis (SGP): Ik meen toch 
dat het begrip 'buitengewone lasten' 
in de sfeer van bejaarden en invaliden 
veel duidelijker tot uitdrukking brengt 
dat de lasten van de één zwaarder zijn 
dan van de ander. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mag ik 
nu de advocaat van de heer Van Dis 
spelen en zeggen, dat zo'n bejaarde 
zich wel eens zou kunnen afvragen 
waarom hij of zij zo buitengewoon is? 
Waarom is bij hem of haar sprake van 
een buitengewone last? Als zodanig 
heb ik de opmerkingen van de heer 
Van Dis ervaren. Ik moet toegeven dat 
de buitengewoonheid van de lasten 
eerder een bejaarde of iemand, die ar-
beidsongeschikt is geworden door een 
ongeluk, aanspreekt dan in het geval 
van de heer Van Dis. 

De heer Van Rooijen (CDA): Wekken 
de antwoorden van de Staatssecre-
taris van verleden week over de studie 
en mogelijke uitwerking van nieuwe 
regelingen de indruk dat hij aan meer 
geïndividualiseerde regelingen denkt 
voor de groepen, die echte meer-kos-
ten hebben? Het lijkt mij dan in de sy-
stematiek van onze wetgeving voor de 
hand te liggen dat tot enigerlei rege-
ling binnen de buitengewone lasten 
wordt gekomen, ongeacht de vraag 
hoe je dat later etiketteert. 

Staatssecretaris Nooteboom: Daar-
mee ben ik het eens, alleen zou ik nu 
niet wil len uitspreken dat de buitenge-
wone lasten de enige keus zijn. Dat er 
echter een individuele regeling moet 
komen, staat buiten kijf. 

De heer Van der Spek heeft gezegd, 
dat wij geen inzicht hebben verschaft 
in de inventarisaties en conclusies, die 
hebben geleid tot de voorstellen over 
de arbeidsongeschiktheidsaftrek en de 
bejaardenaftrek. Hij vraagt, dat inzicht 

alsnog tijdens de discussie te ver-
schaffen. Ik meen dat wi j wel degelijk 
inzicht hebben verschaft in de gedach-
tengang, die ons heeft geleid tot deze 
conclusies. Ik verwijs met name naar 
de uiteenzetting over de onbelaste 
voorzieningen voor de bejaarden en 
arbeidsongeschikten. 

De heer Jansen heeft gevraagd of de 
bejaarden niet een aanspraak zouden 
moeten hebben op voorzieningen, zo-
als die ten laste van het AAW-fonds 
worden verstrekt aan arbeidsonge-
schikten. Dit is een ver strekkende 
vraag op een terrein, dat niet het mijne 
is. Wat ik wel kan zeggen is, dat de f i-
nanciële gevolgen van het verstrekken 
van AAW-voorzieningen aan bejaar-
den vermoedelijk zeer aanzienlijk zou-
den zijn. De AAW-voorzieningen belo-
pen bij voorbeeld enkele honderden 
miljoenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
aan het tweede gedeelte van mijn be-
toog. Het terrein van de indirecte belas-
tingen is voor sommigen zo gecompli-
ceerd en zo mystiek, dat zij zich wellicht 
af en toe zullen afvragen: Waar is de 
Staatssecretaris nu eigenlijk mee bezig? 
Naar mijn ordeel is het echter wel fis-
caal recht, zij het niet dat gedeelte dat 
zich in het bijzonder in mijn aandacht 
heeft mogen verheugen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat was wel 
te merken! 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik hoop, 
dat u die opmerking straks niet maakt. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Dis heeft de nodige spoed bepleit bij 
de bestudering van de verschillende 
behandeling voor de omzetbelasting 
van het schriftelijk taalonderwijs en 
het taalonderwijs via talenpractica. Ik 
wil de heer Van Dis graag toezeggen 
dat ik de gevraagde spoed zal betrach-
ten. 

De heren Wöltgens, Van Rooijen en 
Bakker hebben in verband met het af-
lopen van het nultarief in de omzetbe-
lasting voor de abonnementen op de 
dag- en nieuwsbladen gewezen op het 
belang van een pluriforme pers met 
een maximaal bereik voor de burgers. 
De heer Wöltgens heeft gepleit voor 
het definitief maken van dat nultarief. 
Hij heeft daartoe een amendement in-
gediend. De heer Bakker heeft zich 
eveneens een voorstander van het 
nultarief betoond. 

Met deze sprekers ben ik van me-
ning dat het van groot belang is dat wij 
in Nederland een pluriforme pers heb-
ben die toegankelijk is voor mensen 
met een lager inkomen. Dat is dan ook 
de reden geweest waarom bij de in-
voering van de b.t.w. in 1969 de dag-
bladpers in principe is gerangschikt 
onder het verlaagde tarief. 
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Het verlaagde tarief is immers juist 
bedoeld om de omzetbelastingdruk 
voor de mensen met een smallere 
beurs te verlichten. Het nultarief is al-
leen bedoeld geweest om de pers t i j -
delijk tegemoet te komen in de minder 
gunstige situatie, waarin zij destijds 
verkeerde. Naar aanleiding van de op-
merkingen van de heren Bakker en 
Wöltgens merk ik op dat ik niet geloof 
dat de toepassing van het vier procents-
tarief tot gevolg heeft dat de mensen 
minder kranten zullen gaan lezen. De 
prijsstijging is immers maar beperkt. 
Het gaat om 13 cent per week. 

Ik wijs er nog eens op dat aan de ge-
gevens van de Vereniging van de Ne-
derlandse Dagbladpers zoals die voor-
komen in het jaarverslag over 1978 in 
de memorie van antwoord is gerefe-
reerd. Uit die gegevens kan worden af-
geleid dat de relatief sterke stijging 
van de abonnementsprijs, zoals die in 
de afgelopen jaren heeft plaatsgevon-
den, een voortdurende stijging van de 
oplage niet heeft belemmerd. 

In de laatste vijf jaar stegen de abon-
nementsprijzen namelijk gemiddeld 
met 8,7 procent per jaar, terwijl de op-
lage van de abonnementen in die peri-
ode gemiddeld met 1,7 procent per 
jaar steeg. Ik ben er dankbaar voor, dat 
de fractie van het CDA zich kan vinden 
in het niet langer handhaven van het 
nultarief en kan instemmen met het 
toepassen van het vier procentstarief. 
Zoals in de stukken is gezegd, zal bin-
nenkort het bestuur van het Bedrijfs-
fonds voor de Pers aan de Minister van 
CRM rapporteren inzake het onderzoek 
naar de mogelijkheden van een adver-
tentiecompensatieregeling. Wat dit 
punt betreft, wil ik ten slotte nog wij-
zen op de budgettaire conseqquenties 
die het aanvaarden van het amende-
ment-Wöltgens met zich zou mee-
brengen: voor 1980 op jaarbasis f 35 
min. 

De heer Wöltgens (PvdA): Is die bud-
gettaire consequentie groter dan de 
budgettaire consequentie van het als-
nog invoeren van verhogingen van de 
vrijstellingen in de vermogensbelas-
ting? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb 
geen waarde-oordelen uitgesproken. 
Ik heb u alleen willen informeren over 
de grootte van de belastingdrainage, 
als uw amendement wordt aangeno-
men. 

De heer Wöltgens (PvdA): Uwargu-
mentatie is mede gebaseerd op de on-
aanvaardbaarheid van het dan te ver-
wachten gat. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat hebt 
u verkeerd verstaan. Ik heb alleen aan 
het einde een opmerking gemaakt 
over het budgettaire verlies. Ik heb een 
principieel betoog gehouden, waarom 
de kranten in het vier procentstarief 
horen. Ik heb alleen aangegeven wat 
er gebeurt als uw amendement wordt 
aangenomen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mag ik het 
dan zo samenvatten, dat het bij uw af-
wijzing van het nultarief niet gaat om 
de budgettaire consequenties, maar 
om de principiële achtergrond van het 
niet handhaven van het nultarief? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb 
wat moeite met een dergelijk schisma-
tisch denken. Het gaat mij uiteraard 
om beide. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als er een 
andere dekking voor dit gat kan wor-
den gevonden, blijft uw eerste argu-
mentatietoch doorslaggevend? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ja, die 
blijft staan. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dit lijkt mij 
interessant voor de heer Van der San-
den die in de krant heeft vermeld dat 
de budgettaire consequentie hem er-
toe heeft gebracht, zijn principiële op-
stelling op te geven. 

De heer VanderSanden (CDA): Ik heb 
niets in de krant vermeld. Ik wil wel 
graag van de Staatssecretaris weten of 
hij zijn principiële argumenten geeft 
vanuit de fiscale invalshoek dan wel 
vanuit de invalshoek van het media-
beleid. 

Staatssecretaris Nooteboom: Heeft de 
geachte afgevaardigde aanleiding om 
te veronderstellen dat de fiscale hoek 
in dat patroon niet voorkomt? 

De heer Van der Sanden (CDA): De 
Staatssecretaris weet even goed als ik 
dat nadat Nederland als eerste het nul-
tarief voor de dagbladen heeft inge-
voerd, op het Europese niveau sedert 
enkele jaren communautaire acties 
worden ondernomen om dit nultarief 
in alle landen geaccepteerd te krijgen. 
Vanuit fiscaal oogpunt en vanuit het 
oogpunt van mediabeleid zou dan een 
uniformiteit voor de dagbladen kun-
nen worden bereikt, gezien de beteke-
nis die de dagbladen voor het functi-
oneren van onze democratie heeft. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik wil 
nog wel eens herhalen wat ik over 
mijn principiële opstelling heb gezegd, 
maar dat zou nu te ver voeren. Ik blijf 
bij mijn stelling dat het inbrengen van 
de kranten in het vier-procentstarief 
binnen het in Nederland bestaande 

fiscale denkpatroon volstrekt normaal 
is. 

Uit dien hoofde is mijn betoog daar-
op gericht. Ik kan niet ontkennen dat er 
op Europees niveau van alles gaande 
is, onder andere ook op dit punt. Ik heb 
wat moeite gehad met het al te princi-
pieel stellen van het betoog en dat heb 
ik te bestemder plaatse dan ook ge-
zegd. Een al te principieel betoog zou 
merkwaardig genoeg leiden tot een 
wat andere bewoording dan een nul-
procentstarief. 

De heer Wöltgens meent dat de re-
geringsvoorstellen getuigen van een 
ommezwaai. Ik dacht daarbij aan het 
woord 'salto' zonder de daarbij gebrui-
kelijke toevoeging. Hij wijst op zijn 
pleidooi bij de vorig jaar gehouden be-
spreking over de voorgestelde verho-
ging van de motorrijtuigenbelasting. 
Hij wil dat meer het accent wordt ge-
legd op de benzineaccijns. Ook in het 
voorlopig verslag inzake hetwets-
ontwerp tot verhoging van de benzine-
accijns heeft de heer Wöltgens deze 
mening weer geuit. In de memorie van 
antwoord is daarop uitvoerig inge-
gaan. Wij hebben uiteengezet dat tel-
kenjare een samenstel van factoren 
een rol speelt bij het maken van een 
keuze in het kader van het dekkings-
plan. Afhankelijk van steeds wisse-
lende omstandigheden dienen die fac-
toren te worden gewogen. Uiteraard 
leidt dit tot verschillende uitkomsten. 
Wij hebben aangegeven waarom wij 
thans tot de huidige keuze zijn geko-
men. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het is dus 
een andere keuze. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat is 
iets te scherp verwoord. U kunt ook 
zeggen dat nu het accent iets anders is 
gelegd. Als dat formeel gesproken een 
andere keus is, hebt u formeel gespro-
ken gelijk, maar in dit Huis geeft men 
naar mijn gevoel een te groot accent 
aan de term 'een andere keuze'. 

De heer Portheine heeft erop gewe-
zen dat zijn fractie niet gelukkig is met 
de voorgestelde verhogingen van indi-
recte belastingen. Hij merkt op dat de 
Regering de door zijn fractie aange-
voerde bezwaren nogal ridiculiseert. Ik 
moet dit ontkennen. Ik verklaar voorts 
dat ridiculisering zeker niet in de be-
doeling heeft gelegen. Gegeven de 
budgettaire behoeften achtten wij het 
noodzakelijk de belasting te verhogen. 
Ik neem aan dat de geachte afgevaar-
digde het met dit uitgangspunt eens is. 

Een verhoging van de directe belas-
tingen komt, afgezien van de beper-
king van de inflatiecorrectie, niet in 
aanmerking vanwege het gevaar van 
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afwentelingstendensen. Dan blijft al-
leen de keuze over van verhoging van 
de indirecte belastingen. Ter voorko-
ming van een algemene drukstijging op 
de prijzen, lag het voor de hand de keus 
te laten vallen op enige belastingen die 
een bijzonder karakter hebben. Daarbij 
is als richtsnoer een zekere selectie ge-
nomen, in dier voege dat gekozen is 
voor belasting op goederen waarvan de 
groei van het gebruik uit een oogpunt 
van energiebesparing dient te worden 
afgeremd of die welke minder noodza-
kelijk kunnen worden geacht. 

Wij zijn er ons van bewust, dat ook 
aan de gedane keus bezwaren zijn ver-
bonden. Wij wil len die bepaald niet ba-
gatelliseren. Wij zijn echter van oor-
deel dat het voorgestelde complex van 
verhogingen onder de gegeven om-
standigheden het best kan worden ge-
acht. 

De heren Verbrugh en Nijhof heb-
ben gesproken over jaarlijkse verho-
gingen van de accijnzen. Daarmee 
zouden schokeffecten worden voorko-
men. Tegen die gedachte wil ik echter, 
zoals ik ook in de stukken heb vermeld, 
een aantal praktische bezwaren aan-
voeren, zoals de omstandigheid dat de 
problemen, voortvloeiende uit voor-
raadnavordering, anticipatie-aankopen 
en dergelijke zich elk jaar weer gaan 
voordoen. Ik wijs er ook nog op, dat 
wij in de Beneluxaccijnsafspraken pro-
blemen zouden krijgen met jaarlijkse 
tariefaanpassingen. 

De heer Van der Spek wijst erop, dat 
bij de raming van de opbrengst van de 
benzineaccijns wel rekening is gehou-
den met verminderende toeneming 
van het verbruik en bij de andere ver-
hogingen niet. In de stukken is al me-
degedeeld dat de besparing op het 
benzineverbruik niet exact becijferd 
kan worden. Daarbij is de verwachting 
uitgesproken dat het verbruik lager zal 
zijn dan het zonder verhoging zou zijn 
geweest. 

Bij de raming van de meeropbrengst 
van de verhoging van de alcoholac-
cijns is rekening gehouden met een ti j-
delijke terugval van de afzet. De endo-
gene groei van de opbrengst van de al-
coholaccijns bedroeg in de afgelopen 
jaren gemiddeld 4,8%. Voor 1980 
daarentegen is die groei geraamd op 2 
a3%. 

Bij de raming van de budgettaire op-
brengst van tabaksacccijns is voor 
1980 uitgegaan van een geringere vo-
lumetoeneming. Ik verwacht geen ab-
solute vermindering van het verbruik, 
hetgeen gelet op de budgettaire strek-
king van het voorstel ook niet is be-
oogd. Daarvoor zou een verhoging 

met een groter prijseffect noodzakelijk 
zijn. 

De heer Van Rooijen vraagt, of nade-
re mededelingen kunnen worden ge-
daan over de stand van zaken ten aan-
zien van de studie naar eventuele ver-
vanging van de motorrijtuigenbelas-
ting door een hogere belasting op 
brandstof. Het overleg hierover in in-
ternationaal verband is nog niet zo ver 
gevorderd, dat resultaten kunnen wor-
den medegedeeld. Dat overleg ver-
keert immers nog in een beginfase. 
Het is overigens niet zo, dat uitsluitend 
een gedeeltelijke vervanging van de 
motorrijtuigenbelasting onderwerp 
van studie zal vormen. Voor zover het 
in ons vermogen ligt, zullen wij bevor-
deren dat het internationale overleg 
spoedig tot resultaten leidt. 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat woord 
'gedeeltelijk' las ik in een stuk van Ver-
keer en Waterstaat, de nota Meerjaren-
plan personenvervoer, waarim dat ex-
pliciet staat. Ik begrijp nu van de 
Staatssecretaris dat het onderzoek zich 
eventueel tot totale afschaffing uit-
strekt. 

Staatssecretaris Nooteboom: Inder 
daad. Mijnheer de Voorzitter! De heren 
Portheine en Couprie vroegen naar de 
stand van zaken inzake de margever-
deling tussen handel en industrie en 
het daarover door de Regering met het 
betrokken bedrijfsleven gevoerde 
overleg. Namens de bewindslieden 
van Economische Zaken kan ik zeggen, 
dat dit departement met de betrokken 
industrie intensief overleg heeft ge-
pleegd over de richting van de verde-
ling. Er is daarbij van regeringszijde 
aangedrongen op tijdig starten van het 
overleg met de handel en daarbij te 
streven naar een redelijke marge voor 
de handel. Er zijn aanwijzingen, dat het 
overleg tussen handel en industrie op 
het gebied van sigaretten binnenkort 
zal zijn afgerond. Op het gebied van de 
kerftabak komt het overleg tussen han-
del en industrie wat moeizamer op 
gang, omdat men een definitieve be-
slissing ten aanzien van de behande-
ling van het wetsontwerp wil afwach-
ten. De termijn voor het afronden van 
het overleg komt mij in ieder geval 
nog wel voldoende voor. 

De heer Couprie vroeg naar de ver-
deling van de marge. Ik ben mij ervan 
bewust, dat de informatie die ik daar-
over kan geven, niet optimaal is, maar 
ik wil haar toch verstrekken. Voor de 
sigaretten gaat het om 10,71 % voor de 
handel en 20,06% voor de industrie. 
Voor de kerftabak zijn deze cijfers res-
pectievelijk 16,23% en 36,46%. Over 
de toekomstige verdeling kan de Rege-

ring zich thans nog niet concreet uitla-
ten. Zij zal met inachtneming van de 
mededingingsbepalingen van de EEG 
de uitkomsten toetsen aan de prijsbe-
schikkingen en aan de uit inkomens-
oogpunt voor de handel redelijke 
marges. 

Ten aanzien van de vraag van de ge-
achte afgevaardigden de heren Por-
theine en Couprie, in hoeverre de Re-
gering naast haar bemiddelende rol 
maatregelen c.q. afspraken overweegt 
om tegemoet te komen aan de voor de 
detailhandel vooral optredende finan-
cieringsproblemen, merk ik op, dat dit 
onderwerp bij het overleg is betrok-
ken. Slechts aan een relatief gering 
deel van de detailhandel wordt onder 
rembours geleverd. Het overgrote deel 
krijgt krediettermijnen die ongeveer 
gelijk zijn aan de gemiddelde voor-
raadduur. Verder wordt aan speciaal-
zaken veelal soelaas geboden door 
omzetbonussen, die de industrie op 
grote schaal blijkt te verstrekken. 

De geachte afgevaardigden de he-
ren Wöltgens en Nijhof vragen onze 
mening over de gedachte, een koppe-
ling te leggen tussen de accijnsheffing 
en de mate van schadelijkheid van ta-
baksfabrikaten. Zoals in de schriftelijke 
stukken is uiteengezet, zullen de mo-
gelijkheden hiertoe worden bezien 
door de interdepartementale commis-
sie Beperking tabaksgebruik. Hierbij 
zullen ook de harmonisatie-aspecten 
in EG-verband een rol spelen. 

De geachte afgevaardigden de he-
ren Wöltgens en Couprie hebben aan-
dacht geschonken aan het verhogen 
van de specifieke accijns van sigaret-
ten. In de schriftelijke stukken is erop 
gewezen, dat de EG-harmonisatie on-
der andere betrekking heeft op de ver-
houding tussen het specifieke en het 
evenredige deel van de accijns. Bij de 
bespreking in EG-verband tekent zich 
een ontwikkeling af in de richting van 
een zekere verhoging van het specifie-
ke deel, dat thans minimaal 5% be-
draagt. Die ontwikkeling is voor het 
overgrote deel van de Nederlandse ex-
porterende sigarettenindustrie gun-
stig, omdat een heffing, geheel op ba-
sis van prijs, dus niet specifiek, gunstig 
is voor het Franse en Italiaanse tabaks-
monopolie met een nogal laag grond-
stofprijzensysteem. 

Een meer specifieke accijns in de 
EG-landen zou de Nederlandse sigaret 
meer kansen geven op de Franse en de 
Italiaanse markt. Om die reden achten 
wij het gewenst, schoorvoetend voor-
uit te lopen op de toekomstige EG-ont-
wikkeling. Ik begrijp goed, dat een fa-
brikant die vooral goedkopere merken 
fabriceert, belang heeft bij een gering 
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specifiek deel, maar zo'n fabrikant zal 
toch niet kunnen zeggen, dat een ver-
hoging van het specifieke deel, zoals 
dat in het wetsontwerp is vervat, onre-
delijk is. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Wöltgens zag op den duur een merk-
waardig beeld opdoemen, namelijk 
dat accijnsopbrengsten in toenemen-
de mate vooral zullen drukken op de 
goedkopere sigaretten. Om misver-
stand uit te sluiten, merk ik het volgen-
de op. Het naar de prijs geheven ge-
deelte van de accijns zal ook in de toe-
komst zeer sterk overheersen, zodat 
een toekomstige accijns- of prijsverho-
ging een grotere accijnsopbrengst op-
levert van een duur pakje dan van een 
goedkoop pakje. Dat is de trend in de 
EG ook. 

Ik wi l de heren Wöltgens en Couprie 
nog een andere overweging voorleg-
gen. Een enigszins substantieel, speci-
fiek element in de sigarettenaccijns is 
redelijk, omdat de prijsverschillen tus-
sen goedkopere en duurdere sigaret-
ten, in absolute bedragen uitgedrukt, 
beter overeenstemmen met de ver-
schillen in kostprijs. Bij een belasting, 
evenredig aan de kleinhandelsprijs, 
dus zonder specifiek element, zijn de 
verschillen tussen de kleinhandelsprij-
zen veel groter dan bij een specifieke 
belasting. Het verschijnsel, dat er ver-
schil in kostprijs bij een procentuele 
heffing versterkt in de kleinhandels-
prijzen wordt teruggevonden, wordt in 
deze branche wel aangeduid met het 
'multiplier-effect'. Ik hoop dat deze uit-
eenzetting ertoe mag leiden, dat bei-
de geachte afgevaardigden meer be-
grip voor mijn standpunt hebben ver-
kregen. 

De heer Couprie (CDA): Moet ik hieruit 
begrijpen, dat de problemen die zich in 
deze sfeer voordoen bij de industrieën 
die vooral de goedkopere merken pro-
duceren, tijdelijk zijn en dat men erop 
kan rekenen, dat die weer worden 
gladgestreken in het kader van de EG 
of zijn die problemen er permanent 
voor die industrieën? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik meen 
dat ik dit niet bevestigend kan beant-
woorden. Er is een trend in de EG. Ik 
weet niet of wij door iets meer accent -
ik leg de nadruk op de laatste drie 
woorden - op het specifieke recht een 
zekere druk op de goedkope sigaret of 
de goedkope tabak krijgen. Ik weet na-
melijk ook niet precies of het alleen de 
sigaret betreft. Dat hangt ten nauwste 
samen met het patroon van prijzen in 
de Europese markt. De geachte afge-
vaardigde weet, dat wij in Nederland 

naast de industrie die werkt voor de 
'domestic market' zeer belangrijke en 
veel werkverschaffende industrieën 
hebben, die voor de export werken. 

Zij hebben in het Europese prijzen-
systeem enige problemen, niet alleen 
op het gebied van de export in alge-
mene zin, maar ook op het gebied van 
de prijzen van tabak. Met name uit 
hoofde van deze aspecten wenst men 
in de EG meer accent te leggen op het 
specifieke deel, waardoor het prijsme-
chanisme wordt afgevlakt. Als ik het 
antwoord zo geef, ben ik correct. 

De heer Wöltgens (PvdA): Betekent dit 
dat de Staatssecretaris ervan uitgaat 
dat het met name de duurdere merken 
zijn die toekomstige nieuwe markten 
in Italië en Frankrijk zouden kunnen 
veroveren? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik hoop 
dat ik die vraag goed begrijp. U weet 
dat er in bepaalde sectoren van Euro-
pa - als ik een land mag aanduiden 
met 'sector' - een prijsmechaniek is 
voor tabak, waarin wij onszelf niet he-
lemaal herkennen. Nu probeer ik keuri-
ge woorden te gebruiken. Dat is ook 
betamelijk in dit huis. Het niet herken-
nen is niet alleen in de desbetreffende 
landen het geval. Ook bij de andere 
landen is er een probleem. Daarom is 
er mede aanleiding om het specifieke 
gedeelte van de accijns iets meer te ac-
centueren dan in het verleden. 

De heer Wöltgens (PvdA): Stel nu eens 
de onwaarschijnlijke situatie dat men 
in EG-verband komt tot een zodanige 
harmonisatie, dat in EG-verband pre-
cies hetzelfde systeem bestaat voor de 
verdeling specifieke en ad valorum als 
in Nederland. Stel dus dat de harmoni-
satie die richting uit zou gaan. Dan ver-
andert ertoch niets aan de concurren-
tieverhouding en de mogelijkheden 
voor export ten opzichte van de situa-
tie die bij een andere verdeling tot 
stand zou komen? 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat 
hangt er van af hoe de tabaksprijzen 
zich ontwikkelen. Deze hebben er wel 
mee te maken. Zij zijn vitaal. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het pro-
bleem in dit stadium is dat het export-
argument een heel nieuw element is 
in de argumentatie van de Staats-
secretaris. Van het multiplier-effect 
hadden wij dus al gehoord. Het is heel 
moeilijk voor ons dit nu helemaal te 
doorgronden. 

De heer Couprie (CDA): Macro gezien 
klopt het verhaal. Ons probleem heb-
ben wi j met name genoemd. Batco 
heeft er problemen mee. Batco is door 

ons beiden genoemd. Misschien kan 
de Staatssecretaris specifiek vertellen 
hoe het voor Batco moet worden op-
gelost. 

Staatssecretaris Nooteboom: Die hand-
reiking zal ik Batco niet kunnen doen. 
Ik kan wel zeggen om welke orde van 
cijfers het gaat. Het gaat bij 25 sigaret-
ten in totaal om 1,5 cent. De verschui-
ving van dit accent is dus niet groot. Ik 
moet er echter wel bij zeggen dat de si-
garettenindustrie altijd met zoveel mil-
joenen rekent dat zelfs de Minister van 
Financiën er nog een kleur bij krijgt. 

De heer Couprie (CDA): Dat klopt. Mij 
is verteld dat, hoewel het om een klein 
bedrag per pakje gaat, het verschil 
voor zo'n bedrijf bijna een miljoen op 
jaarbasis is. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat is 
heel goed mogelijk. Het is in dit land 
natuurlijk mogelijk dat een industrie 
die voor de lokale markt werkt, andere 
effecten ondergaat dan een industrie 
die voor de export werkt. Beide heb-
ben veel werkgelegenheid. Het zou 
voor de Regering juist zijn geen na-
men te noemen, maar in Nederland 
zijn er zeer belangrijke industrieën die 
met name voor de export werken. 

De afgevaardigden Wöltgens, Cou-
prie en Portheine vragen maar mijn 
mening over het door de Vereniging 
van Nederlandse Kerftabakindustrieën 
aangedragen voorstel tot beperking 
van de belastingverhoging voor kerfta-
bak tot 2,44%. De prijsmutatie voor 
een pakje populaire shag zou dan be-
perkt blijven tot 35 cent. Ten einde een 
budgettair neutraal effect te bereiken, 
zouden de leden van deze vereniging 
bereid zijn de afdracht van de belas-
ting te versnellen. Aan dit voorstel zijn 
echter diverse bezwaren verbonden. 

Ik blijf van mening dat een prijsver-
hoging voor de populaire kerftabak in 
centen gelijk is aan die voor de popu-
laire sigaret en dat dit op zich zelve 
niet zal leiden tot onevenwichtigheden 
ten opzichte van de kerftabak. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat is toch 
een merkwaardige zin. Waarop is die 
stelling van de Regering gebaseerd 
dat de absolute prijsverschillen door-
slaggevend zijn en niet de relatieve? 
Stel dus dat de verhouding f 5/f 5,40 
zou zijn. Dan maakt die 40 cent weinig 
uit. Hoe hoger het bedrag wordt, hoe 
minder relevant de absolute verschil-
len worden. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat is 
juist. Ik kan echter niet empirisch aan-
tonen, op grond van sensitivity-onder-
zoeken van de markt, dat dit verschil er 
niet is. Het gaat hierbij meer om het 
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gevoelen dat dit verschil in beide ge-
vallen - en wi j spreken hierbij niet over 
bedragen van f 5 en f 10 met een tus-
senruimte van f 0,40; de bedragen lig-
gen dichtbi j elkaar - een stijging van 
f 0,40 teweegbrengt. Daarvan meent 
de Regering te mogen veronderstel-
len dat dit niet marktverschuivend zal 
zijn. 

De heerWöltgens (PvdA): Als ik het 
goed begrijp, gaat u dus op uw eigen 
'sensitivity' af? 

Staatssecretaris Nooteboom: Mede. 

De heerCouprie (CDA): Het probleem, 
dat van diverse zijden steeds is bena-
drukt, dat voor de shag toch een zeke-
re afstand blijft bestaan, verdwijnt 
hiermee niet. U zegt hiervan dat men 
niets te klagen heeft omdat de ver-
schillende soorten rookwaren in abso-
lute zin met gelijke bedragen worden 
verhoogd. Dat was nu juist ons pro-
bleem, aangezien de zaak van winst-
marges en dergelijke toch altijd een 
verhoudingsgewijze zaak is. Kostprij-
zen bij de bedrijven worden niet in ab-
solute bedragen, maar in marges, in 
percentages, bekeken. Daarmee blijft 
dus ook het sociale aspect over: de 
shagroker is een beetje het slachtoffer. 

Staatssecretaris Nooteboom: lkbe-
grijp niet wat er fout is aan de redene-
ring. Ik ben sinds een jaar geen roker 
meer, dus misschien is mijn inlevings-
patroon enigszins gereduceerd. Als-
een pakje shag f 2,20 kost en een pakje 
populaire sigaretten f 2,60 en beide 
gaan met f 0,40 in prijs omhoog, dan 
heb ik er gewoon mathematisch moeite 
mee, te trachten mij in te leven in het 
gevoel dat die verhoging bij een relatief 
dicht bij elkaar liggende prijs marktver-
schuivingen teweeg zou brengen. 

De heerWöltgens (PvdA): Wat denkt u 
van de vloeitjes? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik weet 
niet wat de prijsstijging van de vloei-
tjes zal zijn. Ik heb hiermee gewoon 
moeite. Ik kan niet empirisch aantonen 
dat het niet zo is. Ik kan de relevantie 
van de veronderstelling dat het wel zo 
is, bepaald niet inzien. 

