Woensdag 19 december 1979

9de Vergadering

Voorzitter: Thurlings
Tegenwoordig zijn 66 leden, te weten:
Thurlings, Feij, Vonk-van Kalker, Eijsink, Voute, Franssen, Van Kuik, Meuleman, Van der Werff, Kaland, Heijne
Makkreel, Terwindt, Van der Jagt, Van
de Rakt, Tunders, d'Ancona, Van Tets,
Vrouwenvelder, Kloos, Tummers, De
Jong, Van der Meer, Maris, Zoutendijk,
Oudenhoven, Horbach, Christiaanse,
Trip, Schlingemann, Baas, Van Hemert
tot Dingshof, Vermeer, B. de Gaay
Fortman, Broeksz, Fischer, W. F. de
Gaay Fortman, Gooden, Van Dalen,
Van Veldhuizen, De Koster, Kremer,
Nagel, Maaskant, Kreutzkamp-Schotel,
Vogt, Letschert, Tjeerdsma, Von Meijenfeldt, Umkers, Van Someren-Downer, De Rijk, Netjes, Van Hulst, De
Vries, Steigenga-Kouwe, Zoon, Van
Kleef, Simons, Steenkamp, Veen, Van
der Werf-Terpstra, Versloot, Diepenhorst, Mol, De Cloe en Oskamp,
en de heren Andriessen, Minister van
Financiën, Albeda, Minister van Sociale Zaken, Nooteboom, Staatssecretaris van Financiën, en De Graaf,
Staatssecretaris van Sociale Zaken.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Uijen, wegens het bijwonen van de
34ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties;
Teijssen en Vonhoff-Luijendijk;
Van Krimpen, wegens verblijf buitenslands;
Wiebenga, wegens dringende andere
verplichtingen;
Van Waterschoot, wegens ambtsbezigheden;
Van de heer Kolthoff en mevrouw Vonhoff-Luijendijk.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Ingevolge artikel 41 van
het Reglement van Orde liggen de notulen van de vorige vergadering voor
de leden ter inzage. Tenzij enig lid hier-
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Aanvang 10.00 uur

ren naar voren hebben gebracht. Ik
spreek mijn bijzondere dank uit voor
de korte, maar niettemin bijzonder heldere wijze waarop de bewindslieden
hebben geantwoord op de vragen en
opmerkingen van deze Kamer en in
het bijzonder voor de aandacht die de
Minister aan de opmerkingen van mijn
Aan de orde is de voortzetting van de
kant heeft besteed.
behandeling van de wetsontwerpen:
De Minister heeft gesproken over de
Nadere wijziging van de Wet miniaard van het minimuminkomen. Hij
mumloon en minimumvakantiebijheeft daarbij een vergelijking gemaakt,
slag, een aantal sociale verzekeringszowel met het Franse systeem waarbij
wetten en enige andere wetten (herrichtinggevend wordt opgetreden, als
ziening aanpassingsmechanismen en
met het Amerikaanse systeem, dat nauvaststelling regelen hoogte sociaal
welijks een andere functie heeft dan al
minimum) (15 900);
te diepe dalen in de inkomensvorming
Nadere wijziging van de Algemene
te vermijden en een zekere bodem bij
Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet
de loonvorming in de marktte leggen.
op de arbeidsongeschiktheidsverzekeOns systeem zit daartussenin. Toen in
ring en de Ziektewet (invoering gelijke
1963 het minimumloon voor het eerst
uitkeringsrechten voor mannen en
werd toegepast - overigens toen niet
vrouwen) (15 706);
Nadere wijziging van de Ziektewet en wettelijk geregeld, maar per collectieve
arbeidsovereenkomst in een centraal
de Wet op de arbeidsongeschikt
akkoord vastgelegd (die kwamen toen
heids-verzekering (uitzondering van
nog tot stand) - wist niemand precies
de ziekengeldverzekering van persohoe het zou uitpakken. Het bleek dat in
nen van 65 jaar en ouder) (15 696);
Wijziging van de inkomstenbelasting de beginperiode slechts enkele tienduizenden mensen daaronder vielen. Geen de loonbelasting alsmede van de
leidelijk aan is door structurele verhoAlgemene Ouderdomswet en de Alge
gingen het aantal toegenomen. Hoe
mene Weduwen- en Wezenwet in verhoog het aantal op dit moment precies
band met de regeling voor gemoedsbedraagt, is moeilijk aan te geven, maar
bezwaarden (15 583);
wij zullen eerder aan honderdduizenNadere wijziging van de Algemene
den dan aan tienduizenden moeten
Kinderbijslagwet, de Wet op de indenken. Dat betekent dat het als inkokomstenbelasting 1964 en de Wet op
mensinstrument een uitermate belangde loonbelasting 1964 alsmede van
rijke rol vervult.
enkele andere wetten (samenvoeging
van de bestaande kinderbijslagregeIn deze Kamer is van sommige kanlingen tot een algemene, de gehele
ten gezinspeeld op de mogelijkheid
bevolking omvattende, verplichte kin
dat er, in plaats van het minimuminkoderbijslagverzekering van het eerste
men op de ontwikkelingen van regekind af en afschaffing van de kinderaflingslonen of verdiende lonen - daar
trek van de loon- en inkomstenbelaskan men van mening over verschillen
ting (15 683).
- te baseren, wellicht ook een mogeDe beraadslaging wordt hervat.
lijkheid bestaat behoefte-elementen
een grotere plaatste geven. Die behoefte-elementen klinken op een beDe heer Kloos (PvdA): Mijnheer de
paalde wijze door in ons m i n i m u m Voorzitter! Van mijn kant is er behoefloon. Als wij namelijk structurele verte aan een korte reactie op hetgeen de
hogingen toepassen, dan spreken wij
Minister en de Staatssecretaris gisteeigenlijk uit dat naar onze mening
sommige mensen onvoldoende deel
hebben aan de algemene welvaartsontwikkeling die zich aftekent. Daar-