De heerCouprie (CDA): Het is eigenlijk 
het doorbreken van een patroon dat de 
sigaretten voortdurend op 'een zekere 
procentuele afstand stonden. Nu 
wordt dit via absolute bedragen an-
ders. Het is dus de doorbreking van 
een trend. Het percentage van 60 a 65 
schiet ineens tot boven de 70. Dat is 
het punt. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik weet 
niet of de roker zich van deze trend nu 

iets zal aantrekken. Hij reageert op de 
eindprijs, naar mij lijkt. Wij zijn in ieder 
geval van mening dat de uit ons voor-
stel voortvloeiende marge voor de 
handel op een redelijk evenwichtige 
wijze zou kunnen worden verdeeld. 
Het structurele verlies dat de beper-
king van de verhoging met zich mee 
zou brengen, bedraagt ongeveer f 10 
min. Bovendien zou voor 1980 het kas-
offerf 20 min. bedragen, omdat een 
wijziging in de beoogde prijzen ertoe 
zal leiden dat de verhoging eerst me-
dio februari in werking zou kunnen tre-
den omdat het drukken van de bande-
rolles en de tijdige verstrekking daar-
van aan fabrikanten en importeurs dit 
uitstel noodzakelijk maken. 

De suggestie, dit offer te compense-
ren door een versnelde belastingaf-
dracht door de leden van de Vereni-
ging van Nederlandse Kerftabakindus-
trie vind ik niet juist. Hiervoor zou een 
bedrag dat in dezelfde orde van groot-
te ligt weer aan de middelen voor 1981 
worden onttrokken. In dit verband wijs 
ik er nog op dat van diverse zijden juist 
een verlenging van de betalingster-
mijn is gesuggereerd ter compensatie 
van definancieringsproblematiek. 

De heerWöltgens (PvdA): Van de han-
del! 

Staatssecretaris Nooteboom: Ak-
koord. De heren Couprie en Portheine 
hebben gewezen op de naar hun me-
ning onevenwichtige verhouding tus-
sen de belastingdruk op sigaretten en 
die op kerftabak. In de schriftelijke 
stukken zijn wij daarop ingegaan. Ik 
wijs er nog op dat deze verhouding in 
de afgelopen jaren ook aan schomme-
ling onderheving is geweest, mede als 
gevolg van de beoogde prijsmutaties. 
Ik meen dat het hierbij ging om per-
centages van tussen de 62 en 71. 

Het energie-aspect bij de voorgestel-
de verhoging van de bijzondere ver-
bruiksbelasting ... 

De heer Portheine (VVD): De Staats-
secretaris heeft een aantal budgettaire 
miljoenen genoemd: eerst een bedrag 
van f 20 min. meer, en vervolgens ge-
zegd dat de 'banderolle-krediettermijn' 
waarvan men als industrie twee weken 
laat zitten, pas in 1981 budgettair effect 
zou hebben. 

Staatssecretaris Nooteboom: Neen. 
Zouden de banderolles in een ander 
systeem moeten worden verstrekt dan 
zouden zij - heb ik begrepen - pas kun-
nen worden verstrekt in de periode fe-
bruari/maart. Dit betekent, dat de ver-
hoging niet op de door ons voorgestel-
de wijze kan ingaan. Er ontstaat dan 
namelijk een tekort in de opbrengst 
(kastekort). Er is gezegd, dat het naar 

voren kan worden gehaald c.q. dat 
men eerder kan betalen. Ik heb ge-
zegd, dit merkwaardig te vinden. Het 
verdraagt zich namelijk bijzonder 
moeilijk met de vraag uit andere kring, 
waarin men juist op een later tijdstip 
aandringt. 

De heer Portheine (VVD): Dat is een 
geheel andere zaak. Dat is een kwestie 
die met name door de detailhandel in 
sigaretten aan de orde wordt gesteld, 
te brengen in het onderling overleg 
binnen de bedrijfskolom, waarna wei-
licht tot een uitbreiding van de krediet-
termijn kan worden gekomen voor de 
industrie in het algemeen, dus niet al-
leen ten aanzien van de sigarettenin-
dustrie, maar ook ten aanzien van de 
kerftabakindustrie. Daarvan zou als het 
ware iets aan de handel kunnen wor-
den uitgedeeld. Dit is een zaak op lan-
ge termijn, terwijl het voorstel van de 
kerftabakindustrie bedoeld is om, op 
korte termijn, de budgettaire moeilijk-
heden die een vermindering van de 
verhoging met zich brengen te egalise-
ren. Zo moet dit worden gezien. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik zal in tweede ter-
mijn hierop terugkomen. De tijd die 
mij ter beschikking stond om de grote 
hoeveelheid vragen te beantwoorden, 
was beperkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het energie-
aspect bij de voorgestelde verhoging 
van de bijzondere verbruiksbelasting 
heeft bij de schriftelijke behandeling 
van de desbetreffende wetsontwer-
pen aanleiding gegeven tot vele vra-
gen en opmerkingen. Van regeringszij-
de is gezegd, dat weliswaar aan het as-
pect van de energiesituatie geen 
doorslaggevende betekenis is toege-
kend, maar dat aan dit aspect in alge-
mene zin recht wordt gedaan door het 
wetsontwerp. Dit neemt niet weg, dat 
in bepaalde gevallen - genoemd zijn 
diesels en sociale, zuinig werkende 
motoren - tegengestelde effecten kun-
nen optreden. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Wöltgens heeft gevraagd, of er is ge-
zocht naar een mogelijkheid om de 
hoogte van de bijzondere verbruiksbe-
lasting in verband te brengen met de 
mate van energiegebruik. De heer Ver-
brugh heeft gevraagd, of hiernaar een 
onderzoek kan worden ingesteld. 

Naar aanleiding van deze vragen wil 
ik nog eens erop wijzen, dat er een an-
der, direct fiscaal instrument bestaat 
om het energieverbruik af te remmen, 
namelijk de brandstofaccijns. Wij me-
nen, dat het alsnog entameren van het 
gevraagde onderzoek voor de bijzon-
dere verbruiksbelasting op auto's niet 
noodzakelijk is. 
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Met betrekking tot de vraag van de 
heer Couprie inzake de doelstelling uit 
de energienota om het dieselrijden te 
bevorderen, zij vermeld, dat de door 
hem genoemde discussie in deze Ka-
mer inderdaad nog zou kunnen plaats-
vinden naar aanleiding van de andere 
mededelingen van de Regering die 
nog volgen inzake de beslissing om de 
dieseltoeslag te handhaven. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Wöltgens heeft gevraagd, waarom ook 
niet andere motorri jtuigen onder de 
bijzondere verbruiksbelasting zijn ge-
bracht. Voor wegmotoren is dit bud-
gettair nauwelijks interessant. Met be-
trekking tot vrachtauto's en autobus-
sen moeten mijns inziens economi-
sche overwegingen een rol spelen. 

Het beroepsvervoer behoort helaas 
- wat rentabiliteit betreft - niet tot de 
gezegende onder de bedrijfstakken, 
maar is wat de werkgelegenheid be-
treft zeer belangrijk. Vandaar, dat de 
Regering heeft gemeend, op dit punt 
een grote terughoudendheid te moe-
ten onderlijnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het voorstel 
van de geachte afgevaardigde de heer 
Wöltgens om in de bijzondere ver-
bruiksbelasting een extra schijf van 
f 10.000totf 16.000 in te bouwen, 
komt mij niet aantrekkelijk voor, om-
dat er enkele praktische bezwaren aan 
kleven. De grens van f 16.000 loopt na-
melijk midden door een belangrijk 
deel van de markt van personenauto's. 
In 1978 hadden 25 a 30% van de ver-
kochte auto's een catalogusprijs die 
tussen f 14.500 en f 17.500 lag. Daar-
naast is het een bezwaar, dat de tarief-
schijven wel zeer klein zouden wor-
den. 

Met betrekking tot de progressie in 
de bijzondere verbruiksbelasting ver-
heugt het mij , dat de geachte afge-
vaardigde de heer Couprie de keuze 
voor de verhoging van de bijzondere 
verbruiksbelasting ondersteunt. Ook 
de geachte afgevaardigden de heren 
Portheine, Van Dis en Nijhof kunnen 
met de voorgestelde verhoging in-
stemmen. 

Zij hebben allen echter moeite met 
de voorgestelde aanscherping van de 
progressie in de tariefstelling. Voor de 
twee laatstgenoemde afgevaardigden, 
de heren Van Dis en Nijhof, heeft dit 
aanleiding gegeven, voor een uniform 
tarief of een uniforme verhoging van 
de bestaande tarieven te pleiten. De 
heer Portheine heeft een amendement 
ingediend voor een uniform tarief bo-
ven de f 10.000. Ik blijf van mening dat 
de argumentatie voor de aanscherping 
van de progressie zoals die in de stuk-

ken is neergelegd voldoende aanlei-
ding is om het regeringsvoorstel te 
steunen. 

Voorts wijs ik erop dat het leggen 
van een relatief zwaardere heffing op 
duurdere auto's, zoals in de memorie 
van antwoord is gesteld, spoort met 
een van de uitgangspunten van het be-
lastingplan 1980, namelijk om vooral 
criteria te ontlenen aan bestedingen 
met een minder noodzakelijk karakter. 
De heer Portheine merkt op dat hij bij 
toepassing van metallickleuren op au-
to's in de prijsklasse rond f 22.000 aan-
zienlijke prijsverhogingen ziet optre-
den. 

De heer Portheine (VVD): En andere 
toevoegingen die energiebesparend 
zijn. 

Staatssecretaris Nooteboom: Is metal-
liclak een voorbeeld van een noodza-
kelijke besteding? Ik denk dat de op-
vattingen van de heer Portheine en mij 
op dit punt niet geheel parallel lopen. 
Dit argument interpreteer ik anders 
dan de heer Portheine wil . 

De heer Portheine (VVD): Ikvraag mij 
af of het criterium 'noodzakelijke be-
steding' onmiddelli jk ter sprake moet 
komen als het energie-element waar-
devol is. De uiteindelijke prijs bestaat 
uit verschillende componenten. Een 
toevoeging kan extra zijn maar ook 
energiebesparend. De metalliclak heb 
ik in een ander verband genoemd. 
Voor de energiebesparende toevoe-
gingen geldt het argument van het 
wetsontwerp zeer bepaald. Door de 
grens worden zij tegengewerkt. 

Staatssecretaris Nooteboom: De 
grens van f 22.000, zo is gezegd, zou 
aanleiding kunnen geven tot 'mazze-
len' met extra te leveren onderdelen. 
Die mening deel ik niet. Voor de argu-
mentatie daarvoor verwijs ik naar het-
geen ik over de strip-tease van auto's 
in de memorie van antwoord heb ge-
zegd. Overigens sprak ik daar van het 
uitkleden van auto's. 

De heer Couprie stelt dat auto's on-
derf 10.000 allerminst auto's zijn 
waarin Jan Modaal met zijn gezin rond-
rijdt. Het zijn veeleer tweede auto's in 
een gezin. Naar aanleiding daarvan 
vraagt hij waarom deze categorie be-
vorderd moet worden. Ik beschik he-
laas niet over gegevens met betrek-
king tot de tweede auto maar ik weet 
wel dat de zuinigste gezinsauto in die 
prijsklassen te koop is. Ik zie zeer veel 
jongeren juist in die auto rijden. 

Over de in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag gemaakte opmer-
kingen met betrekking tot de bezwaren 
in de uitvoeringssfeer, zoals die door 

het vorige kabinet zijn aangevoerd bij 
de instelling van de progressie in de 
verbruiksbelasting, merk ik op dat men 
toen vreesde dat problemen zouden 
rijzen. Kennelijk zijn achteraf door het 
introduceren van de f 10.000-grens 
geen of nauwelijks problemen gere-
zen. Klachten hebben mij niet bereikt. 

De heerCouprie (CDA): Ik heb er een 
beetje moeite mee dat de Staatssecre-
taris het in het ene geval heeft over het 
minder noodzakelijke karakter en in 
het andere geval het energievoordeel 
aanroert. Hij zegt dat de jeugd vooral 
in zuinige auto's rijdt. Het gaat dan 
echter wel vaak om de zoveelste auto 
in een gezin. Dat is nu precies wat ik 
bedoelde. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb 
zelf kinderen tussen de 18 en 25 jaar. 
Zij zouden er echter bezwaar tegen 
hebben als hun auto - een van mijn 
kinderen heeft een auto - geacht zou 
worden een auto van het gezin te zijn. 
Mijn zoon individualiseert zich wel met 
het gezin maar niet wat betreft zijn au-
to. 

De heer Couprie (CDA): Ik heb ook drie 
van die zonen maar die hebben een 
abonnement voor de trein gekregen 
en geen rijbewijs. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn be-
stedingspatroon gaat kennelijk in een 
andere richting. 

De heren Portheine en Couprie heb-
ben de Regering nog gevraagd de ver-
hoging van de benzineaccijns ook te 
bezien in het licht van de lastenstijgin-
gen die voor het bedrijfsleven voort-
vloëien uit de milieuheffingen inzake 
luchtverontreiniging en geluidshinder. 
Deze aspecten hebben de aandacht 
van de Regering. Ik wijs er wel op dat 
de nu voorgestelde verhoging slechts 
een bescheiden aanpassing aan de 
geldontwaarding betekent. Verder 
blijft de positie van een belangrijk deel 
van het bedrijfsleven onaangetast, 
omdat dieselolie niet in de verhoging 
is betrokken. Dat is vooral voor het in-
ternationale vervoer van groot belang. 

De heer Van Dis heeft gevraagd of 
de milieuheffingen het verschil met de 
Belgische benzineprijs opvangen, zo-
dat overeenstemming zou ontstaan 
met de accijnsovereenkomst. Dat is 
niet het geval. De accijnsovereen-
komst bevat alleen afspraken voor de 
tarieven van de accijns en laat zich niet 
uit over het niveau van de prijs voor 
benzine. Volledigheidshalve memo-
reer ik dat de Benelux-afspraken aan 
deze verhoging niet in de weg staan. 

De heer Couprie wijst op de moge-
lijkheid van marktverstoring aan de 
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Nederlands-Duitse grens. Het prijsver-
schil tussen de benzine in Nederland 
en West-Duitsland is belangrijk gerin-
ger geworden. Naar het zich op dit mo-
ment laat aanzien, zal ook na de ac-
cijnsverhoging het verschil kleiner zijn 
dan het prijsverschil dat geruime tijd 
heeft bestaan. Bedroeg het verschil 
begin dit jaar nog 12 cent per liter, nu 
is dat al teruggelopen tot 3 cent. Na de 
accijnsverhoging zal het verschil onge-
veer 8 cent bedragen. 

Ik acht een zodanig prijsverschil aan 
weerszijden van de grens niet geheel 
onoverkomelijk. De mogelijke grensef-
fecten hebben dus wel degelijk mee-
gespeeld bij het bepalen van de groot-
te waarmee de accijns kan worden ver-
hoogd. De indruk van de heer Nijhof 
dat wat al te gemakkelijk over de moge-
lijke grenseffecten wordt heengelo-
pen, deel ik dan ook niet. 

De heer Verbrugh heeft gevraagd of 
het prijsverschil met België niet zo is 
dat een verhoging met 12 cent per liter 
mogelijk zou zijn geweest. Een accijns-
verhoging met 12 cent leidt tot een 
prijsverhoging van 14,02 cent, waar-
door de benzineprijzen in Nederland 
op een iets hoger niveau zouden ko-
men te liggen dan in België. Een der-
gelijke verhoging zou echter wel bete-
kenen dat het prijsverschil met Duits-
land van zo'n omvang zou worden dat 
dit daar tot grote effecten zou kunnen 
leiden. Vandaar dat wi j bij die keuze 
gemodereerd hebben moeten opere-
ren. 

De heer Van Dis vraagt naar de op-
lossing van de uitvoeringsproblemen 
voor de hoge en lage accijns op de die-
selolie. Ik kan mededelen dat wettelij-
ke maatregelen onder meer met be-
trekking tot bunkering en het visitatie-
recht in voorbereiding zijn. Verder me-
moreer ik dat nog onlangs enkele 
strafbepalingen in de Wet op de ac-
cijns van minerale oliën zijn gewijzigd, 
juist met het oog op een betere bestrij-
ding van onregelmatigheden in ver-
band met het tariefsverschil. Ten slotte 
zijn in het uitvoerende vlak maatrege-
len getroffen, waardoor het toezicht bij 
de kleuring van oliën verscherpt is. 

De heer Portheine voorziet grote 
moeilijkheden in de uitvoeringssfeer 
bij de alcoholaccijns. Ik ben mij ervan 
bewust dat bij de distributie enige pro-
blemen kunnen rijzen. Vooralsnog zie 
ik daarin nog geen voldoende aanlei-
ding, daaraan verder tegemoet te ko-
men. Ik teken hierbij aan dat de verho-
ging in 1976, naar mij bekend even-
min tot grote moeilijkheden heeft ge-
leid. 

Ik ben van mening dat de voorge-
stelde vrijgestelde hoeveelheid van 
500 liter, hetgeen bij een gemiddeld al-
coholpercentage van 30%, een ac-
cijnsvoordeel betekent van ongeveer 
f 850, in voldoende mate tegemoet 
komt aan eventuele problemen in de 
uitvoeringssfeer. Een verhoging van 
die voorraadgrens tot duizend liter 
biedt mijns inziens geen oplossing 
voor de problemen in de detailhandel. 
Zo'n verhoogde grens zou alleen in het 
belang zijn van de grotere detaillisten. 
Dan betekent het toch maar even een 
accijnsvoordeel van ten minste f 1700, 
bij een gemiddeld alcoholpercentage 
van 30. 

De heer Nijhof heeft begrip getoond 
voor het feit dat bier en wi jn, gezien de 
bezwaren in Benelux-verband, niet in 
de accijnsverhoging zijn betrokken. Of 
dat volgend jaar opnieuw zal kunnen 
worden bekeken, zal afhangen van de 
vraag of dan wederom accijnsverho-
gingen overwogen worden. 

Overigens wordt in EG-verband ge-
streefd naar een harmonisatie van de 
structuren van accijns op alcohol, bier 
en wijnen. Daarbij speelt de vraag een 
rol of en in hoeverre bij die accijnzen 
de onderlinge relatie tussen die dran-
ken tot uitdrukking moet worden ge-
bracht. Op de resultaten daarvan wil ik 
niet vooruit lopen. 

De heer Van Dis vraagt of met deze 
accijnsverhoging het clandestien sto-
ken niet zal worden bevorderd. Ik ver-
wacht door de voorgestelde aanpas-
sing geen toeneming van de fraude. Ik 
benadruk nog eens dat het tarief van 
de accijns reëel sterk is achtergeble-
ven in vergelijking met 1976. 

Overigens moge ik nog in herinne-
ring brengen, dat het systeem van het 
geleidebiljet tot nu toe heeft geleid tot 
een bevredigende werking en in een 
aantal gevallen zelfs tot het opsporen 
van clandestien gebruik. 

De heer Couprie heeft instemming 
betuigd met de voorgestelde accijns-
maatregelen. Het door hem aange-
haalde artikel van prof. Cnossen heb ik 
met veel belangstelling gelezen. Ik heb 
hem zelfs persoonlijk van die belang-
stelling in kennis gesteld. Zoals de ge-
achte afgevaardigde zelf ook doet, zou 
ik ook de betekenis van het artikel voor 
ons belastingplan enigszins willen re-
lativeren. Zoals reeds in schriftelijke 
stukken is uiteengezet, heeft het voe-
ren van een alcoholbeleid bij de voor-
gestelde verhoging geen rol gespeeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou het 
hierbij wil len laten. 

De heer Wöltgens (PvdA): Kan de 
Staatssecretaris nog ingaan op mijn 
opmerkingen over de kruidensigaret? 

Staatssecretaris Nooteboom: Mag ik 
daarop in tweede termijn terugko-
men? 

De vergadering wordt van 16.50 uur 
tot 17.00 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik bepaal, dat de open-
bare vergadering van de vaste Com-
missie voor Verkeer en Waterstaat 
over de begroting van het Staatsbe-
drijf derP.T.T. (15 800 F) zal worden 
gehouden op vrijdag 7 december a.s. 
van 10.30 tot uiterlijk 11.30 uur. Deze 
vergadering is een vervolg van die van 
26 november 1979. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden, waarbij ik dan 
de volgende kanttekening wil maken. 
Tijdens de schriftelijke voorbereiding 
en in mijn eerste termijn heb ik veel 
aandacht besteed aan een aantal prin-
cipiële beleidsaspecten. Gisteren zei 
ik: Ik heb in de schriftelijke beantwoor-
ding geen reactie gezien en daarom 
verwacht ik dat het tijdens deze discus-
sie zal gebeuren. Nu ik ook vandaag 
geen reactie heb gehad, wi l ik vragen 
of de bewindslieden dat niet meer no-
dig vinden of waren zij het met mij 
eens? Dat hoor ik dan graag. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is na-
tuurlijk niet mogeli jkthans op alle as-
pecten van de zaak in te gaan. Ik ben 
tevreden gesteld door de opmerking 
van de Minister, dat het kabinet het 
stellige voornemen heeft om tegenval-
lers binnen de financiële ruimte op te 
vangen. Dat spreekt ons aan en wij wi l -
len het kabinet daarbij alle sterkte toe-
wensen want het is inderdaad geen 
eenvoudige zaak. De Minister noemde 
voorts een aantal aspecten, die bij de 
studie naar de opzet en mogelijkheden 
van de meerjarenramingen in ogen-
schouw zullen worden genomen. Dat 
sprak ons ook aan. Daarbij zal mede 
moeten worden betrokken de ombui-
gingsproblematiek van de komende 
jaren. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft enkele tipjes van de sluier van de 
extra-fiscale maatregelen opgelicht in 
het kader van het matigingsbeleid en 
de koopkrachthandhaving. Wij zullen 
die maatregelen uiteraard beoordelen 
als het voorstel kant en klaar voor ons 
ligt. Dat voorstel zal onder andere 
moeten worden bezien aan de hand 
van de uitkomsten van het arbeids-
voorwaardenoverleg. Wij hopen dat 
het kabinet de moed zal kunnen op-
brengen de consequenties van impo-
pulaire maatregelen te trekken en 
voorstellen zal doen, die binnen het f i -
nanciële kader van het uitgestippelde 
beleid blijven. 
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Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
goede nota genomen van de omstan-
digheden die hebben geleid tot de vele 
schoonheidsfouten, die kleefden aan 
de voorbereiding en indiening van het 
dekkingsplan. Wij aanvaarden dat, 
doch willen nadrukkelijk de noodzaak 
onderstrepen om in volgende gevallen 
een tijdige indiening te bevorderen. 

Een volgend punt gaat over de zelf-
standigen en hun winst. Heb ik goed 
begrepen dat in de studie naar de zelf-
standigenaftrek met name de drieledi-
ge functie van de winst van een zelf-
standige uitdrukkelijke wordt meege-
nomen? 

Wat de WIR betreft, heeft de Minis-
ter gezegd dat het een uitgave is en dat 
het niets met drukverzwaring te maken 
heeft, als men de ene uitgave door de 
andere vervangt. Is de WIR niet een 
soort van belastinguitgaaf? Ik heb het 
idee dat het begrip uitgave hier wat 
meer accent heeft gekregen doordat 
het investeringsfonds er tussen is ge-
schoven. In dat opzicht moeten wij 
materieel echter wel spreken van een 
drukverzwaring. Ook wij vinden dat wi j 
ervoor moeten oppassen dat het met 
de fondsvorming niet dezelfde kant 
opgaat als met het Rijkswegenfonds, 
dat groots opgezet was, doch dat als 
een nachtkaars is uitgegaan. 

Ten aanzien van de verliescompen-
satie kan ik stellen dat de uiteenzetting 
van de Staatssecretaris ons duidelijk 
heeft gemaakt dat het gaat om een be-
rekening van het jaarinkomen ter dek-
king van de kosten van de collectieve 
uitgaven in dat jaar. Nochtans hebben 
wij het idee dat een uitbreiding van die 
verliescompensatie aanbeveling ver-
dient. Reden waarom wij hebben mee-
gewerkt aan het amendement, dat ter 
zake is ingediend. 

Wat de vermogensbelasting betreft, 
wil ik er ten slotte op wijzen dat wi j 
straks nog een mondeling overleg met 
de bewindsman hopen te hebben. Dat 
is wellicht nog aanleiding, hierop in 
een derde termijn of bij de artikelsge-
wijze behandeling terug te komen. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Ik heb ken-
nis genomen van de opmerkingen die 
de Minister heeft gemaakt over de ex-
terne ontwikkeling, de landbouwpro-
blematiek en de problematiek van de 
Engelse lasten en lusten. Hierop zal ik 
niet in extenso terugkomen. Het ant-
woord van de Minister geeft daartoe 
ook niet zo'n aanleiding, behalve dat 
ten aanzien van de Europese proble-
matiek duidelijk de conclusie valtte 
trekken dat een compromis met Enge-

land geld zal kosten, dat mogelijk het 
vollopen van de b.t.w.-afdracht tot één 
procent (de wijziging van de één pro-
cent is voor 1980 kennelijk nog steeds 
niet aan de orde) ook geld zal kosten 
en dat eventuele prijsbesluiten geld 
zullen kosten. 

Over de vraag waar het kabinet, wat 
de prijsontwikkeling in 1980 betreft, op 
uit is, heb ik nog niets gehoord. Ik wi l 
daar meer over weten, omdat dit juist 
de grote bron van de tegenvaller over 
1979 was en meteen een miljarden-
kwestie betekende. Wellicht was er 
ook enige discrepantie in de inzet van 
de Minister van Financiën en de Minis-
tervan Landbouw. 

Ik wi l nog enkele opmerkingen ma-
ken over de nieuwe middellange ter-
mijnramingen van het CPB. De Minis-
ter heeft gezegd dat wij er niet van uit 
mogen gaan dat die in april-mei al op 
tafel liggen. Hij heeft nog eens de wen-
selijkheid onderschreven dat ze wel 
beschikbaar zijn ten behoeve van de 
besluitvorming over de begroting. Ik 
wi l dat onderstrepen, omdat mij ter 
ore is gekomen dat het werkschema 
van het CPB afgestemd zou zijn op pu-
blikatie in augustus-september. 

De begrotingsvoorbereiding van dit 
jaar heeft al geleden onder de effecten 
van het op tafel komen van nieuwe ge-
gevens in begin augustus, waardoor 
tot aan prinsjesdag moest worden 
doorvergaderd. Zowel voor het kabi-
net als voor de politiek in bredere zin 
lijkt het mij uitermate gewenst als 
uiterlijk juni kan worden beschikt over 
de nieuwe gegevens. Mocht het zo zijn 
dat dit niet gehaald kan worden omdat 
ook het werk aan de nieuwe bedrijfs-
taksverkenningen erg veel t i jd kost, 
moet wellicht tot een ontkoppeling 
worden besloten, hoe jammer dit ook 
zou zijn. Welk verzoek heeft de Rege-
ring ten aanzien van het tijdschema tot 
het CPB gericht? 

De Minister heeft redelijk positief ge-
reageerd op mijn verzoek om herzie-
ning van een aantal elementen rond-
om de premies-volksverzekeringen in 
studie te nemen. Hij heeft gerefereerd 
aan lopende studies en gezegd dat die 
suggesties in de context daarvan kun-
nen worden meegenomen. Ik neem 
aan dat ook los van een eventuele wi j-
ziging in de heffingsgrondslag de sug-
gesties zullen worden bekeken. Als dat 
zo is, acht ik de toezegging van de Mi-
nister voldoende en is het niet nodig, 
op dit punt een uitspraak van de Ka-
merte vragen. 

Een andere kwestie ten aanzien 
waarvan wi j een onderzoek hadden 
voorgesteld, had betrekking op de af-
trek van kosten. De Staatssecretaris 

heeft hierover enkele opmerkingen ge-
maakt. Het speelt gedeeltelijk in de pri-
vésfeer. Dat is juist. De belastbaarheid 
van ontvangsten zou inderdaad ook 
moeten worden bezien, zij het dat wi j 
opdat punt wellicht tot wat andere con-
clusies komen. Er zou een meer integra-
le internationale rechtsvergelijking 
moeten plaatsvinden dan alleen op het 
punt van de aftrek van kosten sec. Wij 
gaan daarmee akkoord. De 
Staatssecretaris heeft gewezen op het 
gevaar van het niet erkennen van de 
redelijkheid van de normering van 
kosten. Wat dat betreft wil ik aanteke-
nen dat dit samenhangt met het ni-
veau waarop de normering plaats-
vindt. 

Nu is echter het omgekeerde het ge-
val. Juist omdat er geen normering is 
en er sterke discrepanties voorkomen 
naargelang de positie die mensen in-
nemen, is er ook een soort ontkenning 
van de redelijkheid en wordt onbillijk-
heid ervaren. 

Toepassing van het redelijkheidscri-
terium kan in concrete situaties pro-
blemen geven. Wanneer een studie 
wordt ondernomen, zal het met name 
zaak zijn, daaraan veel aandacht te be-
steden. Thans vindt ook in de privé-
sfeer de redelijkheidstoetsing plaats en 
geeft deze ook wel eens problemen. 
De inspecteurs hebben in ieder geval 
de mogelijkheid om al te gekke dingen 
te voorkomen. 

Ook nu al doet zich het probleem 
voor van het wegen, wanneer sprake 
is van zakelijkheid en wanneer van 
overwegende mate van particulariteit 
bij de aftrek van kosten. 

Nu kwam de Staatssecretaris in het 
interruptiedebat tot de conclusie, dat 
hij gaarne aan een studie zou begin-
nen. Ik vond dat een plezierige uit-
komst. Ik heb dit verstaan als een dui-
delijke toezegging van de Staatssecre-
taris, zij het dat hij problemen had met 
de prioriteitsstelling. Hij zou niet dur-
ven beweren dat wij morgen met die 
studie zouden kunnen beginnen. Dat 
begrijp ik op zich zelf volstrekt. Dat zou 
ik hem ook niet durven vragen. 

Ik zou wil len voorstellen, dat de 
Staatssecretaris op het departement 
nog eens rustig op een rijtje zet, wat de 
mogelijkheden zijn, welke andere za-
ken door een tijdige aanpak van de 
studie in het gedrang zouden komen 
en dat vervolgens bij de behandeling 
van de begroting van Financiën aan de 
Kamer wordt medegedeeld, hoe die 
studie zou kunnen worden opgezet -
intern, extern - e n binnen welkti jdsbe-
stek men met die studie zou kunnen 
beginnen. Let wel, beginnen, omdat 
ook ik geen uitspraak zou durven doen 
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over de ti jd die een dergelijke studie in 
beslag zou nemen. 

Dan een opmerking over de arbeids-
ongeschiktheids- en bejaardenaftrek. 
Ook na het antwoord van de Staats-
secretaris is niet zeker, dat er, voordat 
wij volgend jaar over het voorstel tot 
gefaseerde afbouw van de bejaarden-
aftrek moeten beslissen, een nieuw 
voorstel voor de geïndividualiseerde 
aftrek op tafel zal liggen. En dan moe-
ten we nog maar afwachten, hoe han-
teerbaar zo'n geïndividualiseerde af-
trek in het fiscale systeem zal zijn. Dat 
laat zich thans niet toetsen, we hebben 
wel enige twijfel daaromtrent. 

Ik moet echter toch concluderen, dat 
nu het tweede deel van de studie naar 
de vervangende aftrek nog moet be-
ginnen of nog moet worden voortge-
zet, de motie-Aantjes van verleden 
jaar, op grond waarvan toen nog niet 
werd besloten tot bevriezing van de ar-
beidsongeschiktheidsaftrek over te 
gaan, nog niet volledig is uitgevoerd. 
Wij blijven bij ons standpunt dat het 
gewenst is, eerst ook te weten, wat de 
vervangende voorstellen zullen inhou-
den, alvorens nu het licht op groen te 
zetten ten aanzien van de ingediende 
nota van wijzigingen. Daarbij blijft het 
punt overeind, dat het voorstel van het 
kabinet wel degelijk inkomenseffecten 
heeft, op zich zelf in het eerste jaar wat 
betreft dit punt in inderdaad gematig-
de vorm, maar wel cumulerend in de 
tijd en in de tweede plaats cumulerend 
in verband met andere maatregelen 
die dezer dagen ook aan de orde zijn. 

Wij voelen voor instemming daar-
mee op dit moment niets. De Staats-
secretaris zou nog nagaan, welke toe-
zegging indertijd is gedaan inzake een 
studie naar een andere opzet. Ik neem 
aan dat hij daarop in tweede termijn 
terugkomt, zoals ik ook aanneem dat 
hij nog terugkomt op enkele elemen-
ten van de reparaties, zoals de op-
brengst, het gebruik als onderdeel van 
het dekkingsplan en de giften, tenzij 
mij is ontgaan, dat hij daarop al heeft 
gereageerd. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb 
daarop niet gereageerd omdat dit spe-
cifiek in het kader van een amende-
ment was verwoord. Dat was de enige 
reden. 

De heer Kombrink (PvdA): Akkoord, 
dan wachten wij af 

Ik wil er bovendien op wijzen dat de 
Staatssecretaris ten aanzien van de 
saneringsvoorstellen uitermate sum-
mier is geweest. Er is wel even over de 
saldering van f 700 gesproken als aan-
vankelijk voorstel, maar hoewel dit op 

zich zelf wel een hoofdelement van de 
inbreng van diverse zijden is geweest, 
is hij er niet zozeer op ingegaan. Dat 
zou toch in tweede termijn al voor een 
deel mogelijk moeten zijn. 

Vervolgens nog een korte opmer-
king over de vermogensbelasting. Er 
komt zo meteen een mondeling over-
leg. Andere sprekers hebben daarna 
hun tweede termijn. Zij kunnen dus de 
resultaten van dat overleg daarbij be-
trekken. Dat geldt niet voor mij. Toch 
zou ik de reserve van de Staatssecre-
taris om nu al bij nota van wijziging of 
via een amendement elementen uit 
het kort geleden ingediende wets-
ontwerp op dit punt per 1 januari 1980 
in werking te doen treden, volstrekt 
wil len onderschrijven. 

In de eerste plaats zijn wi j althans 
niet in staat geweest het wetsontwerp 
terdege te bezien. Daar dient ook een 
normale voorbereidende procedure 
voor. Die hebben wij thans niet kun-
nen volgen. Ik vind dat wij ons wat dit 
aangaat niet al te veel geweld aan 
moeten doen. Ik heb het heel bewust 
laten liggen omdat er een zelfstandig 
wetsontwerp lag. De Regering heeft 
gezegd het gewenst te vinden (dat is 
het tweede punt) dat de zaak in samen-
hang met het wetsontwerp ten aanzien 
van de successierechten wordt be-
sproken. 

Welnu, het lijkt mij niet juist thans 
op een onderdeel die samenhang te 
verbreken. Verder bestaat er ook sa-
menhang tussen de onderdelen van 
het wetsontwerp zelf. De Staatssecre-
taris heeft hierop zeer terecht gewe-
zen. Ten slotte zou ik een argument in 
het geding willen brengen dat juist ge-
baseerd is op een verzoek van de 
CDA-fractie, gedaan verleden jaar, na-
melijk om de wijziging van de vermo-
gensbelasting en van de inkomstenbe-
lasting wat betreft het eigen huis, in 
samenhang te bezien. 

Welnu, thans zou dan ook die sa-
menhang worden doorbroken. Wij 
kennen de studie van de positie van de 
eigen woning in de inkomstenbelas-
ting nog niet. Die is wel op komst. Ik 
acht het gewenst dat ook die bij de 
overwegingen kan worden betrokken. 

Ik heb nog een opmerking over de 
zelfstandigenaftrek. De motie van de 
heer Van Rooijen die op dat punt is in-
gediend, is en blijft merkwaardig. Dat 
vindt de Staatssecretaris eigenlijk ook, 
zo mag ik zijn woorden toch wel verta-
len. Hij is zelf toch niet al te duidelijk 
geweest. Er is een wat schemerig ge-
bied tussen de opvattingen van het ka-
binet in het vorige jaar over het perma-
nent maken van de zelfstandigenaftrek 
en de opvattingen nu. Daarin lijkt iets 

te zijn verschoven. Wat een centraal 
element in de woorden van de Staats-
secretaris bleek uit te maken, was het 
punt van de parallelle inkomensont-
wikkeling tussen zelfstandigen en 
loontrekkenden. 

Ik geef nu het volgende citaat uit het 
oordeel van het kabinet van het vorige 
jaar bij de schriftelijke beantwoording 
van vragen: 

'Het inkomensbeleid kan ten aanzien 
van de zelfstandige ondernemer ech-
ter geen minimumhoogte van dat in-
komen garanderen. Een instrument als 
de zelfstandigenaftrek kan in het huidi-
ge denken een bepaalde inkomensont-
wikkeling niet recht trekken voor de 
zelfstandigen zonder dat wij op ge-
spannen voet met de door de geachte 
afgevaardigde ook genoemde fiscale 
rechtvaardigheid komen. 

Wij zouden ons dan immers toch 
moeten afvragen waarom wi j aan een 
ander dan de zelfstandige met een 
even hoog inkomen geen bijzondere af-
trek zouden geven. Het gaat immers 
vanuit het rechtsbeginsel van de gelijk-
heid ook in het fiscale recht niet aan een 
groep personen om redenen van de 
hoogte van het inkomen te bevoorde-
len. Het inkomen, ongeacht welke in-
spanningen men zich heeft getroost, 
wordt toch nu in de inkomstenbelasting 
betrokken'. 

Ik vraag de Staatssecretaris of die ar-
gumentatie, voor zover het element 
van de parallelle inkomensontwikke-
ling in het geding was, wel of niet nog 
volstrekt overeind staat. Hij heeft onze 
voorstellen afgedaan door uitsluitend 
het verband te leggen met het element 
van de aftopping, dat ik overigens niet 
meer dan terzijde had beoogd te ver-
melden. Onze argumentatie lag in het 
feit dat het amendement-Van Rooijen 
van het vorige jaar zijn motivering 
vond in het opvangen van een tijdelijk 
terugvallen van het inkomen door de 
afschaffing van de algemene winstaf-
trek. De Staatssecretaris heeft daarop 
verder niet meer gereageerd. Ik zou 
hem daartoe alsnog wil len uitnodigen. 
Aangezien de stellingname van de 
kant van het kabinet ons niet heeft 
overtuigd, hebben wi j inmiddels wijzi-
gingsvoorstellen op het punt van de 
zelfstandigenaftrek gedeponeerd. 

Daarmee heb ik de fiscale zaken 
voor zover mij dat mogelijk is, in de 
tweede termijn behandeld. Rest mij 
nog een enkele opmerking over een 
aantal budgettaire aspecten. 

Als het gaat om de vraag of tegen-
vallers door compensaties binnen de 
collectieve sector moeten worden op-
gevangen, moet er in de eerste plaats 
onderscheid worden gemaakt tussen 
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bewust gecreëerde tegenvallers en on-
gewilde tegenvallers. Er moet wellicht 
nog meer onderscheid worden ge-
maakt tussen tegenvallers die een ver-
laging van de collectieve lasten tot ge-
volg hebben (belastingverlaging, ver-
laging van de tarieven van het aard-
gas) of een verhoging daarvan (bij 
voorbeeld de landbouwuitgaven). 

In ons alternatief hebben wi j een 
aantal andere mogelijkheden voor de 
dekking van ontstane tegenvallers 
aangegeven. Ik noem het aardgas. Wij 
hebben geen boodschap aan de toe-
zegging die het kabinet aan de heer 
Rietkerk heeft gedaan. Dat moge vol-
strekt duidelijk zijn. Wanneer er zoda-
nige tegenvallers ontstaan, dat het 
gaat om behoorlijk flinke gaten, waar-
bij werkgelegenheid en koopkracht ten 
gevolge van ombuigingen in het ge-
ding raken, dient het kabinet die geda-
ne toezegging opnieuw in overweging 
te nemen. Ook moet worden gekeken 
naar een wijziging van het staatsaan-
deel in dezen. Die mogelijkheid wordt 
ten onrechte niet gebruikt. Bovendien 
mogen volgens ons belastingverho-
gingen voor hogere inkomensgroepen 
wel degelijk gebruikt worden om be-
lastingverlaging ter handhaving van 
de koopkracht voor de modale werk-
nemer elders te compenseren. De Mi-
nister is op zich aan die mogelijkheid 
voorbijgegaan. De Regering had in dat 
opzicht zelfs met eigen voorstellen 
kunnen komen. 

De inhoud van de aangekondigde 
belastingmaatregel ter handhaving 
van de koopkracht weten wij nu onge-
veer. Ons oordeel zal wat dat betreft 
later komen. Wij menen, dat er op dat 
moment alsnog alternatieven moeten 
worden bezien, alternatieven die er 
waren en die er op dat moment wei-
licht ook nog zijn. In elk geval staat 
echter voorop, dat wi j de inhoud van 
de compenserende maatregelen wen-
sen te kennen. Wij wensen tot een 
goede afweging van het voorstel van 
het kabinet te komen. Wij willen het 
prijskaartje eraan zien hangen. Wij wi l -
len weten ten koste waarvan het zou 
moeten gaan. 

De Minister heeft halsstarrig gewei-
gerd om wat dat betreft nadere mede-
delingen te doen. Hij kan zeggen, dat 
het wetsontwerp ter zake er nog niet 
is. In zoverre zou ik hem niet helemaal 
ongelijk kunnen geven, ware het niet, 
dat er deze week een uiterst vitaal 
overleg in het kader van het arbeids-
voorwaardenbeleid plaatsvindt. Wat 
dat betreft, zouden er wel mededelin-
gen ter zake moeten zijn gedaan, al-
thans als het kabinet een beetje fat-
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soenlijk had gehandeld. Ik meen ech-
ter, dat hiermee in ieder geval niet ge-
wacht kan worden tot de vroege-voor-
jaarsnota. Dat ontneemt de Kamer vol-
strekt de afwegingsmogelijkheid. Met 
dit in gedachten wil ik de volgende uit-
spraak van de Kamer vragen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de financiering van 
maatregelen ter handhaving van de 
koopkracht via wijzigingen in de loon-
en inkomstenbelasting en via een fase-
ring van de stijging van het aardgasta-
rief naar het oordeel van de Regering 
moet plaatsvinden door middel van 
binnen de rijksbegroting te treffen 
compensaties; 

van mening, dat een goed afgewogen 
oordeel over de voorgenomen maatre-
gelen zowel door betrokkenen, met na-
me de vakbeweging, als door de Ka-
mer slechts mogelijk is wanneer de 
aard van de compensaties, alsmede de 
effecten daarvan op de werkgelegen-
heid en de koopkracht van betrokken 
bevolkingsgroepen bekend zijn; 

tevens van oordeel, dat de Kamer in 
een zo vroeg mogelijk stadium in staat 
dient te zijn alternatieven te bezien 
voor door het kabinet aangeduide 
compensaties; 

nodigt de Regering uit, uiterlijk in de 
toelichting op het aangekondigde 
wetsontwerp tot Wijziging van de 
loon- en inkomstenbelasting de te tref-
fen compensaties concreet aan te ge-
ven; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 16(15 849). 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat bedoelde de Minister 
precies, toen hij in antwoord op een in-
terruptie van de heer Van Rooijen zei, 
dat, als de samenleving de collectieve 
lasten niet wenst te accepteren, de col-
lectieve sector dan teruggebracht 
moet worden ter compensatie van die 
ontwikkeling? Puur informatief het vol-
gende: in het geval die situatie zich 
voordoet, heeft het kabinet, blijkens 
uitlatingen van individuele bewindslie-
den, ook nog andere mogelijkheden in 
gedachten, namelijk het corrigeren via 
belastingheffing of via de premiehef-
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f ing. Moet ik uit de woorden van de 
Minister opmaken, dat die mogelijkhe-
den thans definitief van het tapijt zijn 
verdwenen? 

De Minister is volstrekt heen gegaan 
langs alle opmerkingen die ik heb ge-
maakt en langs alle vragen die ik heb 
gesteld over de stand van zaken ten 
aanzien van de toezeggingen die aan 
de fractie van de VVD zijn gedaan inza-
ke extra ombuiging. 

Ik neem hem dat kwalijk, niet een 
beetje, eigenlijk heel veel. Dat heeft 
geen steek. Bij de algemene beschou-
wingen was er ook al zoiets. Toen stel-
de ik vragen over de meerjarenraming 
en een aantal te voorziene gebeurte-
nissen. Ik vroeg wat het plaatje zou 
worden wat extra ombuigingen betrof. 
In twee termijnen werd die niet onbe-
langrijke vraag ontweken. De Minister 
heeft echter wel recent een betoog ge-
houden, buiten deze Kamer, waarin hij 
wèl inging op deze zaak. 

Ik vraag mij af in hoeverre dit bij zo'n 
VVD-plan en bij toezeggingen aan de 
VVD ook het geval is en gebeurt. Ik 
vind dat hier in de Kamer, op het mo-
ment dat daarover uitspraken worden 
gedaan, toezeggingen zijn gedaan, 
aan de Kamer inzicht moet worden ge-
geven omtrent de betekenis van die 
toezeggingen, wat zij inhouden, welke 
bedragen er in het geding zijn, of het 
kabinet inderdaad zit op de lijn van ex-
tra ombuigingen van de collectieve 
sector ten gunste van de marktsector 
voor 1980. Dit raakt een hoofdlijn van 
het macro-economisch beleid van het 
kabinet. Het antwoord op die vragen 
mag niet worden uitgesteld tot de 
vroege Voorjaarsnota, eind maart. Dit 
is een zaak die te bespottelijk is om los 
te lopen. 

Ik verzoek de Minister dringend in 
tweede termijn toch serieus op deze 
kwestie in te gaan. Wij realiseren ons 
dat over één onderdeel, de bevriezing 
van de bijslag voor het eerste kind en 
de bestemming daarvan, deze week 
tegelijkertijd in afzonderlijk debat de 
Kamer met de Regering discussieert 
en dat wel of niet ongedaan wordt ge-
maakt wat de Regering heeft medege-
deeld, namelijk dat de opbrengst aan 
de marktsector ten goede zal komen. 

Ook wat de overige componenten 
betreft heeft de Kamer recht op duide-
lijkheid. Het raakt een hoofdlijn van het 
beleid. De spookachtigheid en sche-
mertoestand die het kabinet laat be-
staan, zijn onduldbaar. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In het betoog van de 
Staatssecretaris was heel duidelijk de 
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scheiding die zich in hemzelf voltrekt, 
wat kostprijsverhogende belastingen 
dan wel belastingen op inkomen en 
vermogens betreft, te merken. Die 
scheiding heeft soms wel inhoudelijke 
consequenties. Ik wi l in dat opzicht één 
grensoverschrijdende opmerking ma-
ken. Als men in de b.t.w.-sfeer accep-
teert dat er een verschil kan worden 
gemaakt tussen meer en minder nood-
zakelijke bestedingen, waarom zou 
men dan in de sfeer van de vennoot-
schapsbelasting, in de sfeer van fis-
cale winstbegrippen, daarover niet 
zijn gedachten kunnen laten gaan? 

Ik geef toe dat dit een breedheid van 
visie vergt die misschien een met ze-
ven-mijlslaarzen door al het fiscale 
porselein heenlopen betekent. Ik vind 
dat de overheid de bereidheid moet 
hebben zich daarover een oordeel aan 
te matigen. Men moet ook als een on-
derdeel van politieke besluitvorming 
accepteren dat men aangeeft welke 
bestedingen men meer of minder 
noodzakelijk acht. Als de overheid zich 
een oordeel aanmatigt, geldt dit niet 
alleen in de sfeer van de indirecte be-
lastingen, Men zou dit bij de totstand-
koming van de fiscale winst kunnen la-
ten meewegen. 

De heer Van Rooijen (CDA): Wat be-
doelt de heer Wöltgens daarmee pre-
cies? Vindt hij dat de discussie die over 
de indirecte belastingen plaatsvindt 
even kan worden verlegd naar het fis-
cale winstbegrip en alles wat daar-
mee heeft te maken? 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb ge-
zegd dat de overheid zich het recht 
aanmatigt een oordeel te hebben over 
de bestedingen van burgers, door te 
zeggen dat zij sommige uitgaven meer 
en andere minder noodzakelijk vindt. 
Als men nu naar de kostenkant van het 
bedrijfsleven kijkt, zou men dan niet 
een zelfde oordeel daarop van toepas-
sing kunnen laten zijn? 

De heer Van Rooijen (CDA): U beperkt 
zich tot de vraag of iets een zakelijk ka-
rakter heeft bij de uitgaven? 

De heer Wöltgens (PvdA): Niet alleen 
een zakelijk karakter, maar ook of het 
binnen dit zakelijk karakter ook ver-
mijdbaar zou zijn geweest en of het 
onzinnige uitgaven zijn. 

De heer Van Rooijen (CDA): Dan zijn zij 
in beide gevallen niet zakelijk. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dezakelijk-
heid van het samen met zakenrelaties 
op kroegentocht gaan, kan men be-
twisten. 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat wordt 
ook betwist. De Staatssecretaris heeft 
impliciet en expliciet gezegd dat hij 
niet zomaar accepteert dat zoiets af-
trekbaar is. 

De heer Wöltgens (PvdA): Hoe zijn wi j 
er eigenlijk toe gekomen, zo'n nadruk 
te leggen op de selectieve indirecte be-
lastingen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik 
meen, vanuit het vermoeden van de 
politieke achtergrond en de instelling 
van de bewindslieden, dat dit nauwe-
lijks uit hun behoefte voortkomt het 
bestedingspatroon zo selectief te beïn-
vloeden, als ik dit - misschien ten on-
rechte - mag zeggen. De directe belas-
tingen bieden geen soelaas meer, van-
wege afwentellngseffecten en dergelij-
ke; de progressieschroef is helemaal 
dolgedraaid. Dus gaat men naar de in-
directe belastingen. 

Bovendien is de prijscompensatie 
daarvan weggeschoond. Zoekt men 
nog mogelijkheden om met niet ai te 
veel inflatoire effecten iets te doen, 
komt men gauw in die sfeer terecht, 
aanhakend bij een pleidooi dat in deze 
Kamer is gehouden vóór een selectie-
ve verhoging van de indirecte belastin-
gen. 

Nu heeft de heer Andriessen inder-
daad bij de algemene politieke en f i-
nanciële beschouwingen de heer Van 
Amelsvoort de toezegging gedaan, 
hiernaar een nadere studie te zullen la-
ten verrichten. Ik heb hem gevraagd of 
hij zo'n studie, voor zover zij al be-
schikbaar en gevorderd is, bij het vol-
gende Dekkingsplan zou kunnen voe-
gen, als dit ook weer een dergelijke se-
lectieve verhoging van de indirecte be-
lastingen met zich mee zal brengen. 
Hij zou daarop in tweede termijn te-
rugkomen. Zo lang wens ik dan ook 
mijn behoefte, daarover een kameruit-
spraak te vragen, nog op te houden. 

Wat het koopkrachteffect betreft, 
wijs ik erop dat het duidelijk is dat wi j 
in de belastingwetgeving heel vaak 
moeten letten op cumulatieve effec-
ten. Wij hebben nu een Nota inkomens-
prijzen van de Regering gekregen 
waarin duidelijk wordt aangegeven 
dat, soms helemaal onbedoeld, allerlei 
regelingen met elkaar cumuleren en 
tot een progressie van meer dan 100% 
leiden bij een inkomenstoename. Wel-
nu, waarom zou het nu onmogelijk 
zijn, dit soort cumulatieve effecten wat 
de koopkracht betreft bij een verho-
ging van de b.t.w. op verschillende 
produkten niet ook in ogenschouw te 
nemen en dit te vergelijken met datge-
ne wat in de directe sfeer daarover aan 
compensatie is geboden? 

Ik kom nu op de b.t.w. voor de dag-
bladen. Ik ben zeer gelukkig met de uit-

spraak van de Staatssecretaris dat 
voor hem het budgettaire effect niet 
doorslaggevend is geweest bij het af-
wijzen van de continuering van het 
nul-procentstarief. Heb ik hem ver-
keerd begrepen? 

Staatssecretaris Nooteboom: Neen, ik 
vermoed van niet. U gebruikt het 
woord 'doorslaggevend' nu in precies 
de omgekeerde volgorde van zojuist. 
U vroeg mij namelijk of de principiële 
opvatting doorslaggevend was dan 
wel de budgettaire. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ja, en toen 
zei u dat het principiële aspect voor u 
de doorslag gaf, zelfs al zou het bud-
gettaire effect op de éên of andere wi j-
ze geneutraliseerd kunnen worden. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb 
daarvoor het woord 'doorslag' niet 
gebruikt. 

De heer Wöltgens (PvdA): U hebt een 
term gebruikt die erop duidde dat dit 
voor u in elk geval van grote betekenis 
was bij uw oordeelsvorming hierover. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik ge-
bruik dan nu de term 'overeind blijft 
staan'. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ook in deze 
nuances ben ik - ook genuanceerd -
gelukkig met deze uitspraak, omdat 
deze natuurlijk duidelijk een opening 
biedt voor diegenen die wel principiële 
argumenten laten gelden bij de vraag 
of men het nul-procentstarief moet 
handhaven, zeker gezien het feit dat 
Nederland gidsland is op dit terrein in 
EEG-verband. Ik ben er zeer gelukkig 
mee en ik verwacht dan ook dat voor 
ons amendement iets meer steun te 
vinden zal zijn dan ik in het begin ver-
wachtte. 

De Staatssecretaris heeft opgemerkt 
dat er ieder jaar maar abonnees bij ko-
men terwijl de prijzen toch met 8% stij-
gen. Zou, al is dit voor mij echt een ne-
venargument, volgend jaar een b.t.w.-
tarief van 4% worden opgevoerd - bij 
een prijselasticiteit van 0,15, dankzij de 
goede zorgen van de heer Van Amels-
voort, beschik ik hierover, betreft het 
hier een Engels onderzoek - en er 
komt nog een kostenstijging bij van 
3,5%, zodat men op 7,5% komt te zit-
ten, dan betekent dit toch dat er tien-
duizenden abonnees 'minder meer' 
zullen zijn. Er zullen misschien wel 
meer abonnees komen, maar het zul-
len er 'minder meer' zijn. Dat is natuur-
lijk ontstellend jammer. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik vind 
het geweldig dat u thans deze verfijn-
de onderscheiding tussen meer en 
minder meer beter verstaat dan u in 
andere termijnen wel eens hebt ge-
daan. 
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Wöltgens 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik ben blij 
dat de Staatssecretaris zo instemmend 
op mijn redenering ter zake reageert. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik wil erop wijzen, 
dat de prijselasticiteiten die de heer 
Wöltgens kwantitatief juist heeft weer-
gegeven, betrekking hebben op prijs-
verhogingen van bladen individueel, 
terwij l andere dagbladen niet deze tege 
tijkertijd in prijs omhoog gingen. In 
discussie gaat het om een maatregel 
waardoor de kosten van alle dagbla-
den tegelijk en in dezelfde mate zullen 
toenemen. Ik denk dat de prijselastici-
teiten dan nog veel geringer zullen 
zijn, zo zij al aanwezig zijn. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is juist de narigheid 
hierbij. De heer Van Amelsvoort kent 
het betreffende stuk natuurlijk heel 
goed. Ik heb net gekeken naar de prijs-
elasticiteit van regionale kranten. Zij 
bedraagt 0,14. Niettemin zal een nega-
tief effect optreden. Het is niet te ver-
wachten, dat zij nul zal zijn. Ik heb 
reeds over het NIPO-onderzoek ge-
sproken. Er is een categorie van margi-
nale lezers: studenten, bejaarden en-
zovoort. Van de bevolking leest 7% 
niet regelmatig een krant, hetgeen in 
mijn ogen schrikbarend hoog is. 

Mijnheer de Voorzitter! De Staats-
secretaris heeft de heer Van Rooijen 
toegezegd, in het overleg over de ver-
schuiving van motorrijtuigenbelasting 
naar benzineaccijns ook een totale af-
schaffing van deze belasting te over-
wegen. Ik moet zeggen dat ikten aan-
zien hiervan de nodige huiver heb, een 
huiver die ik voor een groot gedeelte 
ook ontleen aan argumenten die de 
Staatssecretaris zelf heeft gegeven bij 
de beantwoording van de schriftelijke 
vragen hierover van de heer van Rooij-
en. Ik denk bij voorbeeld aan het ver-
vallen van mogelijkheden om iets met 
de vrijstelling te doen. 

Ik denk voorts aan de problematiek 
van de autowrakken en aan het feit, 
dat hierdoor het hebben van een twee-
de auto - maar ook überhaupt het heb-
ben van een auto - op zich zelf een 
stuk voordeliger wordt. Het zijn alle-
maal argumenten die in het antwoord 
op de betreffende vragen zijn ge-
noemd. Ik verzoek de Staatssecretaris, 
uiterst voorzichtig te zijn bij het stre-
ven naar een totale afschaffing van de 
motorrijtuigenbelasting en hem dit f is-
cale instrument, waarmee nog heel 
wel iets kan worden gedaan - zij het, 
niet in de mate als die, waarvan nu 
sprake is - niet uit handen te laten ne-
men. 

De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Wöltgens kan 
toch wel namens zijn fractie verklaren, 
dat zij een voorkeur blijft houden voor 
het meer belasten van het gebruik? 

De heer Wöltgens (PvdA): De richting 
- het streven naar variabele kosten - is 
uitstekend. Wij hebben echter grote 
bezwaren tegen de gedachte, dat dit 
zou moeten leiden tot een algehele 
verdwijning van de motorri jtuigenbe-
lasting. 

De heer Van Rooijen (CDA): Maar het 
probleem van de wrakken kan toch 
ook langs de eigenlijke weg worden 
aangepakt, namelijk door hiervoor re-
gels te stellen en deze regels na te ko-
men? 

De heer Wöltgens (PvdA): Hoe moet 
het dan met de problematiek van de 
vrijstelling? 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat is een 
punt dat wi j uitdrukkelijk in de studie 
wi lden laten betrekken. 

De heer Wöltgens (PvdA): De bezwa-
ren van een algehele afschaffing vind 
ik zo groot, dat ik de Staatssecretaris 
voorlopig niet in de richting van een 
algehele afschaffing van de motorri j-
tuigenbelasting wil sturen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Staats-
secretaris zou in tweede termijn terug-
komen op de kwestie van de specifieke 
accijns. Hoewel ik goed heb geluisterd, 
is het mij niet duidelijk wat hij heeft ge-
zegd over het voordeel voor exporte-
rende industrieën, als het specifieke 
aandeel stijgt. Ik zou ook graag wil len 
weten, hoe dit zich verhoudt ten op-
zichte van de nadelen die zouden ont-
staan ten aanzien van de goedkopere 
sigarettenmerken. De Staatssecretaris 
heeft in zijn beantwoording van de op-
merkingen van de heer Couprie ge-
zegd, dat hij in tweede termijn hierop 
zou terugkomen. 

Ik denk ook aan de kruidensigaret, 
die via artikel 2b kennelijk ook in Euro-
pees verband onder de accijns wordt 
gesmokkeld. Misschien kan de Staats-
secretaris zeggen, hoe het tot een goe-
de afbakening kan komen tussen dat-
gene, wat een surrogaat van een siga-
ret is en wat niet. Er schijnen zelfs cho-
coladesigaretten te zijn. Hoe zit het 
daarmee? Zullen die binnenkort ook 
worden gebanderolleerd? Geeft de de-
finitie richtlijnen voor een goede afba-
kening? 

Mijnheer de Voorzitter! De kwestie 
van de kerftabak. De Staatssecretaris 
heeft in een klein interruptiedebat toe-
gegeven, dat bij hogere bedragen het 
absolute prijsverschil een aanmerke-
lijk geringere rol speelt dan bij kleinere 

bedragen. Kan ik dit interpreteren als 
een toezegging in de geest van: Wij 
zullen niet blijven doorgaan op deze 
weg van gelijke, absolute accijns- en 
prijsverhogingen voor kerftabak en 
voor sigaretten? 

Het argument van de Staatssecre-
taris dat de banderolles zouden moe-
ten worden herdrukt en dat de verho-
ging dan pas in februari zou kunnen in-
gaan, waardoor een verlies op kasba-
sis van f 10 min. zou optreden, vind ik 
niet juist. Regeren is waarschijnlijk zo 
iets als vooruitzien maar dat mag er 
niet toe leiden dat de mogelijkheid 
voor de Kamer om wetsvoorstellen te 
amenderen wordt gefrustreerd. 

De Staatssecretaris heeft duidelijke 
bezwaren geuit. De kwestie kerftabak-
versus sigarettenprijsverhoging, waar-
bij de prijs van f 2,55 voor de kerfta-
bakfabrikanten kennelijk een grote rol 
speelt, maakt duidelijk dat, in het kader 
van de door mij gevraagde bredere 
aanpak van de selectieve indirecte be-
lastingverhoging, veel tijdiger het 
overleg met betrokkenen moet wor-
den geopend, zodat niet op het laatste 
moment, als het dekkingsplan aan de 
orde is, de hoofdargumenten ter zake 
moeten worden uitgewisseld. Als de 
argumenten van de kerftabakindustrie 
eerder bij het ministerie bekend waren 
geweest, had er naar mijn idee best 
een andere besluitvorming kunnen uit-
rollen. 