tegen vóór het einde der vergadering
bezwaar maakt, zal worden aangenomen dat de Kamer de notulen goedkeurt.
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Kloos
uit volgt de druk om een structurele
aanpassing van het m i n i m u m l o o n tot
stand te brengen. In zoverre zit er een
behoefte-element in, zij het dan dat het
hier niet om primaire behoeften gaat,
maar veeleer om een mogelijkheid ook
de zwaksten in onze samenleving
enigszins deel te doen hebben aan de al
gemene welvaartsontwikkeling. Ik had
de behoefte deze achtergronden, die
niet in tegenstrijd zijn met hetgeen de
Minister heeft opgemerkt, van onze
kant nog even naar voren te brengen.
De vraag of datgene wat in het verleden is gegroeid, gecorrigeerd moet
worden, is een geschilpunt gebleven.
De Minister en Staatssecretaris nouden vast aan de terminologie 'scheefgegroeid'. Ik plaats daartegenover
dat, als er scheefgroei was opgetreden, dit heus wel eerder als zodanig
vastgelegd en gecorrigeerd zou zijn.
Dat is niet gebeurd omdat wij in de periode waarin zich dat voltrok, eigenlijk
vonden dat het allemaal niet zo erg was
en dat wij die kleine afwijkingen, die
zich ten gunste van sommige socialerentetrekkers voordeden, best door de
vingers konden zien.
Dat is nog steeds mijn standpunt. Ik
heb nu een klein beetje het gevoel dat
het eigenlijk een maatregel is om het
kostenniveau van de sociale zekerheid
wat terug te dringen. Deze maatregel
wordt nu plotseling behangen met een
aantal inkomenspolitieke elementen.
Men gaat een aantal inkomenspolitieke argumenten hanteren, namelijk het
uit elkaar trekken van de verhouding
tussen inkomen van actieven en inkomen van niet-actieven, terwijl men tegelijkertijd verbloemt dat het in wezen
gaat om een maatregel tot beperking
van de financiële druk die van het sociale-zekerheidssysteem uitgaat. Daar
liggen nu juist de bezwaren van onze
fractie. Wij zijn van mening dat best
door de vingers kan worden gezien dat
er wellicht in het verleden een extratje is toegevallen aan bepaalde groepen van sociale-rentetrekkers. Dat is
helemaal niet zo verschrikkelijk, want
wij praten dan over groepen die het
niet zo heel erg best hebben in onze
samenleving en die aan de onderkant
van de samenleving zitten. Daar valt
dat extraatje wel goed.
Daar stellen wij dan nog tegenover
dat wij te maken hebben met mensen
die vanwege het feit dat zij zijn uitgeschakeld van het produktieproces,
toch al een leegte voelen. Een zekere
compensatie daarvoor is op zijn
plaats. In de theoretische economie is
destijds het begrip 'psychisch inko-
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men' geïntroduceerd. Werkenden hebben een bepaald psychisch inkomen
door het enkele feit dat zij werk hebben en deel hebben aan het hele maatschappelijke gebeuren. Mensen die
door ziekte of werkloosheid zijn uitgeschakeld, hebben dat niet. Een bepaalde financiële compensatie daarvoor
acht ik helemaal niet zo verschrikkelijk.
Het laatste punt dat ik wil aansnijden
is de vraag of wij ons moeten baseren
op de index van het regelingsloon of
het verdiende loon. Bij beide hebben
wij gesproken over naijlingseffecten
die optreden. De Minister zegt dat er
een naijlingseffect optreedt als je kiest
voor de index van de verdiende lonen.
Dat is juist, maar het is een ander soort
naijlingseffect dan door mij is gehanteerd. Wanneer ik praat over het naijlingseffect dan is dat omdat de verdiende lonen de neiging hebben, iets
sneller te stijgen dan het regelingsloon. Dat betekent dat zich op wat langere termijn gezien structurele aanpassingen van het m i n i m u m l o o n zullen moeten voltrekken. Dat zijn dan
wel aanpassingen die zich na verloop
van enkele jaren voltrekken. Inmiddels
is er een achterstand gegroeid. Dat is
de naijling waarover ik spreek. De Minister praat over een naijling op
grond van het feit dat er niet gelijktijdig cijfers bekend worden over de index van de regelingslonen en die van
de verdiende ionen. Ik blijf erbij dat de
index van de verdiende lonen een nauwere en snellere aansluiting geeft bij
het maatschappelijk gebeuren en dat
deze daarom te verkiezen is boven die
van de regelingslonen.

D
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik neem aan dat u mij toestaat het hele pakket in deze tweede ter
mijn te bespreken. Daarmee kan ik het
pendelen tussen dit spreekgestoelte
en mijn zitplaats in de zaal voorkomen.
Wij zijn de bewindslieden erkentelijk
voor de reacties op onze inbreng in
eerste termijn. Deze reactie kan worden gekenmerkt met een gezegde van
onze oosterburen, namelijk 'in der Beschrankung zeigt sich der Meister'.
Wat wetsontwerp 15 900 betreft hebben wij graag nog een toelichting over
de wijze van uitvoering der uitkeringen
naar niveau, of als wij het goed hebben begrepen naar inkomensniveau.
Aangezien de inkomensniveaus per
bedrijfstak c.q. ondernemingen nogal
van elkaar kunnen afwijken, lijkt ons
het bepalen van een gemiddelde inkomenslijn de enige mogelijkheid o m
grote differentiaties te voorkomen. Wij
zijn belangstellend naar de reactie van
de Minister.
Sociale verzekering (aanpassingsmechanismen)
Sociale verzekeringen
Gemoedsbezwaarden AOW
Kinderbijslagverzekering