De Staatssecretaris heeft ons amen-
dement voor de extra schijf bij de bij-
zondere verbruiksbelasting niet be-
paald toegejuicht. Zijn argumentatie is 
bepaald niet onredelijk. Aan de andere 
kant is het handhaven van de grens 
van f 10.000 volstrekt achterhaald. De 
Staatssecretaris kent weliswaar nog 
comfortabele familiewagens van min-
der dan f 10.000 maar mijns inziens 
zullen dat er niet veel meer zijn. De 
mogelijkheid de f 10.000-grens te laten 
vervallen en daarvoor een andere 
grens te nemen is voor ons een 
belangrijk motief geweest om de 
grens te verleggen. Wagens tot 
f 16.000 worden dan met een lagere 
verzwaring geconfronteerd en wagens 
daarboven met een extra verzwaring. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoorden op de vele ge-
stelde vragen. Het kan inderdaad niet 
de bedoeling zijn de eerder gehouden 
algemene politieke en financiële be-
schouwingen nog eens overte doen. 
Toch waren enkele opmerkingen ter za-
ke politiek relevant, omdat toen en nu 
de discussie draaide om de spil van de 
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De heer Nijhof (DS'70) 

koopkrachthandhaving. Uit de cijfers 
die de Minister van Financiën verstrekt 
heeft, blijkt nog eens dat feitelijk de 
doelstelling werkgelegenheid onder-
geschikt is geweest aan die van koop-
kracht. 

Tussen 1975 en nu was de loonont-
wikkeling 1 % hoger dan de aanvanke-
lijke uitgangspunten, goed voor, zoals 
de Minister zei, modelmatig gerede-
neerd zo'n 50.000 werklozen, terwijl 
1,5% initieel in 1980 boven degeraanv 
de 0,5% leidt tot nog eens 25.000 
werklozen extra over een periode van 
drie jaar. Het zal duidelijk zijn, dat deze 
weg niet blijvend kan worden gevolgd. 
Dat was dan ook de achtergrond van 
mijn pleidooi om het begrip 'koop-
krachthandhaving' wat te relativeren, 
nog los van het feit dat er vele groepen 
zijn die erbuiten vallen. 

Hoe de dekking zal zijn van de aan-
gekondigde additionele belasting-
maatregel in de sfeer van de directe 
belastingen van circa f 200 min. zullen 
wij later kunnen beoordelen. Ik neem 
echter aan, dat deze dekking wel be-
kend zal zijn op het moment dat het 
wetsontwerp ter zake ons zal bereiken. 
Dat lijkt mij noodzakelijk, omdat an-
ders een reële keuze en beoordeling 
niet mogelijk zijn. Kan de Minister dat 
punt bevestigen? 

De Staatssecretaris, die ik dank voor 
zijn gedegen beantwoording, heeft 
enigermate lichtgeraakt gereageerd 
op mijn door hem als apocalyptisch 

gekenmerkt taalgebruik inzake het ge-
drag van de belastingplichtigen. De 
kern van mijn betoog was dat de be-
lastingheffing vaak als onredelijk werd 
ervaren, dit niet primair omdat het be-
lastingstelsel als zodanig werd be-
schouwd, maar wel de werking ervan 
in combinatie met de werking van een 
aantal rijksregelingen die eveneens 
van invloed zijn op de financiële posi-
tie van de burger, zoals loondervings-
verzekeringen, individueel huursubsi-
die, tarief gezinsverzorging, enz. Er zijn 
er tien of twaalf. Door deze regeling 
wordt de op zich redelijk progressieve 
heffing vaak op will ige wijze door-
kruist. In extreme gevallen kan dit lei-
den tot heffingen over het meerinko-
men van tegen of zelfs over de 100%, 
bij voorbeeld bij overwerk, inkomen 
uit huur, promotie, enz. 

Berucht zijn in dit verband de weder-
waardigheden van de heer Gerrit Dek-
zeil, arbeider bij een limonadefabriek 
en de lotgevallen met zijn inkomen uit 
overwerk, te vinden in de publikatie 
'Betalen is voor de dommen' van onze 
oud-collega Flip de Kam. Dit soort pro-
blemen ervaart de belastingplichtige 
in zijn portemonnee. Dat is de reden 
dat het zo belangrijk is de fiscus en de 
problematiek van de zogenaamde in-
komensprijzen in samenhang te be-
zien, niet alleen formeel juridisch, ie-
dere sector voor zich, maar ook met in-
levingsvermogen voor de sociologi-
sche effecten. Waar ligt precies, res-

pectievelijk waar behoort naar het oor-
deel van de Staatssecretaris de verant-
woordelijkheid te liggen voor de coör-
dinatie van het beleid in deze? Deze 
coördinatie ontbreekt namelijk geheel. 

Ik ben het met de Staatssecretaris 
eens als hij waarschuwt tegen een so-
ciaal klimaat waarin de indruk zou kun-
nen gaan ontstaan dat vele belasting-
plichtigen hun plichten ontduiken, ont-
wijken of wat dan ook. De keerzijde is 
natuurlijk dat wi j dit probleem niet op-
lossen als wij over het bestaan ervan 
zouden zwijgen. Dat en dat alleen is de 
reden dat ik op deze problematiek in 
eerste termijn ben ingegaan. De dis-
cussie over begrippen als het 'zwarte 
circuit' en dergelijke dreigt misschien 
al te speculatief te worden. Mogelijk 
dat de gekuiste versie van de publika-
tie van de bevindingen uit het rapport 
van de heer Van Bijsterveld deze dis-
cussie een meer reële basis kan geven. 

Ik begrijp dat de Staatssecretaris 
niet licht tilt aan de budgettaire conse-
quenties inzake vrijstelling van het po-
sitieve saldo van ontvangen en betaal-
de rente tot een bedrag van 500 of, zo-
als oorspronkelijk was voorgesteld, 
700 gulden. De positie van de kleine 
spaarder, zowel als het feit dat de 
spaarquote zelf stimulering behoeft, 
zijn op zich argumenten die voor een 
dergelijke maatregel pleiten. Wat dat 
betreft heeft het amendement-Van 
Rooijen c.s. bepaald mijn sympathie. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun interessante antwoorden. 
Voor het centraal stellen van de koop-
kracht gaf de Minister een op het oog 
redelijke verklaring. Daardoor kunnen 
loonaanspraken worden gematigd en 
zo kan zelfs de inflatie worden tegen-
gegaan. Ik wi l de algemene beschou-
wingen nu niet meer overdoen, maar 
het was toch beter geweest als het ka-
binet een bezield nationaal plan had 
gepresenteerd dat een zekere goed ge-
richte spanning over de bevolking had 
gelegd. In dat licht had de koopkracht-
handhaving misschien kunnen wor-
den beperkt tot de minimumloners. 
Als de Regering tegen materialistische 
verloedering van ons volk is, moet zij 
zich zelf afvragen of haar methode om 
loonaanspraken te voorkomen niet 
lijkt op uitdrijving van de duivel met 
Beëlzebub. 

Ik vind het jammer dat de Regering 
niet aangeeft in welke richting zij dek-
king zoekt voor de extra tekorten, die 
nog boven de tafel hangen, zoals de 
200 miljoen extra verlaging van de in-
komstenbelasting. Wel deed het mij 
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Verbrugh 

genoegen dat de Minister duidelijk 
toonde dat hij serieus bezorgd is over 
het financieringstekort. 

De Minister vindt dat er geen sprake 
van versluiering is, wanneer de infla-
tiecorrectie 80% is in plaats van 100% 
met daarnaast een tariefsverhoging. 
Het maakt mijns inziens een princi-
pieel verschil uit, omdat de geldontwaar-
ding een kwaad blijft dat wij niet mo-
gen goedkeuren en waaraan wi j ons 
nooit mogen gewennen. Al kan een ka-
merlid de versluiering die ontstaat bij 
een gedeeltelijke inflatiecorrectie wel 
doorzien, een belastingbetaler kan dat 
waarschijnlijk niet. Hoe meer de belas-
tingbetaler de indruk krijgt dat de be-
lasting volgens een aantal strikte nor-
men wordt geheven, waaraan niet 
wordt getornd, des te minder bezwaar-
lijk is het de belasting te moeten beta-
len. Ik vind dat ook een kwestie van be-
lastingethiek. 

Ik betreur het dat de Regering er tot 
nu toe van uitgaat dat ook nog in 1980 
de niet-bijgestelde belastingvrije voe-
ten van de vermogensbelasting wor-
den gecontinueerd. 

Wat de indirecte belasting betreft 
blijf ik het jammer vinden dat de 
Staatssecretaris slechts leeuwen en 
beren ziet op de weg naar een jaarlijk-
se afstelling van accijnzen. Ons betaal-
middel zou eigenlijk een constante 
waarde moeten hebben; vroeger zei 
men: een equivalent van een stukje 
goud, nu zou men zeggen een stukje 
van het nationaal inkomen per man. 
Dan mag de Regering, als zij accijns 
heft, ook elk jaar hetzelfde stukje vra-
gen. Het betekent een bijstelling van 
het accijnsbedrag, dat nu wordt uitge-
drukt in 'schrompelgeld'. 

Het antwoord van de Staatssecre-
taris op de vraag naar een benzine-ver-
bruiksafhankelijke belasting voor au-
to's was bij deze bewindsman bij wijze 
van uitzondering 'a la Jean van Lei-
den'. De Staatssecretaris zei, dat de 
brandstofaccijns meer rechtstreeks de 
afremming van energieverbruik bevor-
dert. Enkele minuten later zei hij, dat 
hij de benzinebelasting niet evenredig 
met de prijsindex kan verhogen, om-
dat wij dan moeilijkheden krijgen bij de 
Duitse grens. Is dan de energie-afhan-
kelijke bijzondere verbruiksbelasting 
voor auto's toch geen nuttige aanvul-
ling op een door de staatsgrens afge-
grendelde benzin e-accijnsverhoging? 
De Staatssecretaris zei bovendien, dat 
12 cent per liter benzine-accijns slechts 
iets hoger in prijs uitkomt dan in Bel-
gië, maar dat bij de Duitse grens de 
grote moeilijkheden ontstaan. Hoe 
groot zal dan de chaos wel moeten zijn 

in Eupen, Malmédy en St. Vith en de 
gehele Duitse oostgrens van België, 
die bovendien nog Duitstalig is? 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb begrepen, dat de Mi-
nister van Financiën zich zorgen maakt 
over de omvang van hetfinancierings-
tekort en het mogelijke gevaar van in-
flatoire tendenties, die daarvan zou-
den kunnen uitgaan. Ik heb wil len zeg-
gen dat de grenzen van het aanvaard-
bare wellicht reeds zijn overschreden. 

Aan het einde van mijn betoog sprak 
ik over het klapstuk, het gat van f 200 a 
f 300 min. Na het betoog van de Minis-
ter kan ik zeggen, dat ik het met hem 
eens ben, dat ik wellicht wat voorti jdig 
heb gesproken. De vraag of er al dan 
niet een gat is, is pas aan de orde, 
wanneer concrete voorstellen hier op 
tafel liggen. Dan zal blijken, of een vol-
doende dekking gegeven is. Dan kun-
nen wij een oordeel vellen. Ik geef ook 
toe dat ik in eerste termijn wat voorba-
rig ben geweest. 

Ik kom thans over de selectiviteit ter 
zake van de indirecte belastingen te 
spreken. Ik heb gevraagd, of die selec-
tiviteit was gebaseerd op het beïnvloe-
den van bestedingen. Voor mijn fractie 
is dit een belangrijke overweging voor 
het al dan niet steunen van de rege-
ringsvoorstellen. In het algemeen heb-
ben wij nogal wat bezwaren tegen ver-
hoging van de indirecte belastingen. 
Het antwoord van de Staatssecretaris 
was dat het alcoholbeleid geen rol 
heeft gespeeld. Dat is voor ons teleur-
stellend. 

Het wordt voor mij wat moeilijk mijn 
fractie te adviseren voor deze wets-
voorstellen te stemmen. Overigens 
zullen dit niet de enige overwegingen 
voor mijn fractie zijn. Er zijn ook over-
wegingen - nog niet de mijne - die 
wellicht het stemmen vóór de voor-
stellen zouden kunnen bewerkstelli-
gen. 

Wij staan thans niet voor de keuze: 
verhoging benzine-accijns of verlaging 
van de motorrijtuigenbelasting. Er 
wordt wel over die keuze in de toe-
komst gesproken. Zonder hierover nu 
een oordeel uit te spreken, wil ik op-
merken, dat het belangrijkste motief 
voor het gebruik van een auto is, er 
één te hebben. De scherpe scheiding 
tussen de motorrijtuigenbelasting als 
een belasting op het hebben van een 
auto en de accijns als een belasting op 
het gebruik van auto's is dan niet zo 
scherp als soms wel lijkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Gezien onze 
gedachten over het functioneren van 
aftrekken in het algemeen, ligt een af-

schaffing van de bejaardenaftrek in de 
lijn van onze verlangens. Ik heb daar-
aan wel een 'mits ' toegevoegd, dat be-
trekking had op de effecten op de be-
stedingsmogelijkheden voor de men-
sen, die op dit moment een bejaarden-
aftrek genieten. Wat dat betreft ben ik 
niet geheel gerust. Ook niet over de toe 
komstplannen van de Regering waarbij 
een soort individualisering in plaats 
van een generale aftrek wordt nage-
streefd. Die individualisering gaat dan 
in de richting van een hulpbehoevend-
heidsaftrek. 

De Staatssecretaris verdedigt dit 
door te wijzen op de horizontale 
draagkracht; misschien mag ik zeggen 
dat de Staatssecretaris zich van links 
naar rechts beweegt. Als hij zich na de-
ze horizontale beweging ook verticaal 
gaat bewegen en terecht komt in de 
verticale draagkracht, kan het zijn dat 
hij een tegengestelde maatschappelij-
ke druk ervaart. Wij hebben uitvoerig 
gepraat over het verschijnsel dat een 
combinatie van twee op zich juiste be-
ginselen tot een minder juist maat-
schappelijk effect leidt. Deze combi-
natie heeft ertoe geleid dat de PPR-
fractie meer belangstelling heeft voor 
belaste bijslagregelingen dan voor af-
trekregelingen. Hierover wil ik een uit-
spraak van de Kamer vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Jansen, 
Kombrink en Beckers-de Bruijn wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Regering de mo-
daliteiten wil onderzoeken van aftrek-
ken, toe te kennen aan belastingplich-
tigen van wie kan worden aangeno-
men dat zij door hulpbehoevendheid 
etc. een duidelijk geringere draag-
kracht hebben in vergelijking met de 
overige belastingplichtigen; 

overwegende, dat thans voorzienin-
gen tot behoud, herstel of ter bevorde-
ring van de arbeidsgeschiktheid en an-
dere voorzieningen, zoals het verstrek-
ken van vervoermiddelen, vergoedin-
gen voor werk- en woonaanpassing 
e.d. ten laste van het AAW-fonds ko-
men; 

overwegende, dat het financiële effect 
van het toekennen van een aftrek op 
grond van hulpbehoevendheid voor 
de hulpbehoevende groter is naarma-
te het inkomen hoger is; 

van oordeel, dat een bijslagregeling 
met belaste bijslagen bij hulpbehoe-
vendheid op grond van sociale recht-
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Voorzitter 

vaardigheid de voorkeur verdient bo-
ven een belastingaftrekregeling; 

nodigt de Regering uit, naast een on-
derzoek naar een aftrekregeling ook 
een onderzoek naar een bijslagrege-
ling uit te voeren opdat de Kamer op 
grond van beide onderzoeken nadere 
conclusies zal kunnen trekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 17(15 849). 

De vergadering wordt van 18.05 uur 
tot 19.45 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de voorzitter van de vaste Commissie 
voor Financiën, de heer Joekes, tot het 
uitbrengen van verslag. 

D 
De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De vaste Commissie voor 
Financiën heeft in de avondpauze op 
verzoek van enkele leden mettoepas-
sing van artikel 25 van het Reglement 
van Orde mondeling overleg gevoerd 
met de Regering, vertegenwoordigd 
door de Minister van Financiën en de 
Staatssecretaris van Financiën, betref-
fende wetsontwerp 15 904 inzake de 
verlenging van de geldigheidsduur 
van de tijdelijke maatregelen in de ver-
mogensbelasting voor het kalender-
jaar 1980. De bewindslieden waren 
vergezeld van twee ambtenaren. Na-
mens de commissie en conform het 
voorschrift van artikel 25 van het regie-
ment van orde rapporteer ik als volgt 
over dit overleg. 

Een van de leden stelde vast dat het 
wetsontwerp inhoudende structurele 
wijzigingen in de vermogensbelasting 
door tijdgebrek niet meer voor 1 janu-
ari 1980 het Staatsblad zal kunnen be-
reiken. Dit wetsontwerp voorziet onder 
meer in een verhoging van de vrije 
voet voor diverse categorieën belas-
tingplichtigen. Aangezien een dergelij-
ke voetverhoging aangekondigd was 
voor 1980, zou dit lid gaarne vernemen 
of zulks ook wetstechnisch gereali-
seerd zou kunnen worden via wijziging 
van wetsontwerp 15 904. De Staats-
secretaris van Financiën antwoordde 
dat dit wetstechnisch niet onmogelijk 
is. Een algemeen werkende verhoging 
van de vrije voet met f 27.000 zou lei-
den tot een opbrengstderving van cir-
ca f 75 min. Een voetverhoging met 
f 9000 zou tot een derving van f 25 
min. leiden. 

Op de vraag of hetzelfde effect niet 
te bereiken zou zijn door het toeken-

De heer Joekes (VVD) 

nen van terugwerkende kracht aan een 
deel van de voorzieningen in het wets-
ontwerp tot structurele wijziging van 
de vermogensbelasting, antwoordde 
de Staatssecretaris dat hem dit om 
staatsrechtelijke en om principieel-fis-
cale redenen minder aantrekkelijk 
leek, zonder dat hij overigens wilde 
uitspreken dat dit wetstechnisch on-
mogelijk zou zijn. 

De commissie stelde aan het einde 
van het overleg vast, dat de Minister 
niet bereid was een nota van wijzigin-
gen in te dienen op wetsontwerp 
15 904. 

De Voorzitter: Heeft een van de aan-
wezige leden van de vaste Commissie 
voor Financiën of de Regering aan dit 
verslag wat af of toe te doen? Naar mij 
blijkt, is dat niet het geval. 

• 
De heer Portheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben het met de algemene 
filosofie in het regeringsantwoord van 
de Minister en de Staatssecretaris wel 
eens. Door mij is in eerste instantie ge-
sproken over het fiscale systeem en de 
stimulansen die daarvan kunnen uit-
gaan op de economische ontwikkeling 
van het bedrijfsleven, het midden- en 
kleinbedrijf in het bijzonder. De Staats-
secretaris heeft dit meer toegespitst 
op de zelfstandigenaftrek. Erkent hij 
niet met mij dat het in het algemeen 
buiten de zelfstandigenaftrek belang-
rijk is het oog te richten op een zoda-
nig systeem van met name de inkonv 
stenbelasting, dat daaruit stimulansen 
voor het bedrijfsleven kunnen voortko-

men? Ik begrijp dat er soms budgettai-
re moeilijkheden zijn, maar het gaat 
om een algemene filosofie die men in 
een niet al te ver liggende toekomst 
denkt te kunnen bereiken. 

Ik sta achter het onderzoek dat de 
motie-Van Rooijen op dit punt vraagt, 
maar als men inkomens van zelfstan-
digen gaat vergelijken met die van 
niet-zelfstandigen, moet men daarbij 
altijd incalculeren dat de zelfstandigen 
bij het inkomen altijd een eigen reser-
veringsmogelijkheid nodig hebben, 
aangepast aan het ondernemerschap. 

Ten aanzien van het eventueel naar 
voren halen van een aantal zaken met 
betrekking tot de vermogensbelasting 
zal uit amendering het nodige blijken, 
zodat ik daar thans aan voorbij ga. 

Ik kom tot de indirecte belastingen. 
Met de algemene filosofie daarvan kan 
ik mij wel verenigen. 

Ik kom dan eerst tot de sigaretten. 
De Staatssecretaris heeft nogal na-
drukkelijk gesproken over de rol die 
mede het ministerie van Economische 
Zaken speelt in de onderhandelingen 
met betrekking tot de marges in de be-
drijfskolom. Er zijn zelfs cijfers ge-
noemd. De onderhandelingen zullen 
volgens de Staatssecretaris binnen-
kort worden afgerond en dan vind ik 
het toch wel merkwaardig, van de be-
trokken organisaties te moeten horen 
dat zij eigenlijk in het geheel nog geen 
positie hebben ingenomen in de on-
derhandelingen, noch dat zij op de 
hoogte zijn van de percentages die de 
Regering zich voorstelt. Ik wil niets te-
kort doen aan de pogingen die zijn ge-
daan, maar het is nog niet voldoende 
doorgedrongen. 

Binnenkort zal men echter tot een af-
ronding moeten komen in verband 
met de verhogingen, waarvan wij op 
zich zelf voorstander zijn. De Staats-
secretaris heeft gezegd dat er een ze-
kere krediettermijn is verbonden aan 
de voorraadpositie. In eerste instantie 
heb ik gewezen op het feit dat er eigen-
lijk een permanent liquiditeitspro-
bleem is met betrekking tot kredietter-
mijnen enz. Ik meen dat wi j dit perma-
nent in de gaten moeten houden en 
dat beide departementen daarbij een 
bemiddelende rol moeten spelen, of 
op andere wijze hulp moeten verlenen. 
Zo langzamerhand zijn de problemen 
zo permanent geworden dat dit moet 
en daarom wil ik thans een motie in-
dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Porthei-
ne, Couprie, Van Dis en Joekes wordt 
de volgende motie voorgesteld: 
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Voorzitter 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterend, dat de verhoging van de 
accijns op sigaretten en kerftabak de 
sigarettenhandel wederom voor grote 
moeilijkheden stelt en de bestaande l i-
quiditeits-problemen nog verergert; 

verzoekt de Regering via bemiddeling 
of anderszins een bijdrage te leveren 
tot het binnen de bedrijfskolom vinden 
van meer permanente oplossingen 
voor deze problematiek, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 13(15 851). 

De heer Portheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten aanzien van de kerfta-
bak... 

De heer Wöltgens (PvdA); Wat bedoelt 
u concreet met de maatregelen die in 
uw motie worden gevraagd? 

De heer Portheine (VVD): Ik doel niet 
direct op maatregelen. Ik doel op een 
bemiddelende rol van de overheid bij 
de onderhandelingen in de bedrijfsko-
lom, opdat eindelijk een meer perma-
nente oplossing wordt gevonden voor 
met name de liquiditeitsproblematiek 
van het bedrijfsleven in de bedrijfsko-
lom en daarbij met name in de detail-
handel. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat zou dus 
bij voorbeeld ten koste van de fabri-
kanten moeten gaan. Of niet? 

De heer Portheine (VVD): Bij onder-
handelingen is er natuurlijk altijd spra-
ke van geven en nemen. Ik heb echter 
de indruk dat daarbij in het verleden 
met name de detailhandel onvoldoen-
de aan zijn trekken is gekomen als het 
ging om structurele liquiditeitsproble-
men. Dat wil ik als het ware inzet van 
die onderhandelingen maken. 

De heer Wöltgens (PvdA): In de gehele 
branche is er natuurlijk maar een liqui-
diteitstotaal. Dat moet verdeeld wor-
den tussen fabrikanten, handel en wat 
zich verder nog in die kolom bevindt. 
De heer Portheine bepleit dus in wezen 
een verruiming van de marge van de 
handel ten koste van de fabrikanten. 

Als de heer Portheine een beroep 
doet op de overheid, deinst hij er dus 
niet voor terug, dat zij gebruik zou ma-
ken van de mogelijkheden, vastgelegd 
in de Prijzenwet, om dirigerend op te 
treden. 

De heer Portheine (VVD): In de motie 
staat exact: de bemiddelende rol van 

de overheid of anderszins. De beteke-
nis daarvan is dat een bemiddelaar al-
tijd optreedt als men er in de bedrijfs-
kolom in structureel opzicht niet uit 
komt. Ik vind het dan een beetje strij-
dig met de sfeer van onderhandelen 
om te zeggen dat ik bedoel, dat die fa-
brikanten dan maar iets moeten af-
staan. Ik bepleit een meer permanente 
gerichtheid van de gehele bedrijfsko-
lom op het gebeuren in die bedrijfsko-
lom. Natuurlijk zal dat met zich mee-
brengen dat bepaalde posities zich wel 
eens wijzigen. Ook de positie van de 
groothandel is in deze kolom van be-
lang. Ik kan niet precies beoordelen, 
hoe een en ander precies moet verlo-
pen, maar mijn ideaal is, dat iedereen 
op een behoorlijke manier aan zijn 
trekken komt en dat de structurele pro-
blemen op het gebied van de liquidi-
teit met name voor de detailhandel be-
ter worden opgelost. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het lijkt mij 
een uiterst nobel streven van de heer 
Portheine, maar het gaat wel ten koste 
van een van de andere schakels in de 
bedrijfskolom. Dat moeten we even in 
alle eerlijkheid vaststellen. 

De heer Portheine spreekt van 'be-
middelend of anderszins'. Met dat laat-
ste bedoelt hij toch echt het gebruik 
maken van het wettelijk instrumentari-
um dat de Regering tot haar beschik-
king heeft? 

De heer Portheine (VVD): Ik kan mij 
ook nog andere methoden indenken 
zonder dat er direct van instrumentaria 
sprake is. Daaraan denkt de heer Wölt-
gens blijkbaar onmiddelli jk, maar ik 
denk aan andere zaken. 

De heer Wöltgens (PvdA): Noemt u 
eens een voorbeeld. 

De heer Portheine (VVD): Ik wil nu niet 
in detail treden, maar als je bemiddelt, 
roep je partijen naar de tafel. Je kunt 
ook met verschillende partijen gaan 
praten en daarna deze partijen zelf het 
overleg laten voeren zonder die be-
middelende rol voort te zetten. Dat is 
de bedoeling van 'anderszins'. Ik heb 
daarmee dus niet de bedoeling om dit 
door middel van wettelijke maatrege-
len verpl ichtte stellen. Ik heb in eerste 
termijn gezegd dat het ministerie van 
Economische Zaken een eigen verant-
woordelijkheid heeft op het gebied 
van de prijszetting. Dat speelt natuur-
lijk bij dit geheel een rol. 

De heer Wöltgens (PvdA): Met 
'anderszins' is dus uitdrukkelijk niet 
het gebruik maken van wettelijke 
maatregelen bedoeld? 

De heer Portheine (VVD): Neen, daar 
denk ik beslist niet in de eerste plaats 

aan. Het is de bedoeling van de onder-
tekenaars van de motie om een sfeer 
van overleg te scheppen. Die door-
breekt men eerder met wettelijke 
maatregelen dan dat men die helpt be-
vorderen. 

De heer Couprie (CDA): Het gaat om 
bemiddeling tussen de schakels. Aan 
het begin en het eind daarvan bevin-
den zich andere schakels, zoals de con-
sument. Ik zou mij kunnen voorstellen 
dat de overheid haar kennis over de 
consument en over de andere schakels 
gebruikt om andere mogelijkheden te 
scheppen, door bijvoorbeeld studie-
factoren erbij te betrekken. De over-
heid heeft vaak meer mogelijkheden 
en zij kan vaak gebruik maken van 
meer kennis bij bemiddeling. 

De heer Wöltgens (PvdA): Bedoelt u 
daarmee dat de prijs omhoog moet? 
Het ging toch om de verbreding van de 
marge voor de kleine handelaar? 

De heer Couprie (CDA): Neen, het gaat 
om het algemeen overleg tussen die 
drie schakels. Ik kom hierop in mijn be-
toog nog terug. Bemiddelen kan ech-
ter meer inhouden dan het uitsluitend 
optreden tussen die schakels. Men kan 
ook denken aan het verruimen van het 
totale kader. 

De Voorzitter: Het woord is nu weer 
aan de heer Portheine. Als de heer 
Couprie aan het woord is, kunnen de 
heren de discussie voortzetten. 

De heer Wöltgens (PvdA): De heer 
Portheine sprak mede namens de me-
de-ondertekenaar van zijn amende-
ment. Deze komt nu iets expliciteren 
wat ik helemaal niet heb begrepen uit 
de woorden van de eerste onderteke-
naar, namelijk dat de consument meer 
zal moeten betalen. Dit lijkt mij een 
heel nieuw gezichtspunt in deze dis-
cussie. 

De heer Portheine (VVD): Op uw gezag 
heb ik thans het woord; ik spreek nu 
even namens de heer Couprie. Wat de 
heer Wöltgens nu zegt, kan niet direct 
worden afgeleid uit de opmerkingen 
van de heer Couprie. Wij kunnen hier-
over nog verder discussiëren bij de be-
handeling van de artikelen. 

Ik wi l dan nog een korte opmerking 
maken over de kerftabak. Ik ben het 
eens met de geachte afgevaardigde de 
heer Wöltgens dat, als er gesproken 
wordt over onevenwichtigheid, deze 
toch wel degelijk zit in de bijstelling in 
een gelijk bedrag in centen voor siga-
retten en voor shag, zeker als men let 
op de ontwikkeling in het naaste verle-
den. In aansluiting aan wat ik in eerste 
instantie heb gezegd, heb ik gemeend 
een amendement te moeten indienen, 
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Portheine 

dat erop is gericht de verhoging voor 
kerftabak procentueel gelijk te doen 
zijn aan die voor sigaretten. Aan de an-
dere kant zouden zodanige toezeggin-
gen van de betrokken industrie moe-
ten worden verkregen, dat alle budget-
tair ongunstige gevolgen daarvan 
worden opgevangen tot en met 1981. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik kan 
het voor 1980 begrijpen, maar voor 
1981 niet. Als ik uw voorstel goed be-
grijp, komt er 10 min. minder op-
brengst en wordt er 10 min. in betaling 
naar voren geschoven. De wet van het 
vacuüm leert dat er dan in 1981 een 
vacuüm wordt getrokken van 20 min. 
'Tot en met 1981' begrijp ik dus niet. 

De heer Portheine (VVD): U begrijpt 
het misschien niet, maar dat maakt de 
toezegging alleen maar belangrijker. 
De Staatssecretaris heeft de moeilijk-
heden geschetst. Ik denk in de eerste 
plaats aan de ingangsdatum. De heer 
Wöltgens heeft eraan herinnerd dat de 
verschillende papieren al zijn gedrukt. 
In mijn amendement wordt dan ook 
voorgesteld de ingangsdatum later te 
stellen, namelijk op 18 februari. Hier-
door ontstaat, zoals de Staatssecre-
taris zei, een inkomstenderving, in to-
taal 20 min. Daarnaast ontstaat er, 
naar de prognoses van de Staatssecre-
taris, later, en wel in 1981, een gat. 
Hierover bestaat tussen ons geen 
overeenstemming. 