Met betrekking tot wetsontwerp
15706 heeft de Staatssecretaris ons
nog enigszins in de mist gelaten over
zijn mening over de door ons gesignaleerde onbillijkheid ten aanzien van
huisvrouwen-echtgenotes van pendelaars. Wij begrijpen best dat de zaak
niet eenvoudig is, omdat internationale verhoudingen en verwevenheid met
een aantal Nederlandse voorzieningen
een rol spelen, waaronder de WAO.
Daarom legden wij niet de nadruk op
de inkomensdervingsaspecten, maar
op de voorzieningen voor de echtgenotes die het eigen huishouden verzorgen.
Deze zaken komen uiteraard uitdrukkelijk aan de orde in de EG-studie en
de verdere individualisering van sociale rechten. Wij weten echter hoe
moeizaam en langdurig internationaal
overleg en harmonisatie verlopen en
hebben er moeite mee, op formele
gronden benadeling van een specifieke, overigens kleine groep vrouwen te
laten voortbestaan. In feite gaat het bij
de door ons bedoelde voorzieningen
o m ziekteherstel c.q. verlichting van
blijvende gevolgen van arbeidsongeschiktheid in ruime zin.
Wanneer wij de gunst van de twijfel
schenken aan deze groep in nood en
vooral vanuit de juiste intentie ten aanzien van echt hulp behoevenden ons
hart laten spreken, mag in het minst
worden toegezegd, te zullen zoeken
naar een oplossing binnen de mogelijkheden van ons complexe sociaalvoorzieningensysteem. Immers, het
corrigeren van in de praktijk gebleken
scheefgroei mag niet alleen negatief de bewindslieden hebben dit betoogd
- maar kan evenzeer positief voor de
betrokkenen uitvallen, wanneer de
rechtvaardigheid dit gebiedt. Hierbij
richten wij ons niet primair op de inkomensderving - ik herhaal dit - maar in
het bijzonder op gelijke berechting in
voorzieningen ten behoeve van de
hulp behoevende huisvrouwen.
Met het oog op de complexiteit van
de materie stellen wij het zeer op prijs,
wanneer de Staatssecretaris en zijn
adviseurs, mogelijk in overleg met
ons, nagaan of en op welke wijze aan
onze wensen kan worden tegemoetgekomen. Ter ondersteuning hiervan
heb ik de eer een motie van deze strekking aan u aan te bieden, mijnheer de
Voorzitter.'
Motie
De Voorzitter: Door de leden Franssen. Van Dalen, Van der Werf-Terpstra,
Horbach en Kreutzkamp-Schotel wordt
de volgende motie voorgesteld:

Voorzitter

D

De Kamer,

De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ook mijnerzijds wil ik de
bewindslieden dank brengen voor hun
duidelijk antwoord. Als ik eerst iets
mag zeggen over wetsontwerp 15 900,
dan wil ik in de eerste plaats opmerken
dat ik geen reactie heb gehad op de
opmerkingen die ik in het begin van
mijn betoog heb gemaakt over het
nogal aanmerkelijke verschil voor de
minimumloner bij de overheid tegenover die in het bedrijfsleven. Ik heb er
ook geen vraag over gesteld. Ik heb er
wel de aandachtvan de bewindslieden
voor gevraagd. Ik zou het op prijs stellen indien zij zouden bevestigen dat zij
daaraan aandacht zullen schenken als
zij althans mijn mening delen.
De kwestie van de koopkracht blijft
in het middelpunt van de belangstelling staan. De koopkracht blijft in de
komende jaren, zoals de ontwikkelingen zich laten aanzien, bedreigd. Ergens houdt het op, heeft de heer Van
der Jagt gisteren gezegd. Ik dacht dat
het derhalve juist was, dat de Regering
geen garanties heeft gegeven die verder gaan dan het komende jaar. Ik heb
gisteren bij de algemene financiële beschouwingen, toen er een andere Minister achter de tafel zat, opgemerkt
dat het wegzuigen van koopkracht
naar de OPEC-landen een verarming
voor het land als geheel betekent.
Wanneer men de koopkracht handhaaft tot modaal, betekent het dat de
effecten daarvan worden afgewenteld
op de andere helft van de bevolking,
wat niet altijd bezwaarlijk is omdat inderdaad de sterkste schouders de
zwaarste lasten moeten dragen. Maar
ergens houdt het inderdaad op. Men
kan daar niet mee doorgaan. Ergens
komt de modale man in het geding,
omdat hij modaal is, omdat hij een
soort doorsnee, een soort gemiddelde
is.
Ik zou er echter wel de nadruk op
willen leggen dat die situatie zich voordoet, gegeven het beleid dat gevoerd
wordt en dat wij hebben aangedrongen op een beleid dat een wat ander
accent heeft, waarin meer ombuiging
plaatsvindt. Ik heb gisteren ook nog
gezegd dat de twee miljard extra opbrengsten van aardgas juist weer in de
collectieve sector zijn terechtgekomen.
Ik meen dat dit beter niet had kunnen
gebeuren, want dan had deze problematiek er gezonder uit kunnen zien.
De Minister heeft, zoals ik al veronderstelde, inderdaad blijk gegeven niet
erg veel zin te hebben in een onderzoek naar minimuminkomens. Hij

gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat in Nederland
woonachtige echtgenotes van in het
buitenland werkzame mannen (waaronder pendelaars) geen rechten aan
de A.A.W. kunnen ontlenen;
dat dit geldt zowel voor inkomensderving bij langdurig blijvende arbeidsongeschiktheid vanuit Nederlandse loondienst alsook voor de verstrekkingen
en voorzieningen ten behoeve van bedoelde gehuwde vrouwen;
overwegende, dat de uitsluiting van de
echtgenote op grond van het in het
buitenland werkzaam zijn van de echtgenoot in strijd is met de verzelfstandiging van de vrouw;
overwegende, dat de bedoelde mannen veelal op grond van de slechte
werkgelegenheidssituatie in eigen
land op buitenlandse arbeid zijn aangewezen;
overwegende, dat die mannen daarmede de binnenlandse arbeidsmarkt
en de nationale sociale fondsen ontlasten;
overwegende, dat uitsluiting van de
echtgenotes van pendelaars ernstige
nadelen voor de betrokkenen kan hebben;
dringt er bij de Regering op aan, bij de
nadere studie inzake de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in de sociale verzekeringswetten op korte termijn aandacht te schenken aan de verzelfstandiging van de rechten ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet van bedoelde gehuwde
vrouwen en de gesignaleerde rechtsongelijkheid zo spoedig mogelijk te
niet te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie krijgt nr. 38a (15 706).
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik hoop dat de bewindslieden op onze suggestie in de motie
kunnen ingaan, hetgeen de discussie
straks mogelijk wat zou kunnen beperken.
Met betrekking tot wetsontwerp
15696 kunnen w i j ons goed vinden in
de reactie van de Staatssecretaris. Dat
geldt ook voor wetsontwerp 15 683. De
totstandkoming van de AKW, welke
naar het zich laat aanzien zeer brede
instemming zal krijgen, is een felicitatie aan het adres van al degenen die
hieraan jaren hebben gewerkt waard.
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heeft erop gewezen dat de Franse
SMIG inderdaad zo is gestructureerd
dat het daar niet veel zin heeft, dat het
wel zou passen bij de vloeren in Amerika voor het minimumloon en dat Nederland een tussenvorm heeft. Daarbij
ligt het zijns inziens minder voor de
hand een dergelijk onderzoek te doen.
Ik begrijp dat niet helemaal. Het lijkt
mij toch van belang in zo'n belangrijke
zaak te weten wat je doet. Hoeveel komt
overeen met de Amerikaanse vloer?
Hoeveel komt daarbovenop? Hoeveel
moet en hoeveel wil je?
Ik begrijp wel dat het voor het minim u m l o o n zelf niet zo relevant is, omdat het m i n i m u m l o o n toch een beloning is voor een prestatie, die dan ook
vergeleken moet worden met andere
beloningen voor andere prestaties.
Maar er zijn zoveel afleidingen van het
m i n i m u m l o o n . Dat is eigenlijk veel
groter dan het minimumloon zelf wat
zich, indirect via de AOW, uitstrekt tot
de bijstandsnormen. Dat is toch echt
geen loon meer.
Nadat de Minister in de Tweede Kamer gezegd heeft dat hij niet voelde
voor zo'n onderzoek op basis van het
m i n i m u m l o o n , maar dat het misschien
wel denkbaar zou zijn over het minimuminkomen, begreep ik gisteren dat
hij eigenlijk ook het minimuminkomen als zodanig niet een zaak voor onderzoek vindt. Ik ben toch geneigd te
blijven denken, dat je niet kunt blijven
zweven in vaagheid over een zo belangrijkezaak.
Inzake het elimineren van trendvolgers heeft de Minister gezegd: Voor
zover de trendvolgers zuiver de
ambtenaren volgen en voor zover de
ambtenaren zuiver de trend volgen, is
de werking neutraal. Hij heeft ook gezegd dat in de praktijk inderdaad wel
gebleken was van enig vooruitlopen.
Uit dat zuiver volgen en dan neutraal
werken trek ik de conclusie, dat het onnodig en ook onlogisch is het in de
trend mee te nemen. Uit de tweede opmerking leid ik af dat het ook nog ongewenst is. Daarom begrijp ik niet dat
de Minister het het beste vindt, het
maar niet te elimineren, omdat er toch
een opkrikkende werking van kan uitgaan, die via de indexering een olievlekwerking kan hebben.
De Staatssecretaris heeft over de in
de Tweede Kamer aanvaarde amendementen gezegd, dat hij wat water in
zijn wijn heeft moeten doen door de
pressie van het CDA. Hij heeft daarmee van zijn kant klare wijn geschonken en hij heeft eraan toegevoegd dat
hij ook wel eens water in de wijn heeft
moeten doen in verband met verlan-
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Franssen
gens van de VVD. Hij wees op de bevriezing van de kinderbijslag voor het
eerste kind. Fair enough, zou ik zeggen. Mijn vraag was de volgende. Is
het juist dat de mate, waarin het leven
in de toekomst moeilijker is gemaakt
door de amendering in de Tweede Kamer, een omvang heeft van 365 min.?
Ik kom nu tot het wetsontwerp over
de kinderbijslag. De Staatssecretaris
heeft gezegd dat vanaf het eerste kind
kinderbijslag moet worden gegeven,
omdat de kinderaftrek in het geheel is
geïntegreerd. Mijn benadering,waarbij
de kinderbijslag voor het eerste of het
eerste en tweede kind zou kunnen vervallen en de oorspronkelijke kinderaftrek wordt hersteld, staat volgens hem
haaks op wat nu ter tafel ligt. Daar
heeft hij gelijk in. Ik heb hem echter gevraagd dit in de fundamentele studie
en dus ook in de aanvrage bij de SER
als alternatief open te houden. Daar
heb ik twee redenen voor aangevoerd.
Ik blijf menen dat het op die wijze allemaal veel beter en logischer overkomt.
Voorts liggen naar mijn mening in de
SER-discussie een aantal aanknopingspunten o m in die richting te denken
De Staatssecretaris heeft ook geïndiceerd dat hij meent dat, wanneer de
studiefinanciering vanaf 18 jaar aan de
orde is, de kinderbijslag zou moeten
doorlopen tot 18 jaar. Dat is ten opzichte van nu een verruiming. De
vraag is of zo'n verruiming op dit moment voor de hand ligt, ook al omdat
dit de kwestie van de partieel leerplichtigen en partieel studerenden, anders
gezegd de partieel verdienenden, aan
belang doet winnen. Ik zou nog eens
willen vragen waarom die doorloop
naar 18 jaar zonder bijzondere voorzieningen voor dat probleem - want dat
is kennelijk niet zozeer de bedoeling nodig is. Bestaat daar werkelijk behoefte aan? Zo ja, gaat die behoefte
zover dat ze in deze moeilijke situatie
belangrijker is dan allerlei andere dingen, die op dit moment achterwege
moeten blijven?
Het heeft mij verbaasd dat de Staatssecretaris het lang-levenrisico niet tot
de risico's rekent. Ik meen dat de hele
levensverzekeringsbranche en het
pensioenfondswezen daarop zijn gebaseerd. Misschien heb ik het niet
goed begrepen. Overigens vond ik het
plezierig dat de Staatssecretaris zijn
enthousiasme voor een structurele
hervorming van de kinderbijslag altijd
al heeft gehad en dat wij alleen over
het tempo waarin dit mogelijk zou zijn
van mening verschild hebben en niet
over de noodzaak van de hervormingen.
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De heer Franssen heeft een motie ingediend. Het lijkt ons moeilijk over deze technische materie op korte termijn
een standpunt te bepalen. Wij geven
er dan ook de voorkeur aan dat, zoals
in deze Kamer gebruikelijk is, pas in
een volgende vergadering over de motie wordt gestemd.