De mogelijkheid echter dat de toe-
zegging van de industrie met betrek-
king tot de budgettaire vermindering 
van de opbrengst en de verdere uit-
strekking naar beneden van de krediet-
termijn, wordt gestand gedaan, kan 
mijns inziens op deze wijze worden 
versterkt. Dat zal te gemakkelijker gaan 
omdat het hier slechts een beperkt 
aantal industrieën betreft. Het is echter 
misschien beter dit punt verder te be-
handelen bij de artikelsgewijze behan-
deling, evenals de andere amende-
menten die ik heb ingediend, namelijk 
met betrekking tot de bijzondere ver-
bruiksbelasting op personenauto's en 
met betrekking tot de accijns op alco-
hol. 

D 
De heer Van Rooijen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Allereerst bedank ik de 
Minister en de Staatssecretaris voor 
hun uitvoerige antwoord, ook op vra-
gen die ik namens mijn fractie heb 
gesteld. Mij is opgevallen, dat met na-
me het betoog van de Staatssecretaris 
in lengte wel eens records kan berei-
ken zonder pauzes. 

Ik wi l nog iets zeggen over de econo-
mische situatie naar aanleiding van de 
eerste termijn. Ik meen dat de Minister 
afgelopen maandag zich in een rede 
zorgelijk heeft uitgelaten met betrek-
king tot de problemen voor de jaren 
'80. Inmiddels heb ik daarover iets na-
ders kunnen lezen. Nu zal ik hierop niet 
uitvoerig ingaan. Wij hebben eerder 
een discussie gehad over de gevolgen 
van een hogere loonstijging dan in het 
kabinetsbeleid is opgenomen. De Mi-
nister heeft daarover gezegd, dat het 
ook tot een beperking van de stijging 
van de collectieve uitgaven kan leiden. 
Ik begrijp hieruit, dat dit een gevolg is 
van de verdeling van de weinige groei. 

In dit verband wil ik de heer Zijlstra 
citeren. Verleden week in een inter-
view zei hij hierover: Je kunt kiezen 
voor een redelijke verdeling vooraf op 
ordelijke wijze of voor conflicten plus 
inflatie, waarin er een verdeling achter-
af ontstaat; maar ook in het laatste 
geval is er echt niet meer te verdelen 
dan er aan ruimte is. Ik denk dat de Mi-
nister ook dat in gedachten had, toen 
hij tot zijn uitlatingen ter zake kwam. Ik 
meen dat het inderdaad niet anders is. 
Men moet dan ook rekening houden 
met die gevolgen. 

Over de aangekondigde belasting-
verlaging, die al eerder ter discussie is 
gekomen, wi l ik het volgende opmer-
ken. De Minister heeft laten doorsche-
meren, refererend aan hetgeen de Mi-
nister-President daarover heeft ge-
zegd, dat een belastingverlaging, zoals 
nu voorgenomen en aangekondigd, 
haar doel voorbij kan schieten, indien 
er een andere loonontwikkeling op-
treedt dan het kabinet wenselijk oor-
deelt. Daarvan heb ik kennis genomen. 
Later zullen wi j dit moeten beoorde-
len. 

Een ander onderwerp is de aard en 
de invulling van de belastingverlaging. 
De verlaging komt, als het goed gaat, 
in plaats van een initiële, algemene, 
dus voor iedereen geldende verho-
ging. Door de belastingverlaging die 
daar tegenover staat, onstaat er een si-
tuatie die ik wi l typeren als een soort 
indirecte weg van aftopping: ie-
dereen krijgt een lagere loonsverho-
ging en een groep met een inkomen 
tot iets boven modaal krijgt daarvoor 
een adequate compensatie, namelijk 
een soort aftopping van de belasting-
verlaging . Ik doel hierbij met name op 
de progressie. Per interruptie heb ik 
hierover al iets gezegd. De Minister 
ziet tenminste het probleem ter zake 
en deelt wellicht ook mijn zorg hier-
over. 

Immers, als je jaren achtereen aan 
de voet van het tarief aan iedereen een 

gelijk bedrag geeft naast de inflatiecor-
rectie, wordt de progressie ook al in 
dat tarief verscherpt. De nu aangekon-
digde verlaging voegt daaraan eigen-
lijk een verdere verscherping toe. Ie-
mand met een minimumloon krijgt 
f 15 en een werknemer met een mo-
daal inkomen f 70. Op zich zelf is dat al 
wat typisch. Het is namelijk voor de 
minimumloner niet ook f 70. Boven-
dien wordt de verhoging bij een hoger 
inkomen al vrij snel op nul gezet. Dat is 
een zeer bijzonder prentje, dat ik mij 
uit het verleden niet voor ogen kan ha-
len. Daaruit blijkt hoezeer deze vorm-
geving precies een soort spiegel-
beeldige invulling is van het gat in de 
koopkrachtprent. Er wordt een belas-
tingverlaging uitgemeten langs een li-
niaal die de minnetjes precies weg-
neemt, althans dat is mijn indruk. In 
een bepaalde situatie kan dat aan 
vaardbaar zijn. Als het desbetreffende 
wetsontwerp er is, zullen wi j hierover 
nog nader spreken. 

Mocht dit echter ook in de toekomst 
een techniek zijn, waarbij het tarief 
puur een technisch instrument wordt 
om een koopkrachtontwikkeling, die 
minnetjes vertoont, te redresseren, 
dan maakt het dit verhaal over de ver-
scherpte progressie erg manifest. De 
vorm die het nu krijgt moet niet al te 
snel als een goed precedent worden 
opgevat. 

De heer Kombrink (PvdA): U zegt op 
dit moment geen 'nee'? 

De heer Van Rooijen (CDA): Wij heb-
ben hier geen wetsontwerp. 

De heer Kombrink (PvdA): Wij hebben 
vanmiddag iets gehoord. Ik was be-
nieuwd tot welke beleidsmatige con-
clusie u eventueel op dit moment al 
zou komen. Stel dat het een functie in 
het arbeidsvoorwaardenoverleg ver-
vult, dat wij er later over te oordelen 
krijgen en dat de heer Van Rooijen 
achteraf tot de conclusie komt dat dit 
niet de geschikte methode is, dan kun-
nen ertoch enige problemen ontstaan. 

De heer Van Rooijen (CDA): De heer 
Kombrink fietst nu een heel eind door 
terwijl ik nog bij de start sta. Ik heb een 
kanttekening willen maken bij de op-
merking die de Minister heeft ge-
maakt. Die spreekt voor zich zelf. Ik 
heb al gezegd dat wij later zullen moe-
ten oordelen over het wetsontwerp. Ik 
heb met name gezegd dat het voor het 
probleem van vandaag een oplossing 
zou kunnen zijn, maar dat de optiek 
van de progressie daarbij wel degelijk 
moet worden betrokken. Met name als 
men zegt dat het een voorbeeldwer-
king moet hebben, zet ik er een vraag-
teken bij. 
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Ik kom aan de meerjarenraming. De 
Minister heeft gezegd dat hij bij een 
eerstvolgende miljoenennota mis-
schien al tot een schets kan komen van 
de resultaten van de herbezinning op 
de wettelijke en andere regelingen die 
tot uitgaven leiden. Ik heb nog ge-
vraagd o f een onverdeelde ruimte 
geen mogelijkheid gaf in het beleid 
meer speelruimte te geven. Dit sprak 
hem op zich wel aan. Er waren proble-
men. Ik heb die ook onderkend. De Mi-
nister gaf mij nog een troost mee die in-
hield dat er best minder ruimte zou kun-
nen zitten in de meerjarenramingen 
dan wij nu aannemen. Het ging mij ech-
ter vooral om de speelruimte, die er bij 
een veronderstelde ruimte zou zijn. Ik 
wilde alleen de flexibiliteit iets groter 
maken en het verstarrende element, dat 
in het systeem kan zijn geslopen, min-
der star maken. De mogelijkheden voor 
nieuw beleid en het intensiveren van 
bestaand beleid zouden dan met zo'n 
onverdeelde ruimte meer kans krijgen, 
zonder dat dit het gevaar oplevert dat 
vanuit het min imum van de meerjaren-
ramingen nieuw beleid er gewoon bo-
venop komt, met alle gevolgen van 
dien. 

Wat bedoelt de Minister als hij zegt 
dat het hem op zich wel aanspreekt? Is 
hij bereid in de volgende miljoenenno-
ta over die suggestie zijn gedachten 
naderte laten gaan? 

Ik begrijp dat deze al betrokken 
wordt bij de studies die nu aan de 
gang zijn bij de voorbereiding van de 
volgende miljoenennota en de meerja-
renaspecten daarvan. Kan hij in zijn 
antwoord duidelijk maken in hoeverre 
dit op enigerlei wijze gestalte kan krij-
gen in het denken daarover? 

De heer Kombrink (PvdA): In plaats 
van met 1 miljard onderuitputting 
moeten wi j rekening houden met 1 
miljard overuitputting. 

De heer Van Rooijen (CDA): Wij moe-
ten niet iedere keer met nieuwe ter-
men gaan werken, die ook weer hun 
eigen geschiedenis krijgen. 

De Minister duidde even op het be-
gin van de zeventiger jaren. Toen wa-
ren er ook ontwikkelingen in die rich-
ting. Zou hij nog kunnen vertellen wat 
dit precies was en hoe de evaluatie is 
verlopen? 

De heer Jansen (PPR) Door de fractie-
voorzitter van de KVP destijds of door 
de Minister? 

De heer Van Rooijen (CDA): DeMinis-
ter sprak over het beleid ten aanzien 
van een punt dat in het begin van de 
zeventiger jaren aan de orde was. 

Ik wi l dan een korte opmerking ma-
ken over de premieheffing, waarover 
ook de heer Kombrink uitvoerig heeft 
gesproken. Hij heeft de Minister ge-
vraagd, de problematiek hoe de pre-
mieheffing moet worden gezien in re-
latie tot de belastingheffing in diverse 
aspecten aan een soort studie te on-
derwerpen. Op dit moment volsta ik 
ermee, op te merken dat wij het gehele 
vraagstuk van de belastingheffing, on-
der andere in relatie tot de premiehef-
f ing, gaarne in een brede optiek aan de 
orde gesteld zouden zien. 

Volgende week zullen wi j hierop bij 
de reparatiewetgeving terugkomen, 
zoals wi j dat ook in de met de Regering 
gewisselde stukken over de reparatie-
wetgeving al aan de orde hebben 
gesteld. Wij zouden graag een studie 
zien over de inkomstenbelasting die 
verder zou gaan dan het punt alleen 
dat de heer Kombrink er nu als een ele-
ment uitlicht. 

Ik kom tot de inflatieneutrale belas-
tingheffing. Het is mij opgevallen dat 
de Minister en de Staatssecretaris niet 
alleen op één lijn zaten met hetgeen zij 
zeiden, maar dat zij ook beiden bij de 
inflatieneutrale belastingheffing met 
name spraken over de beperking van 
de rente-aftrek van de eigen woning, 
waarvan in ieder geval geen sprake 
zou zijn. Dat hadden wij al begrepen. 

Ik herhaal dat dit voor ons helemaal 
niet de zaak is waarom het gaat. Dit is 
het einde van het verhaal. Het begin 
van het verhaal - niet alleen van de 
studie maar ook van de discussie die 
wi j zullen krijgen - is onze zorg dat bij 
een betekenende inflatie, die een paar 
jaar geleden zeer hoog was, die nu la-
ger is en waarvan het te vrezen valt dat 
zij weer zal gaan stijgen, de belasting-
heffing over schijnwinsten, veel 
zwaarder zal worden als de inflatie 
weer gaat stijgen, en ook over ontvan-
gen rente, die zodra de inflatie stijgt 
een heffing betekent over schijnrente. 
Daarom is deze studie toch tot stand 
gekomen en zullen wij nu over dit pro-
bleem in den brede moeten spreken. 

Alleen omdat er een onverbrekelijke 
band is in de visie van het rapport-Hof-
stra en in die van het kabinet tussen 
maatregelen in de winst- en in de pri-
vé-sfeer- en binnen de privé-sfeertus-
sen de ontvangen en de betaalde rente 
- komt als een vervolg op die benade-
ring ook de discussie aan de orde over 
de beperking van de rente-aftrek. Het 
is echter niet zo dat het ons er ook om 
zou gaan, in ieder geval in die sfeer 
iets tot stand te brengen. Dit houd ik 
nog eens voor aan al diegenen die nu 
wellicht te veel accent zouden leggen 
op het laatste, de staart van het ver-
haal en die daarmee te weinig oor en 

oog zouden hebben voor de verbete-
ring, voor een rechtvaardiger belas-
tingstelsel voor de winstbepaling en 
voor de spaarders. Die unieke kans zul-
len wij niet gauw weer hebben. De 
budgettaire middelen zijn ervoor aan-
wezig en de inflatie is gelukkig nog zo 
laag dat het zou kunnen. 

Wij hebben van de alternatieven al 
gezegd dat zij smal zijn en toch niet 
een zodanig alternatief dat zij op het 
spoor zitten van de inflatieneutrale 
belastingheffing als een totaal pro-
bleem. 

In dat verband kom ik ook te spreken 
over de zelfstandigenaftrek. Daarover 
heb ik middels een interruptie ook al 
aangegeven - voor zover dat nodig 
was - dat wi j niet menen dat de zelf-
standigenaftrek tot het bedrag van 
f 2000 in de komende jaren zou dienen 
te worden gehandhaafd. Dit heb ik ver-
leden jaar reeds gesteld, ook in de ver-
onderstelling - dit zal uit interruptiede-
batjes duidelijk zijn geworden - dat wij 
nu al definitieve voorstellen van het 
kabinet zouden hebben gehad om 
daarover een oordeel te geven. Ik heb 
ook de heer Kombrink hopelijk nog 
eens duidelijk gemaakt dat het bedrag 
van f 2000 ook in die context moet 
worden gezien. 

De strekking van de motie is, het ka-
binet te vragen in een studie de vorm 
van een zelfstandigenaftrek ter hand te 
nemen en ons daarover nader te rap-
porteren als een blijvend instrument in 
de inkomstenbelastingwetgeving, te-
gen de achtergrond van de problema-
tiek van de belastingheffing en de in-
flatie en van de inkomensontwikkeling 
en gelet op hetgeen daarover in het re-
geerakkoord is gezegd over de bijzon-
dere functie van het ondernemersinko-
men, waarbij - en dat staat ook in het 
regeerakkoord - het gaat om de con-
sumptiefunctie van dat inkomen maar 
ook om de noodzaak, uit dat inkomen 
reserveringen te doen en investerin-
gen. 

Deze aspecten zouden wi j dan ook in 
de studie betrokken wil len zien. Ik zou 
de Staatssecretaris wil len vragen, of 
hij na deze toelichting nog meent, dat 
de motie eenzijdig is en of hij bereid is, 
de motie in deze geest uit te voeren. 

Ten slotte voeg ik hieraan toe, dat de 
discussie over de inflatieneutrale be-
lastingheffing hierbij een aspect is. Ik 
wil er ook bij zeggen, dat de alternatie-
ve voorstellen zoals zij nu even van de 
tafel zijn, maar weer terug zouden kun-
nen komen, in onze zin niet de inflatie-
neutrale belastingheffing zouden zijn 
die ook voor de zelfstandigenaftrek 
eventueel belangrijke gevolgen zou 
kunnen hebben. 
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De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van Rooijen is in 
zoverre inconsequent, dat - los van de 
relatie met de Hofstra-problematiek -
er wel een permanente zelfstandigen-
aftrek zou moeten blijven bestaan, en 
dat anderzijds - los van de Hofstra-
problematiek - er kennelijk niets zou 
mogen gebeuren op het gebied van de 
rente-aftrek. Mijn conclusie moet zijn, 
dat ten aanzien van beide onderwer-
pen - vanuit een geheel verschillende 
opt iek-externe overwegingen wor-
den gehanteerd om tot deze, op zich 
zelf inconsequente, opstelling te ko-
men. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik kan dit 
volstrekt niet met de heer Kombrink 
eens zijn. Ik heb s lechts- toen ik sprak 
over de inflatieneutrale belastinghef-
fing - gesproken over het totaal en niet 
over de beperking van de rente-aftrek, 
die de heer Kombrink destijds in de 
motie van zijn eigen fractie - die wij 
hebben afgestemd - had opgenomen. 
Hierbij zou ik het wil len laten. Ik zie he-
lemaal niet in, wat hieraan inconsis-
tent is. Ik heb juist de samenhang tus-
sen deze elementen in dat probleem 
aan de orde willen stellen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik neem aan, 
dat de bewindslieden bij de behande-
ling van de artikelen zullen terugko-
men op ons amendement inzake de 
rentevrijstelling. Ik ga ervan uit, dat zij 
in verband met deze mogelijkheid zo 
kort hierop hebben gereageerd. 

Mijnheer de Voorzitter! De kwestie 
van de huurwaarde onroerend goed: 
de Staatssecretaris heeft een nota toe-
gezegd, te verschijnen rond 1 maart 
1980 c.q. in het vroege voorjaar. Wij 
hopen dat wij dan op korte termijn er-
over zullen kunnen spreken. 

Wij zijn de Staatssecretaris erkente-
lijk voor de toezegging die hij heeft ge-
daan - ik heb de indruk, dat hij heeft 
geprobeerd, hierbij zo ver mogelijk te 
gaan - om voor de problematiek van 
de lijfrente op de meest korte termijn 
en met de allerhoogste prioriteit met 
een wetsontwerp te komen. Ik denk 
dat de duidelijkheid die daarmee 
wordt geschapen, al haar eigen gunsti-
ge werking tot het tegengaan van on-
eigenlijk gebruik kan hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! De WIR, met 
name het anticipatieaspect: de Minis-
ter heeft met mij gezegd, dat dit onge-
wenst is. Aan de andere kant signa-
leerde hij, dat als investeringen al in 
een ver gaande staat van voorberei-
ding zijn, dat als een plotselinge zaak 
kan overkomen. Ik wijs erop, dat - hoe 
zeer dit op zich zelf juist i s - de be-
schikkingen die in het verleden zijn ge-

troffen en die ook in de toekomst zou-
den kunnen worden getroffen om tot 
conjuncturele wijziging - in dit ver-
band met name conjuncturele verla-
ging - over te gaan, hetzelfde effect 
hebben gehad of zouden kunnen heb-
ben. In zoverre lijkt mij dit niet zo'n 
zwaarwegend nadeel om het op de 
dag zelve te doen, de dag van de aan-
kondiging. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
kwestie van de aanbetalingen betreft, 
heb ik de Minister gevraagd naar het 
kas- en begrotingseffect van het naar 
voren halen van een belangrijk aantal 
investeringen die anders volgend jaar 
tot stand zouden komen. De aanbeta-
lingen spelen uiteraard een rol bij de 
mate waarin de premies worden uitge-
keerd. Echter, voor de begroting is uit-
eindelijk het feit beslissend, dat de 
verplichtingen worden aangegaan, 
hetgeen betekent, dat uiteindelijk op 
deze investeringen een hogere basis-
premie zal worden ontvangen dan 
anders het geval zou zijn, hetgeen tot 
een probleem kan leiden bij het getal 
dat in de begroting 1980 was opgeno-
men als besparing die tot een andere 
aanwending zou komen. 

Minister Andriessen: Ik denk eerder la-
ter dan 1980. Ik heb begrepen dat de 
vraag op 1980 betrekking had. Voor 
1980 is er mijns inziens geen sprake 
van. Op langere termijn kunnen hoge-
re aangegane verplichtingen zich in de 
loop van de betalingsperiode inder-
daad vertalen in hogere uitgaven. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik ben het 
met de Minister eens, dat er een ander 
en beter moment is om te discussiëren 
over de premie voor outillage. Wij be-
perken ons zoals ik reeds heb opge-
merkt niet tot de echt geavanceerde in-
dustrie, ofschoon die door mij met na-
me is genoemd. Wij moeten in de 
tachtiger jaren arbeidsplaatsen schep-
pen in de marktsector en dus ook in de 
industrie. De heer Weitenberg heeft 
onlangs nog gewezen op het giganti-
sche aantal arbeidsplaatsen dat ieder 
jaar extra nodig is: 30.000 voor man-
nen en 30.000 voor vrouwen. Hij sprak 
van een aantal te scheppen arbeids-
plaatsen in het midden van de tachti-
ger jaren van 625.000. Er moet een 
flink stuk werkgelegenheid in de 
marktsector worden gevonden. Gezien 
de gespannen arbeidsmarkt in de 
bouw vragen wij ons af of niet moet 
eventueel worden gekeken naar de 
verhouding met de basispremie voor 
de gebouwen. Bij de behandeling van 
het wetsontwerp zullen wij daarop ze-
ker terugkomen. 

De heer Wöltgens (PvdA): U bent dus 
van mening dat de premie voor outilla-
ge moet worden verhoogd ten koste 
van die voor gebouwen. 

De heer Van Rooijen (CDA): Dan hebt 
u niet goed geluisterd naar wat ik gis-
teren heb gezegd, namelijk dat wi j ons 
afvragen of er geen reden is de basis-
premie voor outillage te verhogen en 
of dit eventueel niet moet worden ge-
zien in relatie tot de basispremie voor 
gebouwen. Wij hebben echter geen 
rechtstreekse koppeling aangebracht. 

De heer Wöltgens (PvdA): U moet toch 
kiezen: als het bedrag van de WIR niet 
wordt verhoogd gaat het ten koste van 
iets anders. 

De heer Van Rooijen (CDA): Het kan 
ook ten koste van iets anders gaan. 
Dat behoeft echter niet de basispremie 
voor gebouwen te zijn. Er zijn vele mo-
gelijkheden. Wij zijn nog niet tot een 
definitief oordeel gekomen. Wij ver-
zoeken de Regering na te gaan in hoe-
verre dit in haar totale beleid een posi-
tieve rol kan spelen, gelet op het 
scheppen van arbeidsplaatsen in de 
marktsector. In de industrie komen, 
anders dan met vervangingsinveste-
ringen, onvoldoende uitbreidingsin-
vesteringen, die arbeidsplaatsen 
scheppen, voor. Dat probleem moeten 
wij van diverse kanten, ook uit de op-
tiek van de arbeidsmarkt, aanpakken. 

De heer Wöltgens (PvdA): U bent het 
toch met mij eens dat gebouwen eer-
der uitbreiding vergen dan outillage. 

De heer Van Rooijen (CDA): Bij bepaal-
de soorten outillage gaat dat niet op. 
De Minister opperde al de mogelijk-
heid bij outillage tot diversificatie te 
komen, voor zover zij technisch uit-
voerbaar is. 

Ik kom tot de verliescompensatie. Ik 
onderstreep dat het aspect van de ver-
liezen die rondom de energiecrisis zijn 
ontstaan maar een stukje van het pro-
bleem is, zeker ook omdat verleden 
jaar voor die verliezen vanaf 1973 bij 
amendement een langere periode van 
verliescompensatie is geïntroduceerd. 
Het gaat ons om de problematiek die 
bij de verliezen kan ontstaan naarmate 
in een bedrijf de verliezen zich opho-
pen. De periode waarin men via een 
nulpositie tot winsten komt kan zo 
lang worden dat het een groot pro-
bleem wordt. Wij achten het dan ook 
een goede gedachte om voor de ver-
liezen die in 1980 aan de orde zijn de 
termijnen die nu gelden voor de ver-
liescompensatie permanent te maken. 

De heer Kombrink (PvdA): Wij weten 
nog helemaal niet hoe de verliezen 
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zich na dit jaar zullen ophopen. Met de 
Regering blijf ik het uitermate merk-
waardig vinden, dat de heer Van 
Rooijen spreekt over verlenging van 
de verliescompensatie voor verliezen 
na 1979. 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat is een 
misverstand. Wij moeten nu spreken 
over het regime van de verliescom-
pensatie voor verliezen in 1980. Vallen 
de termijnen terug naar 1 en 6 jaar, of 
worden zij tijdelijk of permanent ver-
lengd? De carry back die al jaren een 
termijn van 2 jaar kent zou nu, terwijl 
er geen spoor is van winstherstel, te-
rugvallen, terwijl de carry forward van 
8 tot 6 jaar zou worden verminderd. 

De heer Kombrink (PvdA): Wij kunnen 
toch gewoon de winstontwikkeling in 
de komende jaren aanzien en bekijken 
- dat is ook in de afgelopen jaren ge-
beurd - of de compensatie voor de 
verliezen in 1980 ook nog betrekking 
moet hebben op de periode 
1986-1988. 

Ik begrijp echt niet waarom de heer 
Van Rooijen zich daar nu al zorgen 
over maakt en nu al die toekomst wi l 
regelen. Dat is volstrekt overbodig, wi j 
kunnen best de ontwikkeling nog even 
aanzien. 

De heer Van Rooijen (CDA): Je kunt 
ook vooruitzien. Er heeft zich een 
structurele breuk voorgedaan in de 
rendementsontwikkeling in sectoren 
en individuele bedrijven. Aan het be-
gin van de zeventiger jaren was onze 
economie nog heel sterk en hadden 
wi j nauwelijks werkloosheid. Als ik mij 
goed herinner waren er vóór de ener-
giecrisis 60 000 werklozen. Nu hebben 
wij al sedert 1975 een structurele werk-
loosheid die veel hoger is, enorme 
problemen op de arbeidsmarkt en een 
zeer laag investeringsniveau. Er zijn 
nog geen tekenen dat in de komende 
jaren die structurele problemen zo ge-
makkelijk kunnen worden aangevat. 

Anders dan een paar jaar geleden 
moeten wi j er nu dus rekening mee 
houden dat zich niet alleen in het ver-
leden verliezen hebben opgehoopt, 
maar ook dat er weinig vooruitzichten 
zijn voor met name die bedrijven die al 
jaren in grote problemen zitten. Het 
valt niet te voorzien dat zij in de ko-
mende jaren zoveel winst zullen ma-
ken dat zij in een korte periode die ver-
liezen kunnen compenseren. 

De heer Kombrink (PvdA): Mij ver-
baast de discrepantie in de benadering 
door de CDA-fractie. Voor de nog 
steeds abstracte toekomst wil len zij nu 
al de compensatie van de verliezen 
van 1980 voor 1986 tot 1988 regelen. 

Daartegenover staat wat er voor de 
volgende week op het gebied van de 
sociale uitkeringen staat te gebeuren. 
Hier is sprake van een volstrekte wan-
verhoudingtussen beide zaken. De 
heer Van Rooijen maakt zich daarmee 
volstrekt belachelijk. 

De heer Van Rooijen (CDA): De heer 
Kombrink kan zich uitlaten zoals hij 
wi l . Zojuist heeft hij, in de vorm van 
een kanttekening, al een relatie gelegd 
met de prijscompensatie. Deze verge-
lijking doet mi j ook daaraan denken. Ik 
spreek nu over een optimale verlies-
compensatieregeling in het licht van 
de structurele problemen van het ver-
leden die, naar ik vrees, ook in de ko-
mende jaren aanwezig zal zijn, ook al 
hoop ik dat de economie een kentering 
zal ondergaan. Ik heb daar echter nog 
niet al teveel signalen van gezien. 

Na hetgeen de voorzitter van de vas-
te Commissie voor Financiën, de heer 
Joekes, h ier over de vermogensbelas-
t ing heeft gezegd, wi l mijn fractie, bij 
de twee mogelijkheden die hij ge-
schetst heeft, nog deze opmerking ma-
ken. 

Aan de ene kant is er een mogelijk-
heid om in het kader van het verlen-
gingsontwerp te denken over het ver-
hogen van die algemene vrijstellingen, 
die straks, in een structureel ontwerp, 
toch verhoogd zullen worden. Dat zou 
dan een vooruit lopen op dat ontwerp 
zijn. Uit dat ontwerp zouden zo enkele 
elementjesgehaald worden. 

Daar staat tegenover de ook door de 
heer Joekes genoemde mogelijkheid 
om bij de bespreking van het structu-
rele ontwerp mettertijd deze elemen-
ten alsnog voor 1980 te laten werken. 
Wij hebben daarover nog geen oor-
deel. Ik signaleer alleen maar dat deze 
aspecten aan deze oplossingen ver-
bondenzijn. 

De heerWöltgens (PvdA): Ik begrijp 
dat de heer Van Rooijen over de b.t.w. 
op dagbladen niets nieuws meerte 
melden heeft, terwijl zich intussen in 
dit debat toch een interessante ontwik-
keling heeft voorgedaan. Misschien is 
hem datontgaan? 

De heerVan Rooijen (CDA): Zeker niet. 

De heerWöltgens (PvdA): Zo heb ik de 
Staatssecretaris gevraagd waarop de 
onaanvaardbaarheid van het nultarief 
is gebaseerd. 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat zijn 
uw eigen woorden, dat 'onaanvaard-
baarheid'. 

De heerWöltgens (PvdA): Het staat 
hier: 

'De heerWöltgens (PvdA): Uwar-
gumentatie is mede gebaseerd op 
de onaanvaardbaarheid van het dan 
te verwachten gat. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat 
hebt u verkeerd verstaan. Ik heb al-
leen aan het einde een opmerking 
gemaakt over het budgettaire ver-
lies. Ik heb een principieel betoog 
gehouden, waarom de kranten in 
het vier-procentstarief horen. Ik heb 
alleen aangegeven wat er gebeurt 
als uw amendement wordt aange-
nomen. 

De heerWöltgens (PvdA): Mag ik 
het dan zo samenvatten, dat het bij 
uw afwijzing van het nultarief niet 
gaat om de budgettaire consequen-
ties, maar om de principiële achter-
grond van het niet handhaven van 
het nultarief? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik heb 
wat moeite met een dergelijk schis-
matiek denken. Het gaat mij uiter-
aard om beide. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als er 
een andere dekking voor dit gat kan 
worden gevonden, blijft uw eerste 
argumentatie toch doorslaggevend? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ja, 
die blijft staan'. 

Mijn conclusie is dat het nultarief 
om principiële overwegingen door 
Staatssecretaris Nooteboom wordt af-
gewezen. In zijn verhaal in eerste ter-
mijn zei de heer Van Rooijen dat hij er 
principieel alles voor zou voelen om 
het nultarief te handhaven. 

De heer Van Rooijen (CDA): Het woord 
'principieel' heb ik niet gebruikt. 

De heer Wöltgens (PvdA): U mis-
schien niet, maar die geluiden heb ik 
wel eens van de kant van uw fractie 
vernomen. De heer Van Rooijen heeft 
gezegd dat het ging om de argumenta-
tie.die het kabinet naar voren heeft ge-
bracht. Bij interruptie heb ik gevraagd, 
wat de argumenten van het kabinet 
dan wel waren. Die waren van budget-
taire aard. De aap kwam toen uit de 
mouw. Nu blijkt, dat die argumenten 
van budgettaire aard bepaald niet 
doorslaggevend zijn. Nu blijkt, dat u in 
het onderling beraad met het kabinet 
het kabinet hebt misverstaan, zou ik 
willen vragen: Welke consequenties 
trekt u daaruit wat betreft de steun aan 
ons amendement? 