D
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzitter! De heer Kloos heeft een korte,
maar interessante beschouwing gewijd aan de aard van het m i n i m u m loon. Ik ben daar blij mee, want ik geloof dat het goed is ons in de komende
periode wat nader te bezinnen op de
vraag, wat wij precies met het minimumloon willen, met name in verband
met de vraag in hoeverre er plaats behoort te zijn voor de structurele verhogingen.
In die zin ben ik het met de benadering van de geachte afgevaardigde
fundamenteel wel eens. Dat moet ook
wel, aangezien zij ongeveer gelijk is
aan die welke ik in de Tweede Kamer
heb gegeven. Het minimumloon in de
Nederlandse optiek bevindt zich wat
tussen het Franse s.m.i.c. en het Amerikaanse minimumloon. In die zin is
ons m i n i m u m l o o n een belangrijk inkomensinstrument. Dat impliceert niet
dat een achterstand van het minimumloon ten opzichte van het verdiende
loon automatisch moet leiden tot bijtrekking, alsof er twee automatieken
zijn: een halfjaarlijkse en een driejaarlijkse. Het is een zelfstandige functie
die rekening houdt met de sociaal-economische context. Juist omdat ons minimumloon niet helemaal duidelijk is
geplaatst zou het interessant zijn een
studie te wijden aan datgene wat wij
op langere termijn met het minimloon
willen. Zo'n studie lijkt mij interessanter dan hetgeen de heer Van Tets
wenst.
De stelling van de heer Kloos dat het
minimumloon per definitie altijd achterblijft bij het verdiende loon is natuurlijk niet waar. Dat hangt ervan af,
of je in een periode met toenemende
dan wel met afnemende inflatie verkeert. In het ene geval hinkt het minimumloon na, in het andere loopt het
voor. De minimumloonsubsidies hielden ook verband met het feit dat het
minimumloon bleef stijgen, terwijl het
gemiddelde loonpeil al weer daalde.
Die wonderlijke situatie heeft ertoe geleid, dat wij in Bestek '81, dat veelgelezen en veelgeprezen boekwerkje, nog
eens hebben uiteengezet, dat het goed
zou zijn de problematiek van na- en
voorijling van het minimumloon nader
te bestuderen. Het blijkt echter erg
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moeilijk, daarvoor een zinnig mechanisme te vinden. Het punt blijft de aandacht vragen. Er moet iets aan worden
gedaan, want het is niet gunstig als het
minimumloon blijft baijlen in een periode van inflatie, al heeft het economisch bepaalde voordelen, en voorlopen in een tijd van afnemende inflatie.
Ik hoop overigens dat wij het laatste
meer zullen meemaken dan het eerste.
Op dit punt heb ik echter mijn zorgen.
Het is goed ons te bezinnen op het karakter van het minimumloon.
De heer Van Tets zegt dat het zo niet
voor het minimumloon dan toch wel
voor de gehele problematiek van de
bijstand enz. interessant blijft. Die opmerking doet evenwel geen recht aan
hetgeen ik in eerste termijn heb gezegd, namelijk dat het wezenlijke van
deze wetgeving het wettelijk vastleggen van de netto-nettokoppeling is. Op
het moment dat je dit doet ben je uit
de discussie over de vraag waar de bijstand moet terechtkomen. Op dat punt
hebben wij nu eenmaal een uitspraak
gedaan. Ik hoop dat wij in de loop van
de jaren worden behoed voor een zo
ernstige economische terugslag dat
wij de door de heer Van Tets bepleite
studie moeten aangaan.
De koopkracht blijft inderdaad bedreigd. De heer Van Tets zegt te recht
dat het ergens ophoudt. Er komt een
moment waarop de Regering niet langer kan zeggen dat zij streeft naar
handhaving van de koopkracht. Op
een bepaald moment zal moeten worden gekozen tussen handhaving van
de koopkracht en handhaving van de
werkgelegenheid. Gelet op de vermoedelijke ontwikkelingen in 1980 zou dat
moment wel eens heel dichtbij kunnen
zijn. Dat is een uiterst belangrijke
vraag voor Regering en vakbeweging.
Wat betreft de koppeling tussen minimumloon en regelingslonen is natuurlijk geen sprake van correctie van
scheefgroei.
Daarvoor redeneren we echt naar de
toekomst. De Staatssecretaris zal wel
nader ingaan op de koppeling naar de
niet-actieven. Het verhaal van de heer
Kloos over meevallers en mensen die
toch al beroerd zitten komt wel vriendelijk over, maar uit een oogpunt van
inkomenspolitiek is het geen aanvaardbare redenering, hoe goed zij
ook zal overkomen, met name bij die
groeperingen. Waar het om gaat is dat
wij een zeer sterk groeiend leger van
niet-actieven hebben. Niemand wil die
mensen tekort doen. Aan de andere
kant mag men toch van ons vragen gezien het feit dat het aantal niet-actieven zo groot wordt vergeleken met het
aantal actieven en gezien de royale af-
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spraak over de netto-netto koppeling,
dat wij die koppeling zo exact mogelijk
uitvoeren en dat wij voorkomen dat de
mensen te weinig of te veel krijgen.
De heer Kloos kan wel zeggen dat
we ze een extraatje wel gunnen omdat
ze toch al een laag gezinsinkomen
hebben, maar de vraag is of we het op
den duur kunnen volhouden. De redenering in de 1%-nota en ook die van dit
kabinet is: laten we beginnen met de
zaak zo zuiver mogelijk te stellen, zodat we er zeker van zijn dat er ten
minste die netto-netto koppeling is
maar zeker niet meer, omdat we met
onze publieke uitgaven toch al veel hoger zitten dan andere landen.
Wat de heer Franssen vroeg over
toerekening naar niveau is in wezen
een simpele zaak. De vraag is immers
wat we doen met effecten van nivellering en denivellering. Als men met de
heer Franssen wil uitgaan van een gemiddelde inkomenslijn dan hebben nivellering en denivellering onmiddellijk
gevolgen voor het m i n i m u m l o o n . Dat
kan niet de bedoeling zijn. Vandaar dat
die elementen naar niveau moeten
worden toegerekend. Wanneer wordt
afgetopt, dan mag dat niet doorwerken op het niveau van het m i n i m u m loon. Vandaar die toerekening van een
aantal factoren naar niveau.
De heer Franssen (CDA): Daarmee ben
ik het helemaal eens. Er is een misverstand. Waar het mij om gaat is dat
men dan tot een afgeleide inkomenslijn komt voor de sociale uitkeringen.
Om een voorbeeld te noemen: op het
gebied van aftoppingen wordt niet
overal dezelfde lijn gevolgd. Er worden verschillende niveaus afgetopt.
Die koppeling naar niveau zal toch niet
per onderneming of per sector kunnen
gebeuren Er zal een CBS-cijfer naar niveau moeten komen. Dat bedoel ik als
ik zeg dat u naar een gemiddelde moet
zoeken.

Het kan best zijn dat functies zoals ze
voorkomen in het particulier bedrijfsleven andere zijn dan in de sfeer van
de overheid. Noodzakelijk is het functies te gaan vergelijken. Daarover heb
ik aan de overkant mondeling overleg
gehad, waarin mijn collega van Binnenlandse Zaken en ik hebben toegezegd dat wij heel kritisch functies, lonen, toeslagen e.d. voor een aantal
overheidsfuncties, particuliere functies en functies van trendvolgers gaan
bekijken. Bezien zal moeten worden
hoe exact de functieomschrijving is en
welke de gevolgen zijn voor primaire
en secundaire inkomens.
Dan komt de problematiek van de
heer Van Tets naar voren. Met name
uit de kringen van de werkgevers komt
de klacht naar voren dat zij de concurrentie met de publieke sector nauwelijks aan kunnen.Dit vraagt o m een
ernstige studie. Er zal dan wel rekening moeten worden gehouden met
de functie-analyse, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven.
De heer Franssen (CDA): Naar mijn
mening bewandelt de Minister hier
een bijzonder moeilijke weg. Ik sprak
zoeven over het inkomensniveau. De
honorering is niet alleen afhankelijk
van het functie-niveau, maar ook van
de betalingsmogelijkheden in de diverse sectoren. Zwakke bedrijfstakken
kunnen, ook al is het aantal punten in
de classificatie gelijk, niet hetzelfde inkomen betalen. Het lijkt mij, dat voorlopig vastgehouden moet worden aan
de koppeling van inkomensniveau. Als
men vasthoudt aan het functie-niveau,
dan komt men er naar mijn mening
niet meer uit.

Minister Albeda: In die zin zijn wij het
eens. U bedoelt een ander gemiddelde
dan ik. Op het moment dat is afgesproken naar niveau toe te rekenen, moet
het CBS uitrekenen wat het gemiddeld
betekent voor dat niveau.
De heer Van Tets heeft terecht opgemerkt dat ik de vraag over het aanmerkelijke verschil in m i n i m u m l o o n tussen overheid en particulier bedrijfsleven heb laten liggen. Belangrijk punt
daarbij is dat men minimumloon overheid en minimumloon bedrijfsleven
niet kan vergelijken zonder functie-inhouden met elkaar te vergelijken. Ik
ben wat bang voor een globaal cijfer.