De Voorzitter: De Staatssecretaris is 
blijkbaar misverstaan. 
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Van Rooijen 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik houd 
er rekening mee, dat de zender of de 
antenne niet goed is. Ik heb geen voor-
keur voor een van de twee, noch wan-
neer ik spreek, noch wanneer ik luister. 
Ik vind dat de heerWöltgens enigszins 
met woorden aan het spelen is. Dat is 
in de theologie bijzonder interessant, 
misschien zelfs wel in de politiek. 

Afgezien van het woord 'doorslag-
gevend' spelen twee elementen een 
rol.Het eerste is zonder meer het bud-
gettaire element. Ik herinner aan de ar-
gumenten, die ik verleden jaar heb 
aangevoerd. Het tweede is, dat het 
4%-tarief juist voor dit soort fenome-
nen geëigend is. Ik zal straks uitleggen 
waarom. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik heb 
weinig toe te voegen aan hetgeen ik in 
eerste termijn heb gezegd. Wij hebben 
een initiatief-ontwerp overwogen. Wij 
hebben de argumenten van de Rege-
ring gewogen en zwaar bevonden.Ik 
noem de rendementspositie - de volg-
orde is willekeurig - van de pers, de 
budgettaire aspecten en last but not 
least de vraag wat in de fiscale bena-
dering een verantwoord tarief is. Die 
overwegingen waren voor ons zo 
zwaar, dat wij met moeite en na lang 
wikken en wegen ons hebben neerge-
legd bij het niet verlengen van het nul-
tarief. Dat is niets nieuws. Nieuwe ont-
wikkelingen bestaan volgens mij niet. 

De heerWöltgens (PvdA): Als er geen 
sprake zou zijn van een budgettair ef-
fect... 

De heer Van Rooijen (CDA): Dat kan 
natuurlijk niet. 

De heerWöltgens (PvdA): Goed, maar 
u moet hypothetisch met mij meeden-
ken. 

Als er geen budgettaire effecten zou-
den zijn, zou de heer Van Rooijen dan 
nog op het standpunt blijven staan, 
dat het nultarief niet mag worden ge-
handhaafd? 

De heer Van Rooijen (CDA): Een voor-
stel om een laag tarief te verlengen 
heeft altijd budgettaire consequenties. 
Nu zegt de heer Wöltgens: Stel, dat 
het geen geld zou kosten. Hoe zou ik er 
dan tegenover staan? Dat is hetzelfde 
als de vraag: Wat vind je van een be-
lastingverlaging van één miljard, die 
de Minister van Financiën niets kost? 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat is pre-
cies hetzelfde als de vraag: Wat vindt u 
van een verhoging van de belasting-
vrije voet bij de vermogensbelasting? 
Laat het maar aan de Minister over, dit 
ui t te zoeken. 

De heer Van Rooijen (CDA): Ik heb niet 
gezegd dat dit niets zou kosten. 

De heer Kombrink (PvdA): Als u het 
dan voor 1986 had kunnen regelen? 

De heer Joekes (VVD): Machteloos! 

D 
De heer Couprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! In eerste termijn heb ik be-
nadrukt, dat het het CDA primair gaat 
om de budgettaire noodzaak van aller-
lei zaken en pas in de tweede plaats 
om de neveneffecten. De Regering 
heeft op bevredigende wijze een ant-
woord gegeven. Ik heb daaraan 
r ' .>its een paar opmerkingen toe te 
voegen. 

Wat het overleg betreft, merk ik op 
dat wij bij het begin van de procedure 
hebben gesproken over de overlegsi-
tuatie tussen de overheid en betrokke-
nen in de verschillende bedrijfssecto-
ren, waarop deze belastingmaatrege-
len betrekking hebben. 

Uit het antwoord van de Regering 
op onze vragen in het voorlopig ver-
slag blijkt dat er inderdaad nogal wat 
overleg plaatsvindt, vooral van de zij-
de van Economische Zaken waar het 
gaat over zaken als verdeling van het 
aandeel van handel en industrie en de 
EEG-harmonisatie. De Regering begon 
echter met te zeggen, dat het niet ge-
bruikelijk is, met het bedrijfsleven 
overleg te voeren over de mate van de 
belastingverhoging. Dat begrijpen wi j , 
maar toch hebben wi j ons afgevraagd 
- omdat wij wat dit betreft nogal wat 
berichten kregen uit het bedrijfsleven 
- of ook in die sfeer geen overleg in 
een eerder stadium zou kunnen plaats-
vinden, vooral om systeemfouten te 
voorkomen. De Regering heeft ge-
zegd, dat dit overleg geïntensiveerd 
zal worden en dat achten wij een goe-
dezaak. 

Toen bleef voor ons met betrekking 
tot het overleg over de problematiek 
van de liquiditeit. De Regering heeft 
ons duidelijk gemaakt, dat dit vooral in 
de bedrijfstak geregeld moet worden -
ik wil het woord 'uitvechten' niet ge-
bruiken - en dat de overheid daarbij 
afstandelijk moet optreden. Als men-
sen de zaken onderling kunnen rege-
len, moet de overheid afstand houden. 
Dat vind ik een goede zaak. Maar daar 
waar niets geregeld wordt in de sfeer 
van de detailhandel, zou de overheid 
iets moeten doen. Er bleef ons echter 
niets anders over dan een oproep te 
richten aan de diverse schakels in deze 
bedrijfstak en te zeggen: haal elkaar 
het vel niet over de neus. De VVD wil 
via een motie de Regering toch een 
mogelijkheid geven in deze sfeer terug 
te koppelen naar het bedrijfsleven. 

In de motie wordt gevraagd bemid-
delend op te treden als er sprake is van 
grensgeschillen. Hier ligt bepaald een 
taak voor de overheid en daarom heb-

ben wi j de motie van de VVD mede-on-
dertekend. 

De heerWöltgens (PvdA): De heer 
Couprie heeft al bij interruptie gezegd, 
dat hij desnoods aan de consumenten-
kant wil gaan zoeken om een betere 
marge voor de handel te bereiken. Kan 
hij dat nu nader adstrueren? 

De heerCouprie (CDA): Toen ik sprak 
over de consumenten dacht ik niet aan 
wetgeving of prijsstelling of wat dan 
ook. Ik heb slechts gedoeld op een ge-
bruik maken van de mogelijkheden, 
die de overheid heeft. Ik denk aan in-
formatie en voorlichting over consu-
mentengedrag op punten waar de de-
tailhandel in de problemen zit. Mis-
schien kan de overheid ook mogelijk-
heden scheppen door een verruiming 
binnen de accijnsheffing. Ik denk dus 
eerder aan bemiddeling dan aan wet-
telijke normen, waaraan de heer Wölt-
gens misschien liever denkt. 

De heerWöltgens (PvdA): Ik begrijp 
niet precies waar u naar toe wilt. Ik be-
grijp wel wat u bedoelt met bemidde-
l ing: de overheid moet met die men-
sen aan tafel gaan zitten. Nu moet dat 
volgens u gericht worden op de gehele 
bedrijfskolom, van fabrikant tot en met 
de consument. Als wi j de consument 
even buiten beschouwing laten, moet 
de marge verdeeld worden tussen fa-
brikant, groothandel en detailhandel. 
Als u iets voor de derde schakel wilt 
doen, gaat het ten koste van de eerste 
twee schakels. Maar u hebt ook de 
schakel van de consument erbij ge-
noemd. 

De heerCouprie (CDA): Ik heb alleen 
bedoelt dat de overheid via advisering 
en studie iets kan doen voor de detail-
handel; zij kan bemiddelend optreden 
door te trachten knelpunten voor de 
detailhandel op te lossen en te wijzen 
op eventuele andere mogelijkheden. Ik 
hoef het echter niet te bedenken voor 
de Regering; wi j vinden dat de Rege-
ring gedachten moet ontwikkelen op 
dit punt en haar bemiddeling moet 
aanbieden. Daar ga ik echt niet op 
vooruitlopen. 

De heerWöltgens (PvdA): U wi l t toch 
geen overheidsreclame voor tabak en 
sigaretten? 

De heerCouprie (CDA): Wij hebben 
toch een Economische Voorlichtings-
dienst die niets anders doet dan advie-
zen geven aan het bedrijfsleven? Dat 
kan toch ook gelden voor de bedrijfs-
tak van de tabaksfabrikaten. Ik weet 
niet wat ik daarmee verkeerd zeg. 

Een volgend punt betreft de afstand 
die via deze belastingmaatregelen is 
ontstaan tussen de kerftabak en de si-
garetten. Ik ga de discussie over de so-
ciale facetten daarvan niet herhalen. Er 
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Couprie 

zijn echter meer facetten die hierin een 
rol spelen en die ook genoemd zijn. De 
Regering heeft op dit punt geen moge-
lijkheden gezien. Wij begrijpen dat. Wij 
begrijpen ook het probleem dat ont-
staat wanneer de voorstellen vanuit de 
bedrijfstak om te komen tot een per-
centage van 2,44 worden aanvaard. 
Het zal structureel moeili jkheden ge-
ven om dit budgettair op te lossen. 

Niettemin vragen wi j de Regering 
om in de toekomst wat meer rekening 
te houden met het feit dat niet voor 
niets een afstand is ontstaan tussen de 
shag en de sigaretten. Deze afstand is 
in de trend van de afgelopen 10 a 15 
jaar ontstaan. Dat is ook gebeurd van-
uit de gedachte dat de shagroker ie-
mand anders is dan de sigarettenro-
ker. Ik ben het met de Staatssecretaris 
eens, wanneer hij zegt dat door deze 
prijsverhoging in centen de mensen 
niet direct zullen vluchten naar de si-
garetten. Naarmate meer in centen 
wordt verhoogd in plaats van in pro-
centen, meen ik dat deze afstand te 
klein wordt. Ik wi l in een motie een ka-
meruitspraak op dit punt vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Couprie 
en Portheine wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een gelijkblijvende 
verhoging in centen voor sigaretten en 
kerftabak onevenwichtigheden in de 
concurrentie-verhoudingen schept ten 
koste van de kerftabak; 

tevens overwegende, dat de produk-
ten van de kerftabakindustrie met na-
me door de lagere inkomensgroepen 
worden gebruikt; 

overwegende voorts, dat het hier een 
- ook in het kader van de export - be-
langrijke nationale bedrijfstak betreft; 

verzoekt de Regering bij toekomstige 
verhogingen in deze sector deze on-
evenwichtigheden te vermijden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Zij krijgt nr. 14(15851). 

De heer Couprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l .... 

De heer Jansen (PPR): Ik wil nog een 
vraag stellen over de ingediende mo-
tie. Waar mikt de heer Couprie meer 

op? Denkt hij in de eerste plaats aan 
centen per pakje of aan centen per 
gram tabak? Daar zit een heel verschil 
tussen. Een pakje shag moet je eigen-
lijk vergelijken met twee pakjes siga-
retten, als het gaat om de hoeveelheid 
genot die men daarvan heeft. 

De heerCouprie (CDA): Het dictum is 
natuurlijk duidelijk bedoeld om aan te 
geven, dat die afstand moet blijven be-
staan. Als de uitkomst maar is, dat de 
trend niet als gevolg heeft dat de siga-
retten en de shag steeds dichter bij el-
kaar komen. 

De heer Jansen (PPR): Mijn vraag 
strekt ertoe om precies te weten, om 
welke afstand het dan gaat. 

De heerCouprie (CDA): Naarmate 
men in centen optrekt, zal bij een prijs-
stijging de afstand procentueel steeds 
kleiner worden. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Be-
grijpt de heer Jansen het nu echt niet 
of doet hij maar alsof? 

De heer Jansen (PPR): Ik wi l mijn 
vraag wel verduideli jken, want dit is 
niet zomaar. Tijdens het debat hebben 
wi j steeds gesproken over de afstand 
tussen de prijs van een pakje sigaret-
ten en die van een pakje shag. Daarbij 
ging het dan om verschuivingen in het 
consumptiepatroon. Naar mijn gevoel 
is voor die verschuiving veel meer re-
levant de uitkomst per sigaret tegen-
over een shagje dan de uitkomst per 
25 sigaretten tegenover 25 gram ta-
bak, waaruit men twee maal zoveel si-
garetten kan maken. De verschuiving 
in het consumptiepatroon moet men 
daarop enten. Als men het ene pakje 
met het andere pakje vergelijkt, verge-
lijkt men peren en appelen. 

De heerCouprie (CDA): Ik laat graag 
aan de Regering over om, als zij deze 
motie heeft begrepen en graag wil uit-
voeren, dit in de praktijk te vertalen in 
de geest van mijn toelichting. 

Ik begrijp dat de bewindslieden de 
bieraccijns opnieuw zullen bespreken 
met de Belgische collega's. Wij stern-
men hiermee in, omdat wi j er wel wat 
moeite mee hebben dat, mede onder 
invloed van hetgeen de Belgische re-
gering op dit punt wil of liever gezegd 
niet wi l , de bieraccijns niet wordt ver-
hoogd. Dat is al twee keer niet ge-
beurd. Uit een oogpunt van gelijke fis-
cale behandeling achten wi j dit geen 
goede zaak, vandaar dat wi j ermee in-
stemmen dat het opnieuw wordt beke-
ken. Wij hopen dat het bij het dekkings 
plan voor 1981 aan de orde kan ko-
men. 

De vergadering wordt van 20.50 uur 
tot 21.15 uur geschorst. 

D 
Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van Dis heeft het 
kabinet - en ook mij persoonlijk - het 
verwijt gemaakt, dat wij noch in de 
stukken, noch tijdens de mondelinge 
behandeling zijn ingegaan op de prin-
cipiële onderbouwing van de beleids-
visie die hij in deze Kamer naar voren 
heeft gebracht. Ik heb er groot respect 
voor dat de heer Van Dis als uitgangs-
punt voor zijn beschouwingen over 
concrete, praktische politiek heeft ver-
wezen naar de bijbelse inspiratie, van 
waaruit naar zijn mening de overheid 
in onze samenleving moet handelen. 

Ik respecteer dat en ik moet ook zeg-
gen dat ik mij in tal van opzichten per-
soonlijk - ik spreek hier echter uiter-
aard namens het kabinet - door zijn 
gedachtengang voel aangesproken. 
Wij leven echter in een verdeelde sa-
menleving. Is het eigenlijk niet een 
groot voorrecht, dat wi j bij onze dis-
cussies over de samenleving, over on-
ze democratie, kennis mogen nemen 
van de verschillende inspiraties waar-
van degenen die actief wil len deelne-
men aan die democratie, uitgaan en 
dat wi j bij elkaar de inspiratie kunnen 
proberen op te doen, die nodig is om 
in moeilijke tijden tot een verantwoord 
beleid te komen? In die geest heb ik in 
ieder geval de bijdrage van de geachte 
afgevaardigde begrepen en ik hoop 
dat hij zo ook mijn korte reactie op zijn 
principiële stellingname zal willen ver-
staan. 

De heer Van Dis is, evenals anderen, 
nog teruggekomen op het opvangen 
van tegenvallers. Hij is het er in elk ge-
val mee eens, dat ze binnen de aange-
geven collectieve ruimte worden op-
gevangen. Ook de heer Verbrugh heeft 
dat met zoveel woorden gezegd. Ik ben 
blij met die steun. Het is mijn vaste 
overtuiging dat de problematiek die 
zich voordoet, na de beslissingen die 
door het kabinet zijn genomen en die 
door het parlement zijn gesancti-
oneerd, in dat bestaande kader zal 
moeten worden opgevangen. Ik kom 
er straks nog even op terug naar aan-
leiding van een vraag van de heer 
Kombrink. 

Ik wi l de heer Van Dis toezeggen dat 
ik zal trachten, mede in het licht van de 
middellange-termijngegevens, die 
naar ik hoop tijdig beschikbaar zullen 
zijn, aandachtte schenken aan een 
evaluatie van de ombuigingsproble-
matiek in de komende jaren en wel in 
het kader van de volgende Miljoenen-
nota. Ik weet niet, of dit zal kunnen lei-
den tot een concrete ombuigingsnota 
voor de middellange termijn, maar ik 
denk dat in die context in ieder geval 
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Andriessen 

aandacht aan dat vraagstuk geschon-
ken zal kunnen worden. 

Ik had in eerste termijn met opzet 
vergeten te zeggen, dat ik het er niet 
mee eens ben, dat wi j ervoor zouden 
terugschrikken, desnoods impopulaire 
maatregelen te nemen. De heer Van 
Dis is er echter op teruggekomen, dus 
wil ik er nu wel op ingaan. Ik begrijp 
die woorden van de heer Van Dis eer-
lijk gezegd niet. In de twee jaar waarin 
ik het voorrecht heb, in dit kabinet Mi-
nister van Financiën te zijn... 

DeheerVanDis(SGP): Ik geloof niet 
dat de Minister mijn woorden nu hele-
maal juist uitlegt. Ik meen juist gezegd 
te hebben dat wi j hopen, dat de moed 
wordt opgebracht om impopulaire 
maatregelen te nemen. Ik heb niet de 
bedoeling gehad, hierachter een 
vraagteken te zetten. Als het zo is over-
gekomen, dan heb ik mij verkeerd uit-
gedrukt. 

Minister Andriessen: Nu, dan heb ik 
het uiteraard verkeerd begrepen. Ik 
ben er helemaal niet op uit (zo leuk is 
het niet) impopulaire maatregelen te 
nemen, maar wi j hebben niet ge-
schroomd in het kader van Bestek '81 
dit te doen, toen het nodig was. Wij 
zullen niet aarzelen het te doen als het 
opnieuw nodig zal blijken. 

Dan wi l ik een korte opmerking ma-
ken naar aanleiding van de vraag of de 
kwestie rond de WIR nu al of niet een 
drukverzwaring betekent. Ik heb in eer-
ste termijn geprobeerd er de nadruk 
op te leggen dat, waar de gelden in de 
ene of de andere sfeer in feite voor 
hetzelfde doel, in dezelfde sfeer, wor-
den aangewend, althans in materiële 
zin van een drukverzwaring niet kan 
worden gesproken. De heer Van Rooij-
en heeft gevraagd, hoe wi j dan ten t i j-
de van het VAlA-regime een verlaging 
zouden hebben aangemerkt. Daarop 
moet ik exact hetzelfde antwoord ge-
ven. 

Als wi j de VAIA hadden verlaagd en 
de middelen die hierdoor vri jkwamen, 
hadden gebruikt voor het doen van uit-
gaven voor hetzelfde doel, zou dezelf-
de redenering hebben gegolden. Als 
men evenwel een verlaging toepast en 
er iets anders mee doet, ontstaat na-
tuurlijk een ander beeld. De kern van 
het betoog dat ik eerder (en ook nu 
weer) hield, is dat gelden in wezen in 
dezelfde sfeer worden aangewend. 
Daarom vind ik dat hier van een stati-
sche mutatie sprake is. 

De heer Van Rooijen (CDA): Nu de Mi-
nister hierop terugkomt, zou ik het vol-
gende willen zeggen. Als men de zaak 

zo benadert, kan men in deze richting 
verder redeneren. Men zou dan kun-
nen zeggen dat, als het tarief van de 
vennootschapsbelasting wordt ver-
hoogd en als men tegelijkertijd de 
meeropbrengst bestemt voor het ge-
ven van gerichte steun aan sectoren 
van het bedrijfsleven of afzonderlijke 
bedrijven, dit geen drukverzwaring op-
levert. Er doet zich echter dan nog een 
vraag voor. Stel, dat men in het eerste 
jaar de vennootschapsbelasting ver-
hoogt en in het tweede jaar gerichte uit-
gaven voor het bedrijfsleven doet. Ligt 
het dan anders? Is het dan wel een 
drukverzwaring, omdat hiertoe niet op 
hetzelfde moment wordt beslist? 

Bij de investeringsaftrek en nu ook 
bij de WIR moet men toch (geheel af-
gezien van de technieken) een verho-
ging als een reële verlichting zien en 
een verlaging als een reële verzwa-
ring. Mijn hoofdpunt is echter het vol-
gende. Als men de belastingen voor 
het bedrijfsleven verhoogt, maar ze te-
gelijkertijd aanwendt voor bedragen 
die men weer naar het bedrijfsleven 
laat vloeien en men ziet dit niet als een 
drukstijging, is dit een nieuwe redene-
ring, een redenering die een vèr gaan-
de werking zou kunnen hebben. 

Minister Andriessen: Ik stel de zaken 
ook niet zo voor. Ik probeerde kort te 
zijn, mede met het oog op de ti jd. 

Het gaat erom dat de steun aan het 
bedrijfsleven een specifieke vorm 
heeft gekregen. Die vorm wordt weer 
ongedaan gemaakt en daarvoor wordt 
een andere vorm van steunverlening in 
de plaats gesteld. De heer Van Rooij-
en kan dus mijn redenering nietge-
neraliseren. Men kan die toepassen in 
de zeer specifieke situatie waarvan ik 
op dit ogenblik spreek. 

Wij zullen eindeloos met elkaar over 
dit onderwerp in discussie kunnen blij-
ven. De heren Van Rooijen, Van Dis en 
Kombrink vinden het wel een drukver-
zwaring, ik vind het een statische 
mutatie. Het gaat ten slotte om de ma-
teriële effecten van wat wi j doen, nl. 
dat wij gelden, die op de ene manier 
heel direct waren aangemerkt voor het 
bedrijfsleven, nu langs een andere 
weg naar het bedrijfsleven toeleiden. 
Ik geloof dat wij verder het menings-
verschil tussen de verschillende ge-
achte afgevaardigden en mij moeten 
laten voortbestaan. 

De heer Van Rooijen (CDA): Wij moe-
ten die discussie dan later maar eens 
voeren. Als de Regering bij voorbeeld 
voorstelt de WIR af te schaffen en 
de daardoor vrijkomende 4 miljard 
volgens andere criteria te verdelen 
over een aantal bedrijven, ziet de Mi-

nister dat dan niet als een reële druk-
verzwaring voor het bedrijfsleven? Ik 
heb daar grote aarzeling over, mede 
gelet op de ontstaansgeschiedenis van-
uit de investeringsaftrek. Ik geloof dat 
wi j die discussie later moeten voeren. 
Het gaat nu over een klein stapje, maar 
het gaat ons vooral om het achter-
liggende probleem, hoe men dit prin-
cipieel benadert. 

Minister Andriessen: Ik grijp de gebo-
den gelegenheid met beide handen 
aan om de discussie op een later t i jd-
stip voort te zetten. 

De heer Kombrink (PvdA): Ja, ja. 

Minister Andriessen: Ik begrijp, dat 
zelfs de heer Kombrink daar vrede 
mee heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! In het kader 
van mijn zo kort mogelijke beantwoor-
ding van de gemaakte opmerkingen 
ben ik overigens bij hem beland. Hij 
heeft een vraag gesteld over het Euro-
pese landbouwprijsbeleid in 1980. Ik 
hoop niet, dat hij mij er wederom van 
verdenkt, geen antwoord te willen ge-
ven, maar op dit ogenblik kan ik hier-
over geen zinnig woord zeggen. Ik ad-
viseer hem echt, een gelegenheid te 
zoeken - en hij is inventief op dat punt 
- om die vraag aan mijn collega van 
Landbouw en Visserij te stellen. 

De heer Kombrink (PvdA): Precies op 
die grond is het in 1979 anders gelo-
pen dan deze Minister van Financiën 
waarschijnlijk voor ogen heeft ge-
staan. 

Minister Andriessen: Jawel, maar ik 
ben toch niet primair verantwoordelijk 
voor dat soort zaken. Toch denk ik, dat 
het een beetje het bestek van deze ver-
gadering te buiten gaat om te spreken 
over het prijsbeleid ten aanzien van de 
landbouw in 1980. Dat moet toch ook 
de heer Kombrink begrijpen. 

De heer Kombrink (PvdA): Voor 1979 
zijn dat honderden miljoenen. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Kombrink is ook 
nog teruggekomen op de middellan-
ge-termijnramingen. Hij heeft er daar-
bij nog eens de nadruk op gelegd, dat 
hij uiterlijk juni aanstaande wil weten 
op welke wijze het geheel in elkaar zit. 
Overigens is mij een werkschema van 
het CPB inzake augustus en september 
niet bekend. 

Ik heb echter geen enkele reden om 
te twijfelen aan de authenticiteit van 
zijn informatie. Als die gegevens niet 
uiterlijk juni ter beschikking zijn, wil hij 
toch de loskoppeling hebben. Het zou 
ook mij een lief ding waard zijn, als wij 
die gegevens uiterlijk juni konden heb-
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ben. Ik wil hem ook best beloven, dat 
ik zal proberen, zo veel als het in mijn 
vermogen ligt, te bevorderen, dat wi j 
die gegevens zo snel mogelijk krijgen. 

De heer Kombrink krijgt vanavond 
echter van mij niet de toezegging, dat 
ik ga loskoppelen. In eerste termijn 
heb ik daarvoor argumenten gegeven. 
Het wordt steeds moeilijker om alleen 
maar met macroci j fers te werken Ook 
bij andere gelegenheden in dit debat 
word ik daarmee voortdurend om de 
oren geslagen. Zeker als wij een ver-
antwoord beleid voor de eerste helft 
van de jaren '80 wil len uitzetten, kun-
nen wi j die gegevens niet missen. Ik 
zeg de heer Kombrink dus wel toe, dat 
ik een poging zal doen om het materi-
aal zo snel mogelijk voor hem en mij-
zelf beschikbaar te krijgen. 

De heer Kombrink heeft ook nog een 
opmerking gemaakt over de premie-
heffing voor de volksverzekeringen. Ik 
vond zelf dat ik ter zake redelijk had ge-
antwoord. Toch verbaasde het mij van 
hem te horen, dat ik redelijk positief 
geantwoord had. Dat hoor ik niet alle 
dagen van de heer Kombrink. Ik heb al 
gezegd, dat ik met mijn collega van 
Sociale Zaken in overleg zal treden 
om, tegen de achtergrond van wat op 
dit ogenblik al aan de gang is, de men-
sen die hij ter beschikking heeft op 
zo'n verantwoord mogelijke wijze bij 
de studies in te passen. Dat zal wel luk-
ken. 

De heerVan Rooijen (CDA): In mijn 
tweede termijn heb ik even geduid op 
een breder vraagstuk dat hierachter 
ligt, waarvan de premieheffing een on-
derdeel vormt. Ik bedoel het totale ef-
fect van de gezamenlijke belasting- en 
premieheffing en de wijze waarop het 
een op het ander inwerkt. Dit moet ook 
in een veel breder verband worden ge-
zien met andere problematieken. Daar-
op komen wi j de volgende week in een 
ander debat terug. Daarop vestig ik 
nog eens uitdrukkelijk de aandacht van 
de Minister. Ik vraag mij nu al af, of de 
studie wel tot die context kan worden 
beperkt. Ik meen namelijk, dat de pre-
mieheffing er niet kan worden uitge-
haald als iets zelfstandigs. 

Minister Andriessen: Hoe meer 'com-
prehensive' een studie is, hoe waarde-
voller die wordt. Ik heb iemand wel 
eens horen zeggen, dat alles met alles 
samenhangt. Door alles er echter bij te 
halen, ontstaat misschien het gevaar, 
dat de resultaten voor het bepalen van 
het beleid op een zodanig lange ter-
mijn beschikbaar komen, dat ongetwij-
feld het begrijpelijk ongeduld van dit 
Huis daardoor ook weer niet bevre-

digd zal zijn. Ik wil wel graag het as 
peet, dat de heer Van Rooijen naar vo-
ren heeft gebracht, bij het geheel be-
trekken. Toch moeten wi j ook probe-
ren om zodanige studies te entame-
ren, dat wij met de resultaten daarvan 
op niet al te lange termijn iets kunnen 
doen met betrekking tot de bepaling 
van het beleid. Ik denk dat hij en ik dat 
de meest prettige aanpak vinden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Kombrink is nog eens teruggekomen 
op de kwestie van het verschaffen van 
informatie over de ombuigingen die in 
dit geval heel concreet staan tegen-
over de aangekondigde wijziging in de 
loon- en inkomstenbelasting. Hij heeft 
onderscheid gemaakt tussen gecreëer-
de en 'overkomende' respectievelijk 
tussen een verlaging van de belasting 
of een verhoging daarvan, die je over-
komt. In bepaalde gevallen moet men 
anders handelen met betrekking tot 
het al dan niet concreet worden van 
compensaties. Daarmee ben ik het niet 
eens. 

Het gaat erom dat het kabinet, zich-
zelf een bepaalde ruimte gegeven heb-
bend, ervoor zorgt dat het beleid, ove-
rigens in overleg met het parlement, 
binnen die ruimte blijft. Dat was een 
besluit van het kabinet. Wij zullen het 
ook doen. Ik zie niet niet goed in dat bij 
voorbeeld een bewuste aanvaarding 
van verlaging van een inkomst, als ge-
volg van een poging om de koopkracht" 
handhaving in Nederland te kunnen 
doorzetten, in dat kader principieel an-
ders zou moeten worden bekeken als 
de bereidheid om in het kader van een 
eventueel compromis voor de lusten 
en lasten in Dublin een uitgavenverho-
ging te aanvaarden. 

Ik zie niet in welk principieel verschil 
erin zit uit het oogpunt van het con-
creet worden over de compensatie, die 
er tegenover staat. Het gaat erom dat, 
als men een concrete maatregel 
neemt, de compensatie die wordt ge-
geven niet door haar eigen werking in 
strijd komt met de bedoeling van die 
maatregel. Daarover wil ik het met de 
heer Kombrink wel eens zijn. Als wij bij 
voorbeeld om de koopkracht veilig te 
stellen een fiscale maatregel treffen en 
vervolgens ombuigingen tot stand 
brengen die dezelfde koopkracht weer 
aantasten, is dat natuurlijk een incon-
sistent beleid. 

Ik ben het met hem eens dat het, als 
wij een plan zouden hebben om de 
koopkracht aan te tasten in het kader 
van de ombuiging die nodig is voor 
deze fiscale maatregel, voor hem rele-
vant is om te weten wat het kabinet 
van plan is. Ik heb er geen enkele 
moeite mee om toe te zeggen dat als 

dit zou gebeuren, het kabinet die com-
pensatie bekend zou maken. Als dit 
niet aan de orde is, acht ik het niet 
noodzakelijk om absoluut exact te we-
ten hoe dit in elkaar zit. Ik wi l niet zeg-
gen dat ik niet mijn best zal doen om 
dit aan de Kamer te laten weten. Ik heb 
voorde Kamer ten slotte niets te ver-
bergen. 