Minister Albeda: De heer Franssen
mag niet voorbij gaan aan de problemen van de overheid als grootste
werkgever.
Als beleidslijn voor de beloning
geldt de trend, het volgen van de gang
van zaken in het particuliere bedrijfsleven. Het is van belang, van tijd tot tijd
te ijken, in hoeverre dat gebeurt, rekening houdend met functie-niveaus. Ik
geef toe dat er sprake is van moeilijke
elementen. Er zijn op dit moment nogal wat mensen, die naar de overheid
willen, niet zozeer o m het inkomen als
wel om zekerheid. Ik geef toe, dat het
een erg moeilijke weg is. De bewering,
dat er nogal wat verschillen zijn moet
serieus worden genomen. Er moet dan
niet worden geantwoord met een globaal verhaal, in de zin van: Ach, het
minimumloon in het particuliere bedrijfsleven is zus, het m i n i m u m bij de
overheid is zo. Men moet zich afvra-
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gen, of dat gegeven van functie-inhoud implicaties heeft. Dat onderzoek
gaan wij op dit moment aan.
D e h e e r V a n T e t s ( V V D ) : Ik heb niet betoogd, dat het globaal zou moeten gebeuren. Ik heb gevraagd om dit te bekijken, omdat de verschillen zo groot
zijn. Ik ben blij om te horen, dat de Minister dit van plan is.
Minister Albeda: Het is meer dan een
plan.
De heer Van Tets heeft verder gezegd, dat hij in wezen een ander beleid
had voorgesteld, een beleid met meer
ombuigingen.
Het zou uit bepaalde oogpunten het
sociaal-economisch beleid hebben
vergemakkelijkt. In de afgelopen jaren
is toch wel gebleken, dat de ombuiging specifieke problemen kent. Zij
stuit ook op sociaal-psychologischeen soms erger - en soms politieke grenzen. Ik meen, dat men wel eens te gemakkelijk spreekt over de problematiek
van de ombuiging. Een vergelijking van
schrapping van uitgaven bij de overheid en het creëren van ruimte in de
particuliere sector zal toch gemaakt
moeten worden.
Laat ik een concreet voorbeeld noemen. Bekijkt men de loonontwikkeling
in I980 dan blijkt, dat er loonstijgingen
in de orde van grootte van 2 a 2 l/2%
initieel uit kunnen komen. Bij een bepaald scenario zou dit best kunnen.
Voor de overheid betekent dit een extra ombuiging, vooral in I98I. Een en
ander houdt in dat er iets meer particulier inkomen bij de mensen komt en
dat er minder ruimte bij de overheid
komt. Ik denk dan aan onderwijs, CRM,
enz. Wij hebben met elkaar één koek te
verdelen. Als men die keuze voorlegt
is het dan werkelijk vanzelfsprekend
dat de particuliere inkomens omhoog
moeten en dat de overheid moet o m buigen?
Ik verzet mij niet tegen de gedachte
van ombuigingen, maar als wij spreken over de private sector en de publieke sector, dan ontkomen wij er niet
aan na te denken over de vraag: Moet
de Nederlandse burger iets meer geld
hebben voor een buitenlandse reis of
een kleurentelevisie of moet iets meer
worden gedaan voor bij voorbeeld de
verzorging van minderheidsgroepen,
volkshuisvesting, onderwijs? Ik ben
van mening, dat je de problematiek te
kort doet, wanneer je in de hele discussie met betrekking tot de ontwikkeling
van de lonen concreet gesproken aan
dat element voorbijgaat. Ik meen dat
de wezenlijke discussie, die de Regering met de sociale partners moet aan-
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gaan, gaat over de vraag: wat willen
wij eigenlijk, kiezen wij voor de gemakkelijke weg - 'de lonen kunnen wel wat
omhoog en de Regering buigt wel o m '
- of voor de veel moeilijker weg van de
fundamentele discussie over de vraag
hoe wij de ontwikkeling willen van de
relatie tussen de publieke en de particuliere sector?
Ik ben al even ingegaan op het probleem van het m i n i m u m l o o n . Het is interessant dat ten aanzien van het minimumloon in de VS veel krachtiger dan
bij ons de discussie permanent gaat
over de vraag wat de invloed is van de
hoogte van het minimumloon op de
werkgelegenheid. Die discussie hebben wij altijd ontlopen. Soms heb ik de
indruk, dat er op dit punt bij ons bijna
sprake is van hypocrisie: wij doen alsof dat soort effecten er niet is. In de jaren zestig en de jaren zeventig hebben
wij die discussie dan ook ontlopen. Wij
behoefden geen studies te verrichten;
wij konden volstaan met de vele Amerikaanse studies op dit vlak. Dankzij de
stijging van de produktiviteit, geconv
bineerd met de inflatie, speelde het
probleem geen rol. Ik geef de Kamer
op een briefje dat het probleem in de
jaren tachtig wel een rol gaat spelen.
Wat de trendvolgers betreft, is gezegd: het is óf neutraal - en dan kun je
ze er net zo goed uitgooien - of niet
neutraal, waarbij de trendvolgers iets
voorlopen. Je moet aannemen, gegeven het feit dat er nog steeds een verschil is tussen het inkomen van de
trendvolgers en dat van de ambtenaren, dat er op den duur een zeker
voorlopen zal zijn. De motie-Rietkerk
ter zake kan in dezen een rol spelen. De
theorie van ons wetsontwerp - onze
optiek van redeneren - zegt: als dat
waar is, moet je vaststellen: trendvolgers zijn mensen in de particuliere sector; wij koppelen aan de inkomensontwikkeling in de particuliere sector; de
trendvolgers horen principieel thuis in
de index.