Ik kan echter niet aanvaarden dat ik, 
ook als ik denk aan compensatie zoals 
ik nu beschrijf, op het moment dat het 
wetsontwerp wordt behandeld, de Ka-
mer op dat punt haring of kuit zal moe-
ten geven. Wij hebben de Kamer een 
mededeling gedaan. Wij hebben het 
vorige jaar zo'n mededeling gedaan. 
Wat dat betreft is de gedachtengang 
van de heer Kombrink dus niet hele-
maal juist. Ik kên hem althans niet on-
derschrijven. Ook de motie die hij 
heeft ingediend kan ik niet tot de mijne 
maken. 

De heer Kombrink (PvdA): Met de in-
formatie die de Minister nu namens 
het kabinet geeft, boeken wi j in zover-
re winst dat hij nu heeft gesteld dat de 
compensaties geen inkomenseffecten 
zullen hebben. Het blijft toch relevant 
om te weten welke compensaties er 
zullen zijn. Het kabinet stelt in de mil-
joenennota voor wat de omvang van 
de collectieve sector zal zijn, welke uit-
gaven mogelijk zullen zijn. Bij nadere 
maatregelen, tot nu toe twee, wordt 
gekomen tot een versterking van de 
particuliere koopkracht. Dat tast op 
zich de ruimte voor de collectieve sec-
tor aan als men dit gaat compenseren 
in de collectieve sector. Dat behoeft 
niet per se nodig te zijn. Men zou die 
ruimte voor die particuliere sector als-
nog kunnen herverdelen. Op zich is dat 
ook een politiek punt in de besluitvor-
ming. Als het gaat om de keuze voor 
versterking van de particuliere koop-
kracht ten koste van de collectieve sec-
tor, dan is mijn stelling eenvoudigweg 
dat het dan ook zeer gewenst is in de 
afweging, die door de Kamer mede 
moet worden gemaakt, de te betalen 
prijs in de collectieve sector te kennen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de leden in 
dit stadium van het debat geen rede-
voeringen meer te houden. Anders 
krijgen wi j het vanavond niet af. Wij 
krijgen ook nog een artikelsgewijze be-
handeling. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De Regering is niet voorne-
mens, de verschillende alternatieve 
dekkingsvoorstellen die de heer Kom-
brink heeft aangedragen tot de hare te 
maken. Ik heb dat eerder gezegd. De 
heer Kombrink heeft alle gelegenheid, 
bij de behandeling van het wetsvoor-
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stel ter zake voorstellen te doen als hij 
dat wenst. Daarover kunnen wi j dan 
discussiëren, waarna de Kamer zich 
erover kan uitspreken. 

Ik kom nu op het punt waarvan ik al 
heb gezegd dat ik nog een opmerking 
wilde maken, namelijk op de kwestie 
wat nu in afwijkende loonontwikkelin-
gen zal gebeuren. De heer Kombrink 
heeft de conclusie getrokken uit het-
geen ik naar aanleiding van een inter-
ruptie van de heer Van Rooijen heb ge-
zegd dat kennelijk andere mogelijkhe-
den die eerder waren genoemd om 
een uit de hand lopende loonontwikke-
ling te redresseren - en waarbij hij 
dacht aan premies, belastingen en dat 
soort zaken - van de baan waren. 

Voor de volledigheid wijs ik erop, 
zonder nu overigens de indruk te wi l -
len wekken dat het kabinet hierover al 
heel duidelijke beslissingen heeft ge-
nomen - want zo is het niet: het kabi-
net hoopt nog steeds dat de loonont-
wikkeling zich zal voltrekken, mede 
dank zij ons voorstel overeenkomstig 
de lijnen die wi j graag zouden zien -
dat een uit de hand lopende loonont-
wikkeling onmiddelli jk gevolgen heeft 
voor het financieringstekort. 'Onmid-
dellijk' betekent hier dat wi j in de kas 
voor 1980 geen problemen zouden 
hebben maar in die voor 1981 wel. 

Dit tast dus direct, als gevolg van al-
le mogelijke mechanismen, de collec-
tieve sector aan. Voor dit element zal 
naar mijn idee door ombuiging toch 
een bijstelling van de collectieve sec-
tor moeten worden gevonden. Een an-
dere vraag is of ook als gevolg van een 
uit de hand lopende loonontwikkeling 
andere aantastingen van het rege-
ringsbeleid ontstaan, bij voorbeeld 
een aantasting van de AIQ. 

Men weet dat het één van onze doel-
stellingen is, deze geleidelijk aan 
enigszins te verbeteren, al gelukt dit 
helaas in 1980 niet helemaal. Ik zou mij 
best kunnen voorstellen dat in zo'n si-
tuatie andere instrumenten kunnen 
worden gebruikt. Ik spreek nu zuiver 
hypothetisch. Ik wil hier vanavond 
echt niet de suggestie doen alsof wi j 
het een of ander in concreto zouden 
gaan doen. Ik heb begrepen dat er enig 
misverstand bij de heer Kombrink 
was. Daarom had ik er behoefte aan, 
dit toch nog eens zo te zeggen. 

Ten slotte wat de heer Kombrink be-
treft, kom ik te spreken over de verlan-
gens van de VVD en de opmerkingen 
die daarover zijn gemaakt bij gelegen-
heid van de algemene politieke be-
schouwingen. Vanochtend heb ik in 
het, nu en dan - niet in de laatste 
plaats dank zij de activiteiten van de 

heer Kombr ink - nogal hevige, inter-
ruptiegebeuren een blad omgeslagen 
waarop een passage stond die op dit 
onderwerp betrekking had, en die ik nu 
graag alsnog wil laten horen. De heer 
Kombrink heeft erom gevraagd, klare 
wijn te schenken. Die klare wijn is ge-
schonken tijdens de algemene politie-
ke beschouwingen. Toen heeft de Mi-
nister-President de heel duidelijke af-
spraak gemaakt dat wi j bij de vroege 
Voorjaarsnota - die in het algemeen 
de Kamer in februari bereikt - een 
kwantificering zullen geven van de ge-
honoreerde ombuigingsvoorstellen en 
waarbij wi j concreet zullen laten zien 
hoe dit ook voor de begroting voor 
1980 werkt. In dat standpunt is geen 
wijziging gekomen. Wij zullen dat dus 
bij die gelegenheid doen. Het spijt mij 
dat ik de wijn die ik toen al zo helder 
vond, voor de heer Kombrink op dit 
ogenblik niet helderder kan maken. 

De heer Kombrink (PvdA): Die wijn 
was toen niet helder, omdat het kabi-
net niet uitdrukkelijk aangaf of de reali-
sering van ombuigingen waarover de 
Premier sprak, een verschuiving be-
oogde, overeenkomstig de bedoelin-
gen van de VVD, van de collectieve 
naar de marktsector dan wel een ver-
vanging zou zijn voor andere, n i e t - in 
de ogen van het kab inet - in het ge-
wenste tempo gerealiseerde ombuigin-
gen. Dat was het essentiële verschil, 
ook tussen de CDA- en de VVD-fractie. 
Daarover is geen helderheid gekomen, 
terwijl men nog niet eens over de in-
vull ing van die ombuiging behoeft te 
spreken om die uitspraak op zijn minst 
wel te kunnen doen. Dat betreft de 
hoofdlijnen van het beleid voor het ko-
mend jaar. 

Minister Andriessen: Ik heb zo juist ge-
zegd - ik wil het wel herhalen maar het 
was eigenlijk toen al gezegd door de 
Premier - dat wi j ook de effecten zicht-
baar zullen maken van die verschuivin-
gen voor de rijksbegroting voor 1980. 
Daarbij is het standpunt aan de orde 
dat u nu noemt. 

De heer Kombrink (PvdA): Wij spreken 
nu over een dekkingsplan op grond 
van de verhouding tussen de collectie-
ve en de marktsector. De VVD heeft in 
het geding gebracht dat f 800 min. -
een klein miljard - af zou moeten van 
die collectieve sector ten gunste van 
de marktsector. De Premier heeft daar-
over gesproken. De simpele vraag 
doet zich nu voor: is het kabinet erop 
uit, de verschuiving van collectieve 
sector naar marktsector tot stand te 
brengen door realisering van een aan-
tal van de voorstellen van de VVD-f rac-
tie, ja of neen? Op één onderdeel we-

ten wij het antwoord op deze vraag in-
tussen, namelijk ten aanzien van de 
bevriezing van de kinderbijslag voor 
het eerste kind. 

Minister Andriessen: Hierover spreek 
ik met opzet niet omdat dit punt hier 
op het ogenblik niet ter discussie staat. 

De heer Kombrink (PvdA): Ja, maar 
het was wel de doelstelling van het ka-
binet, blijkens de nota naar aanleiding 
van het eindverslag, ten behoeve van 
de marktsector. 

Minister Andriessen: Ja, wi j hebben 
dit in de stukken gezet. De heer Kom-
brink heeft het goed gelezen. 

De heer Kombrink (PvdA): Zeker! Dat 
maakt het des te meer relevant, nu te 
weten - daar op dit onderdeel die uit-
spraak wél kon worden gedaan en 
daar wi j hier de hoofdlijnen van het 
beleid ten aanzien van de collectieve 
sector voor het komende jaar vaststel-
len - wat de collectieve druk zal zijn, 
het beslag van de collectieve sector op 
de ruimte, en of al of niet zo'n ver-
schuiving tot stand komt. Dat kan nu 
toch worden medegedeeld? 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Over de voorstellen van de 
zijde van de VVD zijn bij die gelegen-
heid mededelingen gedaan door de 
Minister-President. Deze mededelin-
gen staan er nog steeds. Eén onder-
deel is op dit moment concreet in dis-
cussie in dit Huis. Het hing ook samen 
met wetsontwerpen die heel concreet 
aan de orde waren. Voor de rest moet 
de besluitvorming in haar definitieve 
eindfase nog plaatsvinden. Ook de ge-
achte afgevaardigde weet dit. Ik kan 
dan ook niet anders doen dan persiste-
ren bij hetgeen de Minister-President 
heeft gezegd. Het spijt mij, maar hier-
aan heb ik niets toe te voegen. 

De heer Kombrink (PvdA): De conclu-
sie is dus, mijnheer de Voorzitter, 
dat.... 

De Voorzitter: Interrupties zijn er niet 
om conclusies te trekken. 

De heer Kombrink (PvdA): Dan wil ik 
nog de volgende vraag stellen. De he-
ren Rietkerk en De Korte hadden dus 
ongelijk, op 22 oktober j l . , toen zij 
meenden te kunnen vaststellen, dat 
het kabinet op zodanige wijze toezeg-
gingen aan de fractie van de VVD had 
gedaan, dat voorf 500 min. a f 800 
min. respectievelijk f 700 min. ver-
schuivingen van de collectieve sector 
naar de marktsector zouden worden 
tot stand gebracht? Zij hadden dus on-
gelijk, want het kabinet heeft er nog 
niet over beslist. 
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Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb nadrukkelijk gezegd 
wat ik heb gezegd. De Minister-Presi-
dent heeft mededelingen gedaan. De 
eindformulering moet nog komen. Ik 
moet overigens zeggen dat de heer 
Kombrink ertoch niet in zal slagen, het 
kabinet als een soort bemiddelaar 
tussen zijn discussie met de fractie van 
de VVD over deze maatregelen te be-
noemen. Dat lukt hem niet en dat doe 
ik ook niet. 

De heer Kombrink (PvdA): Dit is een 
discussie met het kabinet. 

De Voorzitter: Mijnheer Kombrink, op 
deze manier komen wi j niet klaar. 

De heer Kombrink (PvdA): De Minister 
ook niet, op deze manier. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Kombrink is voort-
durend met de fractie van de VVD in 
discussie. Ik heb al gezegd wat ik meen-
de, hiervan te moeten zeggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb inmid-
dels beter begrepen wat de heer Nijhof 
bedoelde toen hij sprak over het hand-
haven van de koopkracht. Zoals hij het 
vanmiddag, in tweede termijn, heeft 
geformuleerd, kan ik het begrijpen. Ik 
begrijp zeer wel, dat er mensen zijn die 
menen, dat de doelstelling van hand-
having van de koopkracht op zich zelf 
zou kunnen worden gerelativeerd, in 
aanmerking nemende wat er de laatste 
jaren is gebeurd. Als kabinet hebben 
wi j gemeend, in het kader van de 
maatschappelijke situatie waarin moet 
worden gewerkt, deze doelstelling te 
moeten formuleren zoals wi j het heb-
ben gedaan en dat wij moeten trach-
ten een consistent beleid waar te ma-
ken. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Ver-
brugh is teruggekomen op de gedach-
te van het bezield nationaal plan, 
waarover hij bij de algemene beschou-
wingen al met de Minister-President 
heeft gediscussieerd. Het zou mij niet 
passen, hieraan nadere toevoegingen 
te doen. Ik wil wel zeggen - of men het 
beleid van het kabinet bezield vindt of 
niet - dat in elk geval het kabinet heeft 
geprobeerd (hetgeen ons niet door ie-
dereen in dank is afgenomen; het kost 
ons ook de nodige moeite om het ge-
realiseerd te krijgen) het beslag van de 
particuliere bestedingen (de beste-
dingsmogelijkheden) op de schaarse 
nationale koek, in het belang van de 
werkgelegenheid, zo gering mogelijk 
te doen zijn. Dit is niet eenvoudig, 
maar wij proberen het wel te doen. Wij 
proberen het - het blijkt ook uit deze de-
batten - consistent te doen. 

Ik meen, de samenleving waarne-
mend zoals zij op het ogenblik is, dat 
het geen haalbare trek zou zijn ge-
weest om uit te gaan van - zoals de 
heer Verbrugh het heeft genoemd -
handhaving van de koopkracht van de 
'minimale man'. 

Wat betreft de inflatiecorrectie heb-
ben wi j in elk geval, al hebben wij de 
vorm gekozen van een inflatiecorrectie 
van 80%, duidelijke wettelijke maatre-
gelen aan het parlement voorgelegd. 
Het zal de belastingbetaler die het alle-
maal niet goed begrijpt - ik citeer de 
heer Verbrugh - weinig interesseren 
hoe de tabel voor de tarieven van de 
loon- en inkomstenbelasting 1980 zo-
als die straks in het Staatsblad ver-
schijnt tot stand gekomen is. Het gaat 
erom dat wi j concreet deze aanpassing 
van de tarieven en dit voorstel aan de 
Kamer hebben voorgelegd, in de hoop 
uiteraard dat de Kamer deze zou aan-
vaarden. 

De heer Verbrugh (GPV): De Minister 
zal niet vergeten zijn hoe boos wij in 
de Kamer waren toen het kabinet-Den 
Uyl in zijn eerste jaar zei, dat het de 
heilige koe van de inflatiecorrectie niet 
zou ontzien, dat het niets te maken had 
met een inflatiecorrectie, omdat het 
een heel nieuw tarief zou voorstellen. 
Wij voelden ons allemaal opgelaten. Ik 
denk dat dit ook voor de Minister gold. 

Minister Andriessen: DeheerVer-
brugh weet dat ik over het vraagstuk 
ten principale geheel anders denk dan 
destijds de heer Den Uyl. Van die op-
vatting heb ik in de Kamer herhaalde-
lijk getuigenis afgelegd, onder andere 
vorig jaar, toen dit kabinet voor het 
eerst een inflatiecorrectie van 100% 
doorvoerde. 

De heer Wöltgens (PvdA): En voor het 
laatst! 

Minister Andriessen: Dat hoort de 
heer Wöltgens mij niet zeggen. Hij 
heeft ongetwijfeld gehoord wat ik van-
daag tegen de heer Portheine heb ge-
zegd. 

Het verheugt mij oprecht, dat de 
heer Jansen en ik het eens zijn over de 
potentiële relatie tussen financierings-
tekort, monetaire financiering en in-
flatie. Ik ben ook blij, dat wij overeen-
stemming hebben bereikt over het 
'klapstuk van de veiling'. 

Ook al is de inflatie in ons land in 
vergelijking met die in omringende 
landen aan de zeer lage kant, zij is al-
tijd nog te hoog, bezien vanuit het stre-
ven naar bestrijding van de werkloos-
heid. Misschien kunnen de heer Jan-
sen en ik elkaar niet altijd vinden als 
het gaat ons de middelen met betrek-

king tot de inflatiebestrijding, wi j zijn 
het in ieder geval eens over de doel-
stelling. 

Ik ben het eens met het citaat dat de 
heer Van Rooijen heeft gegeven van 
de president van de Nederlandsche 
Bank. Hij heeft gesproken over de pro-
gressiekant van het aanvullend belas-
tingvoorstel. Vanmorgen heb ik ruiter-
lijk toegegeven, dat ons voorstel, zeker 
wat betreft de afbouw van de maatre-
gel in de sfeer van de versterking van 
de progressie, geen positieve werking 
heeft. Ik wijs erop, dat het een margi-
naal element is in de hele progressie. 

Wij hebben dat marginale element, 
gevoegd bij een verlaging van de 
tweede schijf met 1 %, afgewogen te-
gen de aantasting van de collectieve 
sector, die bij een andere maatregel 
groter zou zijn geweest, doordat com-
pensatie noodzakelijk is. Die afweging 
heeft geleid tot de keuze voor een zo 
gering mogelijk offer vanuit de ombui-
gingen die in de collectieve sector 
moeten worden aangebracht. Wij be-
schouwen het zeker niet als winst. Het 
behoort tot de dingen die met de nodi-
ge moeite tot stand moeten worden 
gebracht. 

De heer Van Rooijen (CDA): Wil de Mi-
nister hiermee zeggen dat als zich een 
zelfde problematiek voor zal doen, ook 
dan het feit dat belastingverlagingen 
tot ombuigingen zouden moeten lei-
den zo zwaar zal wegen dat het weer 
op die aflopende manier moet gebeu-
ren? De Minister sprak zojuist over de 
inflatiecorrectie. Ik wijs hem er nog 
eens op dat die in de vorige kabinets-
periode na het eerste jaar vier keer 
voor 80% is toegepast. Ik herinner mij 
uit die periode niet dat een concreet 
voorstel tot belastingverlaging zozeer 
de opbouw van het progressieve tarief 
doorkruist: Het vaste bedrag loopt af 
en is dus zelfs niet voor iedereen ge-
lijk. 

Minister Andriessen: Ik weet niet hoe 
ik op dit uur van de dag deze constate-
ring moet uitleggen. Aan de ene kant 
van de Kamer zou dat wat anders uit-
pakken dan aan de andere kant. 

De heer Van Rooijen is nog terugge-
komen op de meerjarenraming. Ik heb 
positief gereageerd op zijn opmerking 
over de onverdeelde ruimte. Ik heb 
daarbij wel de problemen geschetst 
die zich daarbij voordoen. Het ging 
hem vooral om speelruimte en flexibi-
liteit. Het moet duidelijk zijn dat de 
evaluatie van de meerjarenramingen, 
die ik heb ondernomen, mede is voort-
gekomen uit het feit dat er naar mijn 
gevoel zo zoetjesaan een gebrek aan 
flexibiliteit en speelruimte was. Wat 
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dat betreft zijn wij het dus met elkaar 
eens. 

In de volgende miljoenennota wi l ik 
op zijn beschouwingen over dat punt 
graag nader ingaan. Ik zal dan ook in-
gaan op de ervaring die wi j met deze 
zaak hebben gehad. Vanmorgen heb ik 
dat al terloops aangeduid. 

Over de hypotheekrente wi l ik nog 
slechts één opmerking maken. De heer 
Van Rooijen noemde de hypotheek-
rente eigenlijk het eind van het ver-
haal. Tot op zekere hoogte is dat juist. 
Het is echter wel het begin van de bud-
gettaire problemen. De heer Van Rooij-
en weet evengoed als ik dat de bedra-
gen die beschikbaar zijn een saldo zijn, 
waarbij opbrengsten moesten worden 
verkregen uit een aftrek van hypo-
theekrente die ook zijn fractie, naar ik 
begrepen heb, thans niet wenst. Dat 
aspect moeten wij toch wel in het oog 
houden als wi j spreken over 'Hofstra'. 
Verder hoop ik op een goede discussie 
met de Kamer aan de hand van het 
stuk dat ik deze week aan de Kamer zal 
sturen. 

De heer Van Rooijen (CDA): Als de Mi-
nister het zo benadert, zal de stands 
puntbepaling inzake de eigen woning 
ertoe leiden dat het helemaal onmoge-
lijk is om tot een faciliteit voor het be-
drijfsleven en het sparen te komen. 

Minister Andriessen: Zo moet de heer 
Van Rooijen het nu weer niet uitleg-
gen. Hijzelf overdreef in zekere mate. 
Het is natuurlijk niet waar dat de eigen 
woning het sluitstuk is van de Hofstra-
voorstellen. De privé-sfeer is daarin 
even wezenlijk als de winstsfeer. Als 
de heer Van Rooijen zich echter een 
dergelijke uitdrukking permitteert, dan 
wil ik, als een soort countervailing po-
wer, wel zeggen dat bij de budgettaire 
kant van de Hofstra-voorstellen de hy-
potheekrente een uiterst vitaal ele-
ment is. Zonder budgettaire middelen 
kunnen wij natuurlijk niets doen. Daar 
zijn de heer Van Rooijen en ik het vol-
strekt over eens. 

De heer Van Rooijen (CDA): Met 'aan 
het eind van het verhaal' bedoelde ik 
alleen dat het begint met de discussie 
over de manier waarop je schijnwin-
sten en schijnrentes moet behandelen. 
Daarbij hoort de discussie over de te 
betalen rente. Ik heb ook gezegd dat 
als er budgettaire problemen ontstaan 
— die zie ik, gelet op onze motie, ook 
komen - dit tot een bepei kte toepas-
sing van de Hofstra-voorstellen kan 
leiden, door slechts een deel van de in-
flatie te nemen. Daarmee kom ik de 
Minister dan tegemoet. 

Minister Andriessen: Ik houd staande 
dat je niet kunt volhouden dat 'Hofstra' 
begint met de schijnwinst. De Hofstra-
voorstellen gaan over inflatieneutrale 
belastingheffing en dat geldt de winst 
èn de privésfeer. 

De heer Van Rooijen (CDA): Er zijn 
mensen in dit Huis die denken dat je 
voor de schijnwinst en misschien ook 
wel voor de ontvangen rente een op-
lossing kunt vinden, maar dat je de te 
betalen rente erbuiten kunt houden. Ik 
denk dat de Minister en ik het erover 
eens zijn dat dat er wel bijhoort. Dat 
was de strekking van mijn opmerking. 

Minister Andriessen: Met die strekking 
ben ik het eens. Ik meende ten onrech-
te een prioriteitsstelling te beluisteren 
en daartegen moest ik bezwaar ma-
ken. 

De Voorzitter: Ik stel voor dat er nu 
niet meer wordt geïnterrumpeerd, 
door niemand. 

Minister Andriessen: Ik ben het met de 
heer Van Rooijen eens dat bij conjunc-
turele beschikkingen zich in de WIR het 
probleem voordoet van een plotselin-
ge zaak, ook voor de investeerder. Ik 
wijs er wel op dat bij een conjuncturele 
maatregel de juiste t iming van zo'n 
maatregel belangrijk is. Als het gaat 
om structurele maatregelen, is dat as-
pect niet aanwezig. 

Ik ben blij, dat de geachte afgevaar-
digde het mij bespaart nader te moe-
ten discussiëren over de premiëring 
van de outillage en dat hij die discus-
sie wi l aangaan met mijn collega van 
Economische Zaken. 

De heer Wöltgens (PvdA): Herinnert 
de Minister zich nog de toezegging in 
tweede termijn terug te komen op zijn 
toezegging om vóór het volgende dek-
kingsplan iets te zeggen over de bruik-
baarheid van de fiscale instrumenten 
voor selectieve sturing van de beste-
dingen? 

Minister Andriessen: Ik heb begrepen, 
dat de Staatssecretaris daarop zal in-
gaan. 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! De geachte afge-
vaardigden de heren Van Dis en Van 
Rooijen hebben nogmaals een plei-
dooi gehouden voor de verruiming 
van de termijnen van de verliescom-
pensatie. Ik ben in eerste termijn inge-
gaan op deze problematiek en ik heb 
uitvoerig naar voren gebracht, waar-
om naar mijn mening een verruiming 
onnodig is en voor 1980 prematuur. Ik 
blijf bij mijn standpunt, dat het nu niet 

voor de hand ligt, tot een blijvende 
verruiming van die termijnen over te 
gaan. 

De heer Van Dis sprak over de driele 
dige functie die zich voordoet bij de 
vaststelling van de winst. In het ver-
volg van mijn betoog zal ik daarop te-
rug komen. 

De heer Kombrink heeft gevraagd 
naar een studie inzake de aftrekbaar-
heid van de kosten. In eerste termijn 
ben ik ingegaan op de vraag om te ko-
men tot een studie om de uitgavenca-
tegorieën stuk voor stuk te bekijken. 
Op grond van de resultaten van die 
studie zou dan een grondiger analyse 
dan thans mogelijk is, mogelijk moe-
ten worden. 

Nagegaan kan dan worden de recht-
vaardigheid of de onrechtvaardigheid 
van de bij de fiscale winstberekening 
in aanmerking te nemen uitgaven. 

Ik ben er in eerste termijn op gewe-
zen, dat indien de te stellen normen 
niet aansluiten bij hetgeen in de maat-
schappij leeft, de redelijkheid van de 
norm niet zal worden onderkend, ook 
al stelt de geachte afgevaardigde, dat 
de mate van onderkenning samen-
hangt met het niveau van de norme-
ring. Ik wi l hem wijzen op het volgen-
de. Juist het stellen van normen op dit 
terrein of het ter zake aanleggen van 
redelijkheidstoetsen kan tot gevolg 
hebben, dat de belastingwetgeving 
niet appelleert aan het rechtsgevoel 
van grote groepen van belastingplich-
tigen. Zo zal een norm ten aanzien van 
de aftrekbaarheid van de met het oog 
op zakelijke belangen van de onderne-
ming gemaakte kosten niet van gelijk 
niveau kunnen zijn bijvoorbeeld voor 
een kruidenier op het platteland en 
een op de buitenlandse markten ope-
rerend concern. 

Naar mijn oordeel zullen de ver-
meende voordelen die de geachte af-
gevaardigde verwacht van het door 
hem voorgestane stelsel, waarbij de 
nadruk ligt op het redelijkheidsaspect, 
naar mijn mening niet opwegen tegen 
de voordelen van de thans bestaande 
praktijk, zeker niet, wanneer ik daarbij 
de doelmatigheid in de uitvoering van 
de belastingwetgeving betrek. Ik per-
sisteer dan ook bij mijn antwoord in 
eerste termijn, hetgeen resulteerde in 
het naar mijn mening ontbreken van 
een grote preferentie om op dit punt 
een studie toe te zeggen. 
De heer Kombrink: (PvdA): U hebt ge-
zegd dat u het graag wilt bestuderen; 
de prioriteitstelling wenste u nader te 
bezien. Ik heb een voorstel daartoe ge-
daan. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik relati-
veer dat voorstel. U hebt gezegd, dat u 
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bij de behandeling van de begroting in 
januari nader bericht wenste over de 
prioriteiten. Uiteraard kan de heet 
Kombrink daarop terugkomen. Ik zie 
niet in dat ik op dat moment zover ben 
gevorderd, dat dit bovenaan of ergens 
in het midden is komen te l iggen. Ik wil 
niet ontkennen dat een empirische stu-
die van uitgavenpatronen, die nu in 
andere wetgevingen zijn genormeerd, 
die enigszins verwant zijn aan de Ne-
derlandse, enige richting kan aange-
ven, althans een nadere bijdrage zou 
kunnen leveren aan het verkrijgen van 
meer inzicht. Dat dit op korte termijn 
tot resultaat zal voeren in de richting 
van redelijkheidscriteria ter zake van 
de winst, betwijfel ik, gezien mijn erva-
ring ook buiten Engeland. Ik ontken 
niet dat het zin kan hebben. 

De heer Kombrink is teruggekomen 
op hetgeen ik in eerste termijn naar 
voren heb gebracht over de zelfstandi-
genaftrek. Hij heeft daarbij verwezen 
naar de argumenten, die de Regering 
verleden jaar bij de behandeling van 
de belastingplannen naar voren heeft 
gebracht tegen het permanent maken 
van de aftrek. 

Er is toen onder meer aangevoerd 
dat bij de invoering van een stelsel van 
neutrale belastingheffing de basis aan 
de thans bestaande zelfstandigenaf-
trek zou ontvallen. Voorts is gesteld - ik 
heb de tekst van verleden jaar bij mij -
dat de zelfstandigenaftrek in het huidi-
ge denken niet het juiste instrument is 
voor het voeren van inkomensbeleid 
omdat njet behulp van dit instrument 
geen minimuminkomen kan worden 
gegarandeerd, terwijl er bovendien 
spanning zou ontstaan ten opzichte 
van de fiscale behandeling van niet-
winstinkomens. Deze argumenten zijn 
nog valabel. 

Ik wi l er op wijzen dat voor 1980 de 
bijzondere winstaftrek zal worden ge-
continueerd, maar dat betekent niet 
dat daarmee de invloed van de inflatie 
op de winst is geëlimineerd. Daarnaast 
heb ik toegezegd te zullen onderzoe-
ken in hoeverre en in welke vorm een 
voorziening in de inkomstenbelasting 
op haar plaats is in verband met de 
functie, die het ondernemersinkomen 
heeft naast de consumptiefunctie. Met 
het oog daarop wil ik op dit moment 
niet pleiten voor het permanent maken 
van de huidige aftrek,noch voor het 
verlagen, noch voor het afschaffen 
daarvan. 

Mijnheer de Voorzitter! De volgorde 
van mijn betoog enigszins onderbre-
kend wil ik naar aanleiding van de be-
woordingen van de motie van de heer 
Van Rooijen op drie punten commen-

taar leveren. Ik ben het niet eens met 
de constatering dat de zelfstandigenaf-
trek in de inkomstenbelasting een fis-
caal instrument is, dat met name reke-
ning houdt met de bijzondere functie 
van het inkomen van de zelfstandige 
ondernemer. Wel ben ik het eens met 
de overweging dat in het regeerak-
koord werd uitgesproken dat het fisca-
le winstbegrip wordt bestudeerd. Het 
meest elementaire is echter, dat de 
motie uitgaat van een bij-voorbaat-
conclusie. 

Ik wil niet ontkennen, dat ik die con-
clusie niet voor de hand vind liggen, 
maar vanwege het zindelijke denken 
vind ik het niet juist, aan het eind de 
Regering te verzoeken een studie te 
verrichten naar de vorm waarin een 
zelfstandigenaftrek ook in de toekomst 
onderdeel zou kunnen blijven uitma-
ken van de Wet op de inkomstenbelas-
t ing. Dat is wel degelijk een redelijke 
veronderstelling, maar ik acht het niet 
juist dat de studie moet uitmonden in 
een dergelijke conclusie. Ik wil mij ech-
ter op dit uur van de dag niet bezondi-
gen aan een woordenspel. 

De heer Kombrink (PvdA): Het is geen 
woordenspel. 

Staatssecretaris Nooteboom: Jawel, ik 
zou de heer Van Rooijen te weinig 
recht doen als ik uit deze woordver-
schillen te vérgaande conclusies trek. 
Ik verwacht van een studie niet een 
conclusie bij voorbaat; ook in Neder-
land kennen wi j het verschijnsel van 
de gepre-occupeerde studie. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat vraagt 
de heer Van Rooijen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Dat be-
twist ik. 
Aan de heer Kombrink heb ik beloofd 
dat ik nog zou terugkomen op de vraag 
of een operatie als die van de vervan-
ging van de restant-kinderaftrek zou 
kunnen worden verricht met betrek-
king tot de bejaarden- en de arbeids-
ongeschiktheidsaftrekken. Ik kon mij 
namelijk niet meer herinneren dat bij 
de behandeling van de belastingplan-
nen 1979 de toezegging is gedaan de 
mogelijkheid van zo'n operatie te on-
derzoeken. 

Ik heb nog eens nagelezen wat hier-
over verleden jaar is gezegd: 'Wij slui-
ten niet uit dat bij de bestudering van 
de vraag of en, zo ja, in hoeverre de af-
trekken in het licht van de ontwikkeling 
op het terrein van de sociale voorzie-
ningen in de ruimste zin nog zijn te 
rechtvaardigen met als uitgangspunt 
optimale realisering van het draag-
krachtbeginsel, ook omzetting van de 
aftrekken in opslagen aan de orde kan 
komen'. 

Mijnheer de Voorzitter! Hieruit blijkt 
dat er geen sprake was van een toe-
zegging. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag en in mijn eerste 
termijn heb ik duidelijk gemaakt dat 
optimale realisering van het draag-
krachtbeginsel haaks staat op de door 
de heer Kombrink gesuggereerde ope-
ratie met betrekking tot de aftrekken. Ik 
wijs nog eens op de andere aangevoer-
de argumenten. 

Voor de bejaarden en arbeidsonge-
schikten die geen extra kosten hebben 
is een belastingvrije opslag op de 
AOW-uitkering niet terecht. Met be-
trekking tot de arbeidsongeschikten 
zijn er nogal wat uitkeringssituaties, 
die niet onder één noemer kunnen 
worden gebracht, zoals wel het geval 
was bij de kinderbijslag" en kinderaf1 

trekoperaties. Ook zijn er arbeidsonge-
schikten die in het geheel geen uitke-
ring genieten, doch wel in aanmerking 
komen voor een aftrek. 

In tweede termijn heeft de heer 
Kombrink erop gewezen dat het twee-
de deel van de studie met betrekking 
tot de bejaarden- en de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek nog moet beginnen. 
Hij heeft echter bij voorbaat zijn twi j -
fels geuit over de hanteerbaarheid van 
een meer individueel gerichte aftrek. 
Dat komt mij in dit stadium wat voor-
barig voor. 

De geachte afgevaardigde acht de 
motie-Aantjes om de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek niet te bevriezen 
voordat de studie is afgerond, niet uit-
gevoerd. Ik geloof niet dat ik het daar-
mee eens kan zijn. Deze motie had 
naar mijn mening het oog op de nu af-
gesloten bestudering van de aftrekken. 
Wat de inkomenseffecten van de be-
vriezing van die aftrek betreft, kan ik 
niet ontkennen dat er een zekere sa-
menloop met andere voorgestelde 
maatregelen is. 

In de eerste termijn heb ik toegezegd 
de heer Wöltgens te antwoorden op de 
vraag, of wi j voor het volgende dek-
kingsplan een studie gereed kunnen 
hebben op het selectief gebruik van in-
directe belastingen. Bij het entameren 
van een studie moet men de verwach-
ting kunnen koesteren, dat er ook iets 
uitkomt. Ik heb daarover mijn twijfels 
wel. Die betreffen niet zozeer het ge-
bruik van de fiscale instrumenten als 
wel de vraag, welke goederen minder 
noodzakelijk of wenselijk zijn. Je zou 
een rangorde moeten aanbrengen in 
alle beschikbare consumptiegoederen 
en daarbij moeten aangeven, welke 
meer of minder goed voor mensen 
zijn. 

Ik meen dat naarmate men voort-
schrijdt met deze schifting de weg zeer 
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moeilijk begaanbaar zal worden, al-
thans als men niet tot een soort van 
'brave new wor ld ' wil geraken. Een an-
der aspect is nog dat wij ook in inter-
nationaal verband streven naar har-
monisatie van indirecte belastingen. 
Dat maakt dat wij een werkelijke ont-
wikkeling in die richting in overeen-
stemming met onze partners tot stand 
moeten brengen. Dat betekent ove-
rigens niet dat wij bij de keuze van ons 
belastingplan niet bepaalde accenten 
zouden moeten leggen bij goederen, 
waarover de communis opinio is dat 
zij schadelijk zijn voor de gezondheid of 
het milieu dan wel energieverslindend 
zijn. Op dit beperkte terrein wil ik gaar-
ne bezien, of een studie aangevat zou 
kunnen worden. 

De heerWöltgens (PvdA): En ook of 
dat uitgebreid kan worden? 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik neem 
van deze opmerking nota. 

De heer Wöltgens heeft voorts een 
buitengewoon innoverende gave op 
het gebied van het grensverleggend 
denken gedemonstreerd. Hij heeft ver-
teld dat de overheid bij de b.t.w. ken-
nelijk de kans heeft minder noodzake-
lijke goederen te schiften van andere 
goederen. Hij vraagt mij derhalve 
waarom dit niet bij het winstbegrip 
kan. Wanneer er in deze Kamer onder-
nemers aanwezig zouden zijn ge-
weest, zouden zij zich niet herkend 
hebben. Het is namelijk juist het ken-
merk van de ondernemer dat hij bij het 
maken van kosten en het gokken op 
winsten niet al te calculatorisch en te 
causaal te werk gaat. Als wij zulke on-
dernemers in Nederland zouden over-
houden, zouden wij alleen met verlies-
bedrijven blijven zitten. 

Wat de kruidensigaret betreft, heb ik 
nog wat goed te maken. De heer Wölt-
gens merkte namelijk op dat aan het 
invoeren van sigarettenaccijns op sur-
rogaten, zoals de kruidensigaret, een 
duidelijk motief ontbreekt. 

Ik wijs erop dat het betrekken van de 
kruidensigaret in de accijnsheffing een 
gevolg is van het in werking treden 
van de EEG-richtlijn met betrekking tot 
de definities van tabaksfabrikaten die 
eind 1978 tot stand is gekomen. De 
overweging daarbij was het concurren-
tieaspect van surrogaten ten opzichte 
van sigaretten, gemaakt uit tabak. Het 
instellen van een onderzoek naar de ge-
zondheidsaspecten van dit produkt zou 
derhalve de accijnsheffing op het pro-
dukt niet opschorten. Het voorstel heeft 
dus niets te maken met het dekkings-
plan of de reparatiewetgeving. 

In tweede termijn heeft hij gevraagd 
of de richtlijndefinitie een bepaling 
kent om kruidensigaretten en dergelij-
ke surrogaten af te bakenen van cho-
coladesigaretten. Het is dat het zo laat 
op de avond is, mijnheer de Voorzitter, 
want ik zou hier dolgraag enkele woor-
den aan willen wijden. Zo zou ik iets 
willen zeggen over de wijze waarop dit 
onderscheid zich in mijn denken zou 
kunnen voltrekken. Het komt mij ech-
ter voor dat ik dan te veel geweld doe 
aan het incasseringsvermogen van de 
Voorzitter. De richtlijn bevat echter in-
derdaad een dergelijke bepaling. Er is 
nadrukkelijk bepaald dat die surroga-
ten bestemd moeten zijn om als zoda-
nig te worden gerookt. Je mag des-
noods roken en sabbelen, maar dat 
gaat niet met chocoladesigaretten. 

De heerWöltgens heeft nog ge-
vraagd naar de totale vervanging van 
de motorrijtuigenbelasting. Hij noem-
de een aantal argumenten daartegen. 
Ik onderken dat er bezwaren zijn, maar 
die zullen in de studie mede afgewo-
gen moeten worden tegen de voorde-
len. Wij moeten niet bij voorbaat zeg-
gen dat wij het niet lusten en dat wij er 
daarom niet uit te wil len komen. Ik kan 
daarom over de afweging dan ook 
niets mededelen. In dit verband teken 
ik aan dat ik nota heb genomen van de 
opmerking van de heer Jansen over dit 
onderwerp. 

De heer Portheine heeft een opmer-
king gemaakt over de permanente op-
lossing tot het bevorderen van een op-
lossing voor de liquiditeitsproblemen 
van de detailhandel. Ik zal dit bespre-
ken met de bewindslieden van Econo-
mische Zaken en ik verwacht dat ik 
daar begrip zal ondervinden voor de 
door hem geschetste situatie. Ik heb 
vernomen dat hij hierin aanleiding ziet 
voor een bemiddelende rol van de de-
partementen van Financiën en Econo-
mische Zaken. Hoewel ik hier niet diep 
op wil ingaan, kan ik mij hierbij heel 
goed enkele zaken voorstellen. Er is 
over het onderwerp bemiddeling een 
nogal langdurig interruptiedebat ge-
houden, maar ik heb daarbij niet zo'n 
moeite om mij iets voor te stellen als 
de heerWöltgens. 

Het overleg met organisaties van 
handel en industrie heeft betrekking 
gehad op de uitwerking van de beslui-
ten die aan het voorstel ten grondslag 
liggen. De discussie over de inhoud 
van de besluiten behoort zich niet af te 
spelen tussen de Regering en de orga-
nisaties. Daarvoor heeft zij een andere 
gesprekspartner. Dat in casu dit jaar 
het overleg te laat zou zijn gestart, is 
mij niet beken-. Ik zie ook niet in, in 
welk opzicht de beraadslagingen van 

deze week anders zouden zijn verlo-
pen als wij eerder de beslissing met de 
organisaties zouden hebben doorge-
sproken. 

De heren Wöltgens en Couprie heb-
ben gesproken over de specifieke ac-
cijns op sigaretten. Zoals ik in eerste 
termijn heb uiteengezet, komen bij een 
hoge procentuele heffing over de 
kleinhandelsprijzen verschillen in de 
kostprijs versterkt terug in de eind-
prijs. In de EEG streeft men ernaar, dit 
effect af te zwakken door verhoging 
van specifieke accijns die thans mini-
maal 5% moet bedragen. In bepaalde 
landen is de positie van de exporteren-
de Nederlandse sigarettenindustrie 
ongunstig door het aldaar geldend 
monopolie met naar ons oordeel lage 
grondstofprijzen. De meer specifieke 
accijns die communautair wordt toe-
gepast geeft deze industrie meer kan-
sen op de markt. Het voordeel van de 
lagere grondstofprijzen komt dan min-
der in de eindprijzen tot uitdrukking. 

De heer Portheine heeft nog gespro-
ken over de kerftabak. Ik heb getracht 
te begrijpen wat er gaat gebeuren en ik 
geloof dat ik het in eerste termijn goed 
heb uitgelegd. Er is een structureel te-
kort aan opbrengst van 10 min. Door 
de te late banderollen komt daar nog 
eens 10 min. bij, die weliswaar gedekt 
zouden kunnen worden uit het vol-
gend jaar, maar dan komt er in dat vol-
gend jaar weer 10 min. structurele dek-
king bij, zodat er een structureel tekort 
overblijft. 

De heer Portheine (VVD): Ik hebdaar-
over gezegd, dat de industrie bereid is, 
al die aspecten die de Staatssecretaris 
heeft genoemd, te dekken. 

Staatssecretaris Nooteboom: Ik hoop 
dat ik mij nog kan voorstellen, hoe dat 
moet gebeuren. Ik zie dat op dit mo-
ment niet voor me. Ik zie een structu-
reel tekort door het uitstel en door het 
tarief van 10 min. respectievelijk 20 
min. 

De heer Portheine (VVD): Die tekorten 
kunnen gedekt worden door een nog 
verder gaande bereidheid, bijvoor-
beeld op de punten waarover ik heb 
gesproken. 

Staatssecretaris Nooteboom: Laat ik 
proberen, mij dat voor te stellen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Ver-
brugh heeft mij verweten, dat ik leeu-
wen en beren zie als het gaat om de 
bijstelling van de tarieven. Ik meen dat 
de argumenten die ik daarvoor heb 
aangevoerd, redelijk zijn. Ik ben niet zo 
bevreesd voor leeuwen en beren, zo-
lang ze zich maar achter een hek be-
vinden. Ik vind echter niet dat ik die ar-
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gumenten ten onrechte heb aange-
voerd. 

De heer Verbrugh heeft ook nog ge-
vraagd, of een energie-afhankelijke bij-
zondere verbruiksbelasting geen goe-
de aanvulling zou zijn op de brandstof-
accijns, die het directe instrument 
voor afremming van het energiever-
bruik is. Via dat instrument wordt 
reeds een belangrijke bijdrage tot die 
afremming geleverd. Ik heb begrip 
voor de wens, ook de bijzondere ver-
bruiksbelasting voor dat doel te ge-
bruiken. In de stukken en tijdens de 
mondelinge behandeling zijn echter 
zodanige bezwaren aangevoerd, dat ik 
toch sceptisch blijf staan tegenover 
het compliceren van de BVB-grond-
slag door middel van het energieas-
pect. 

Met betrekking tot de door de heer 
Verbrugh veronderstelde grenseffecten 
tussen België en Duitsland, in het bij-
zonder in de streken Malmédy en Eu-
pen merk ik op, dat ik dienaangaande 
niet over gegevens beschik, dat deze 
waarschijnlijk voor België buitenge-
woon boeiend zouden kunnen zijn, 
maar dat mij toch meer interesseert, 
hoe het effect op het vlakke land tussen 
Nederland en Duitsland is, waarbij ik 
Limburg niet zou wil len rangschikken 
onder de bergachtige terreinen. 

De heer Portheine heeft gevraagd, of 
ik het met hem eens ben, dat het 
systeem van de inkomstenbelasting 
stimulansen zou moeten bevatten om 
te komen tot investeringen in de on-
dernemingen. Hoewel ik daarop op dit 
moment niet uitgebreid kan ingaan, 
hoop ik over niet al te lange ti jd te mo-
gen demonstreren, dat mijn werk op 
dit terrein nogal wetenschappelijk van 
signatuur is geweest. 

Ik ben in samenwerking met nog 
iemand vrij ver met het empirisch op 
hun waarde beproeven van effecten 
van investerings-incentives op het fis-
cale terrein. Cen en ander gaat iets ver-
der dan in Nederland. Op de conclu-
sies zou ik niet wil len vooruitlopen. 
Bovendien zijn het wetenschappelijke 
conclusies, hoewel die ook in dit huis 
van uitnemend belang zouden kunnen 
zijn. Ik hoop dat de heer Portheine het 
met het volgende eens zal zijn. Eigen-
lijk zou een systeem van belasting 
geen incentives nodig moeten heb-
ben, omdat men uit het stelsel zelve de 
grote vrijmoedigheid heeft, binnen dat 
stelsel te opereren. Waarschijnlijk is 
dat echter nog wat in de toekomst ver-
borgen. 

De heer Van Rooijen heeft een uit-
eenzetting gegeven over de zelfstan-
digenaftrek. Hij heeft mij gevraagd, of 

ik met zoveel woorden wil zeggen, of 
ik de motie op dat stuk eenzijdig vind. 
Ik heb in het begin van mijn betoog ge-
zegd, met welke delen van de motie ik 
het eens ben. 

De heer Couprie heeft ten aanzien 
van de afstand tussen kerftabak en si-
ga re t - ik denk dat dit fenomeen voor 
vele jaren in het geheugen van de ka-
merleden zal zijn gegrift - gevraagd, of 
de Regering er in de toekomst reke-
ning mee wi l houden, wat de histori-
sche ontwikkelingen in deze branche 
zijn geweest. Ik geloof dat wi j dat wel 
moeten toezeggen. 

Ten slotte vroeg hij of wi j met de 
Belgen nog eens de bieraccijns zouden 
wil len 'bekijken'. Nu weet ik niet of ie-
dereen in dit Huis weet hoe de Belgen 
hechten aan het niveau van de bierac-
cijns. Ik moet nu toch wel zeggen: op 
dit uur van de dag wordt men dorstig. 
Ik heb niet de indruk dat, wanneer wi j 
met de Belgen gaan kijken, onze ogen 
eensgezind gericht zullen zijn op het 
doel, ook niet op dit uur van de dag. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

In behandeling komt het wetsontwerp 
15 849. 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
de voorgestelde amendementen vol-
doende worden ondersteund. 

Over artikel I wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel II, waarop 
zijn voorgesteld vijf amendementen-
Kombrink c.s. (stukken nrs. 11,12,1, 
13,1,14, Hen 15,1). 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten aanzien van het amen-
dement op stuk nr. 12, waarop de 
Staatssecretaris nog zou reageren, wil 
ik nog even uitdrukkkelijk vermelden 
dat de aftrek van giften, in de Wet op 
de inkomstenbelasting van 1958 alleen 
die in geld betrof. Uitdrukkelijk is toen 
verondersteld dat de andere aftrekmo-
gelijkheden daarmee uitgesloten wa-
ren. Na een arrest van de Hoge Raad in 
1976 is zulks veranderd. Het amende-
ment beoogt ten dele de oude situatie 
te herstellen. 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb de heer 
Kombrink gezegd dat ik over amende-
ment nr. 12,1 nog zou spreken. 

De intentie van dit amendement is 
blijkens de daarop gegeven toelichting 
om het oneigenlijk gebruik van de gif-
tenregeling door middel van onder an-

dere het schenken van nog niet lopen-
de coupons te bestrijden. De geachte 
afgevaardigde weet dat de reparatie-
wetgeving mij na aan het verstand ligt. 
Het amendement is mij bepaaldelijk 
niet onsympathiek. Toch moet ik erop 
wijzen dat door een beperking van de 
giftenregeling tot giften in geld of li-
chamelijke zaken, meer giften worden 
uitgesloten dan in de gedachtengang 
van de indiener van het amendement 
wellicht strikt noodzakelijk zou zijn. 

Ik denk hierbij aan het kwijtschelden 
van een schuldvordering op een instel-
ling of het schenken van een obligatie 
aan bijvoorbeeld een kerk of een poli-
tiek lichaam. De bestrijding van het on-
eigenlijke gebruik van de giftenrege-
ling vergt dan ook, naar mijn mening, 
een verdergaande doordenking. Ik ben 
daarmee niet klaar. Daarom kan ik 
thans, mede op de in de memorie van 
antwoord gegeven gronden, de door 
het amendement beoogde wijziging 
niet integraal aanbevelen. 

De heer Kombrink (PvdA): Maakt dit 
element onderdeel uit van de repara-
tievoorstellen, die ons aan het einde 
van dit jaar zullen bereiken in het nieu-
we pakket? 

Staatssecretaris Nooteboom: De slim-
heid van de vragen van de heer Kom-
brink valt mij elke keer weer op en 
brengt mij tot vreugde. Dat is echter 
niet het geval. Zij staan wel op een 
denkpatroon - u merkt dat ik heel zorg-
vuldig het woord 'lijstje' vermijd; dat 
heeft historische gronden - van repa-
ratie vermeld. Zij komen echter niet 
aan het einde van dit jaar. 

De heer Kombrink (PvdA): Mijn amen-
dement brengt dus wel een beperking 
ten opzichte van de huidige situatie 
voor het komende jaar met zich. De 
Staatssecretaris heeft alle gelegenheid 
om - aangezien als hij met een voor-
stel komt, dit voorstel niet in 1980 in 
werking kan treden - aan verdere be-
perking ten aanzien van de door hem 
genoemde elementen te denken. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb daar zeer 
veel moeite mee. Dat komt waarschijn-
lijk door het late uur. De heer Konv 
brink moet toch even bedenken dat het 
wel voorkomt dat men aan een kerk 
geld ter beschikking stelt. U moet zich 
niet storen aan het feit dat ik aan een 
kerk denk; laat ik de Wiardi Beekman-
stichting noemen in dit verband. Dat is 
toch een redelijk alternatief, althans in 
sommige kringen! 

De heer Kombrink (PvdA): Nou, nou, 
nou! 
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Staatssecretaris Nooteboom: Een 
stichting met een ideëel doel wil iets 
van de grond krijgen, maar heeft on-
voldoende geld. Er zijn een aantal 
mensen die daaraan geld wil len ge-
ven, maar die geldgevers wil len dat 
niet direct kwijt om hun moverende, 
misschien wel belastingredenen. Wat 
doen zij? Zij schenken niet volledig, 
maar zij geven een lening. Die lenings-
gelden wil len zij kwijtschelden naar-
mate de tijd verstrekt, dus jaar voor 
jaar. Als dit amendement wordt uitge-
voerd, kan dit niet meer. Daarmee ver-
gaat de wereld wel niet, maar ik wi l al-
leen maar aantonen, dat ik dit helaas 
een vluggertje vind. Daarmee heb ik 
moeite. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de overige onderdelen en de 
voorgestelde amendementen wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

De behandeling wordt geschorst. 

Over wetsontwerp 15 850 wordt geen 
beraadslaging gevoerd. 

De behandeling wordt geschorst. 

In behandeling komt het wetsontwerp 
15 851. 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
de voorgestelde amendementen vol-
doende worden ondersteund. 

Beraadslaging over artikel I, waarop 
zijn voorgesteld: 

twee amendementen-Wöltgens c.s. 
(stukken nrs. 9 en 10, II); 

twee amendementen-Portheine c.s. 
(stukken nr. 11 en 12,1). 

D 
De heerPortheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de discussie hierover 
tot dit moment bewaard om eerst het 
antwoord van de Regering te kunnen 
vernemen. De Staatssecretaris heeft in 
eerste instantie eigenlijk de indruk ge-
wekt, dat ik het bestaande progressie-
ve tarief wi l aantasten. Ik kan echter 
ook de Staatssecretaris verkeerd be-
grepen hebben. In ieder geval blijkt 
heel duidelijk uit de toelichting op dit 
amendement, dat dit niet het geval is. 
Ik wil de bestaande progressieve tarief-
opbouw handhaven. Ik heb het nu dus 
over het amendement op stuk nr. 11. 

Ik wi l echter alleen de praktische en 
feitelijke moeilijkheden d'e het bepa-
len van de grens op f 22.000 met zich 
brengt, verhinderen, ook en met name 
in het kader van de achtergrond van 
het voorstel om het geheel te brengen 
in de sfeer van de energiebesparing. Ik 

heb daarover voldoende voorbeelden 
aangehaald. Wij hebben zoeven over 
'list' gesproken. Het is wel listig van de 
Staatssecretaris om nu alleen te be-
ginnen met de 'metallic'-toevoeging. 
Dit betreft alleen een instructie over de 
feitelijke moeilijkheden, maar het gaat 
natuurlijk in wezen om alle andere toe-
voegingen die zich met name in die 
bedrijfsklasse en die prijsklasse bevin-
den. Het is dan ook nog eens zo, dat de 
auto's die op diesel rijden zich ook in 
die sector bevinden. 

Dat zegt nog eens te meer dat de 
verkeerde kant van het voorstel juist is 
dat de grens op dat punt ligt. Daarom 
zie ik een alternatief in een meer even-
wichtige opbouw met behoud van de 
progressieve opbouw. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de overige onderdelen en de 
voorgestelde amendementen wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

De behandeling wordt geschorst. 

Over wetsontwerp 15 852 wordt geen 
beraadslaging gevoerd. 

De behandeling wordt geschorst. 

In behandeling komt het wetsontwerp 
15 853. 

Over de artikelen I en II wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over artikel III, waarop 
is voorgesteld een amendement-Por-
theine c.s. (stuk nr.8). 

D 
De heer Portheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb van de Staatssecre-
taris nog niet zoveel antwoord gekre-
gen. Hij zegt dat het toch juist is, bij de 
tegemoetkoming die ik in dit amende-
ment voorstel, dat de grote slijter nier-
van profiteert. 

Wij moeten toch wel even kijken 
naar de geschiedenis. De 200 liter 
werd 500 liter. Gebleken was namelijk 
dat de voorraad in feite aanzienlijk ho-
ger was geworden in de jaren. Aange-
zien die verbetering al weer een paar 
jaar oud is, zal dit nu ook wel weer het 
geval zijn. De voorraden hebben waar-
schijnlijk de neiging te stijgen. Het be-
zwaar dat het de groten ten goede 
komt is eerder gelegen in andere sug-
gesties die ik in het voorlopig verslag 
heb gedaan. Men kan toch niet alleen 
zeggen dat men door dit te doen, al-
leen maar de groten bevoordeelt. Bei-
de categorieën, de kleine in de eerste 
plaats, ondervinden de moeilijkheden 
bij de uitvoering. Met name nu hun 
suggestie om de verhoging op 1 febru-
ari te laten ingaan, niet voor verwezen-
lijking vatbaar is, beschouw ik dit als 
een terechte tegemoetkoming. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Kan de heer Por-
theine aangeven hoe deze hoeveelhe-
den zich verhouden tot de gemiddelde 
voorraden, die aanwezig zijn in de slij-
tersbranche? 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb best begrip 
voor de historische ontwikkeling die 
de heer Portheine schetst. Ik vind toch 
dat het bedrag van 1700 gulden nogal 
een notoir bedrag is als een afronding 
in dit verband. Dit strekt zich inder-
daad niet uit tot de kleine detaillisten, 
waarvoor het in wezen als afronding is 
bestemd. Daarom hebben wi j bezwa-
ren hiertegen. 

De heer Portheine (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik had de indruk dat de fei-
telijke voorraden een stijgende lijn te 
zien gaven, ook voor kleinere bedra-
gen. Het bezwaar van de Staatssecre-
taris richt zich met name ook tegen het 
bedrag. Ik kan overigens begrip heb-
ben voor het bedrag, ook vanuit de 
vraag of het nu budgettair neutraal is 
of niet. Ik zeg dit erbij voor alle volle-
digheid. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de overige onderdelen wordt 
geen beraadslaging gevoerd. 

De behandeling wordt geschorst. 

De Voorzitter: Van verschillende zij-
den is mij verzocht, de artikelsgewijze 
behandeling van het wetsontwerp 
15904 te doen plaatsvinden in de ver-
gadering van morgen, op een geschikt 
moment tijdens of na de behandeling 
van de wijziging van de Algemene Kin-
derbijslagwet. Ik verwacht dat de Mi-
nister door de Kamer zal worden geëx-
cuseerd. De Staatssecretaris zal toch 
aanwezig zijn. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Na uw verordine-
ring zeker! 

De Voorzitter: Naar ik veronderstel! 

Staatssecretaris Nooteboom: Terecht! 

De heer Kombrink (PvdA): Het is mis-
schien toch prettig, te weten of vanuit 
de Kamer op dit punt nog wijzigings-
voorstellen zijn te verwachten, waar 
niemand een aankondiging - ook niet 
onder voorbehoud - in die richting 
heeft gedaan. 

De Voorzitter: Ik heb begrepen dat dit 
de bedoeling is, zij het well icht geen 
zekerheid. Als er zekerheid was op dit 
punt, zouden wij het wetsontwerp nu 
hebben kunnen behandelen. 

De heer Kombrink (PvdA): Behalve als 
er wel zekerheid was maar men verder 
nog voorbereidingen moest treffen. 
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Voorzitter 
Dat is ook een mogelijkheid. Wij zullen 
morgen echter zien. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan het ver-
zoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Over het wetsontwerp 15 909 en de 
voorgestelde amendementen, die, 
naar de Voorzitter heeft geconsta-
teerd, voldoende worden onder-
steund, en het wetsontwerp 15 843 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

De behandeling wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.38 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. zes brieven van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, met de medede-
ling, dat zij zich in haar vergadering 
van 27 november 1979 heeft verenigd 
met de haar door de Tweede Kamer 
toegezonden voorstellen van wet, ge-
drukt onder de nummers 15089, 
15711, 15719, 15837,15847 en 15582. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2°. een brief van de Canadese ambas-
sadeur, een van de Voorzitter van het 
Poolse parlement, een, van de am-
bassadeur van Joegoslavië en een, 
van de ambassadeur van de Volksre-
publiek China, alle met deelneming bij 
het overlijden van de heer Vondeling. 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage; 

3°. de volgende adressen: 
een, van H. Giesberts te Groesbeek, 

met betrekking tot het niet beantwoor-
den van correspondentie; 

een, van J. J . Wisse te Wemeldinge, 
met betrekking tot zijn belasting. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

4." de volgende brieven e.a.: 
een, van R. M. Schepers, over zijn 

persoonlijke omstandigheden; 
een, van J. Hol, over abortus provo-

catus; 
een, van J. C. Hellingman, over be-

lastingheffing van de AOW-uitkering; 
een, van J. W. H. Heijstek, over de 

sociale uitkeringen; 
een, namens o.a. het Comité Vrou-

wen voor Werkgelegenheid te Oude 
Pekela, over de voorgenomen bezuini-
gingen van de Regering; 

een, van P. van Meulenaarsgraf, 
over de Zuid-Afrika-problematiek; 

een aantal, over de modernisering 
van kernwapens; 

een, van het gemeentebestuur van 
Leeuwarden, over de aanleg van de 
west-tangent nabij Leeuwarden; 

een, van het Vrouwenactie-comité 
voor vervroegd AOW-pensioen, over 
de positie van de oudere ongehuwde 
vrouw; 

een, van het dagelijks bestuur van 
het Havenschap Vlissingen, over ha-
venrechten en precariorechten; 

een, van dr. ir. J . J. Reynders, over 
de voorgenomen verhoging van de ali-
mentatie; 

een, van de groepscommandant te 
Wierden van de Rijkspolitie, over de 
materiële voorzieningen voor het 
korps; 

een, namens de wijkraad van De Ei-
landen, Plantage en Weesperbuurt te 
Amsterdam, over de voorgenomen ver-
hoging van de aardgasprijzen; 

een, van W. ter Heide, over de kern-
energieproblematiek; 

een, van E. G. J. M. Bogaerts, over 
de voorgenomen verhoging van de 
belasting op sigaretten en kerftabak; 

een, van het gemeentebestuur van 
Sneek, met een motie over de instand-
houding van de neutraal bijzondere 
m.h.n.o.-school. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

5°. de volgende afschriften van brie-
ven: 

een, van A. de Goede, lid van het Eu-
ropees Parlement, gericht tot zijn col-
lega Drs. Beumer, over uitlatingen van 
de heer Penders; 

een, van een aantal inwoners van de 
gemeente Haarlemmermeer, gericht 
tot de Regering, over de ruimtelijke 
ontwikkeling in die gemeente. 

Deze afschriften liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies. 
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