D
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Ik denk dat de heer Kloos
en ik het niet eens worden. Ik kan alle
argumenten die zijn aangevoerd herhalen. Ik blijf volhouden dat er in geen
enkel opzicht sprake is van terugwerkende kracht. Iedereen die in onze visie te veel heeft gehad, hoeft niets terug te betalen. Deze situatie blijft zelfs
door de bevriezing nog een tijd lang
bestaan. Het is verder echt niet zo, dat
wij plotseling met deze zaak zijn gekomen. Er is al lang over gediscussieerd.
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Er zijn uitvoerige beschouwingen over
gegeven in de 1%-nota van het vorige
kabinet, welke nota al in juni 1976 is
gepubliceerd. Het is voorts niet juist in tegenstelling tot wat de heer Kloos
zegt - dat wij als het ware door deze
benaderingswijze het feit verbloemen,
dat wij streven naar beperking van de
uitgaven in de collectieve sector en in
die van de sociale zekerheid. Ik heb dat
althans niet gedaan. Alleen is gezegd:
als je moet ombuigen in de collectieve
sector - en voor die opdracht staan wij
en stond ook het vorige kabinet - en
het moet gebeuren in de overdrachtssfeer, terwijl je iets moet zoeken in de
nominale sfeer, begin dan daar te zoeken waar naar onze opvatting iets fout
is gegaan, iets scheef is gegroeid.
Daarin hebben wij de aanleiding gevonden, ook in de collectieve sector
om te buigen.
Als wij het niet op deze manier hadden gedaan, hadden wij het misschien
op een veel minder prettige en meer
pijnlijke manier moeten doen, bij voorbeeld op de manier die ook in de
1 %-nota stond, nl. de WAO met 5% terug of de introductie van het kostwinnersbegrip in de sociale verzekering
die nogal vergaand was.
Mijnheer de Voorzitter! Het viel mij
op, dat de heer Kloos helemaal voorbij
is gegaan aan alle argumenten die ik
heb genoemd in antwoord op de vraag
waarom het niet eerder is gebeurd. Ik
heb gewezen op het feit dat wij bezig
waren om die minima structureel op te
trekken. Het past dan niet om een wettelijke bevoegdheid die je hebt tot correctie op die momenten toe te passen
en natuurlijk helemaal geen neerwaartse correctie. Dat past toch niet bij
een beleid gericht op verhoging van
de sociale minima. Toen is naar mijn
overtuiging het zicht op die bovenminima een beetje uit het oog verloren.
De heer Franssen heeft nogmaals de
aandacht gevestigd op de in zijn ogen
niet rechtvaardige positie van de gehuwde vrouw van een man die pendelt. In de op dit punt ingediende motie spreekt hij overigens van 'onder andere pendelaars', want het is een probleem dat veel breder is. Ik heb de motie nog eens gelezen en ik proef daaruit dat de geachte afgevaardigde
vraagt om een nadere studie op dit
punt waaraan zo mogelijk enige voorrang moet worden gegeven. Ik kan mij
hier wel in vinden en ik zeg graag toe,
dat wij bij de verdere studie zullen proberen wat voorrang aan dit punt te geven, want het is inderdaad een probleem. Ik hoop, dat de geachte afgevaardigde van mij wil aannemen dat
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wij hierbij niet uit het oog mogen verliezen de samenhang met de overige
volksverzekeringen, want die samenhang is er en die kunnen w i j niet eenzijdig doorbreken.
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik erken dat en heb dat ook
gemerkt. Ik stel met voldoening vast
dat met een zekere spoedbetrachting
de geest van de motie zal worden bestudeerd binnen de mogelijkheden die
er uiteraard zijn. Als dat zo is en de
daadkracht van deze Staatssecretaris
kennende, dan lijkt mij dat ik mijn motie wel kan intrekken. Wij hebben immers bij de algemene beschouwingen
over de begroting Sociale Zaken in
maart nog de gelegenheid om te bezien in hoeverre deze toezegging van
de Staatssecretaris effecten heeft gehad.
De Voorzitter: Aangezien de motieFranssen c.s. (15 706, nr. 38a) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de
Voorzitter! Maart is al erg dichtbij en ik
denk niet dat wij op zo'n korte termijn
deze nogal ingrijpende zaak zullen
kunnen regelen, maar de intentie van
de heer Franssen en die van ons is wel
dezelfde en ik denk dat wij dan ook wel
tot een oplossing zullen kunnen komen. Overigens dank ik de heer Franssen voor zijn waarderende woorden
over de thans aan de orde zijnde wetsontwerpen.
De heer Van Tets is terug gekomen
op de amendering van het wetsontwerp 15900 en hij vroeg of het
daardoor toch niet moeilijker is geworden. Door die amendering is het probleem op zich bepaald niet kleiner geworden. De geachte afgevaardigde
noemde een bedrag van 365 min. De
exacte cijfers weet ik op dit moment
niet, maar ik meen dat het in 1980 60
min. was en in 1981 110 min. Aanvankelijk hebben ook grotere getallen een
rol gespeeld, maar dat was bij wijze
van voorbeeld; als de verhoging van
de vakantietoeslag naar 8% zou gaan
en als dus die ene procent niet ten volle
in de niveaus zou worden gecorrigeerd, dan zou de omvang groter zijn
geweest, maar daarover is nog geen
enkele beslissing genomen. Bovendien is ook in de discussie in de Tweede Kamer gezegd dat om deze gaten
op te vullen eventueel ook gebruik zou
kunnen worden gemaakt van mogelijke
verdere besparingen die het gevolg zijn
van een opschoning van het indexcijfer
zoals zich dat nu ook heeft voorgedaan.

De Graaf
Een tweede element daarbij kan zijn
de inmiddels in de Tweede Kamer aanvaarde motie met betrekking tot het
elimineren van pensioenpremie en de
werknemerspremie ten behoeve van
VUT-regelingen. Beide elementen kunnen dus een bijdrage leveren aan het
verminderen van deze problematiek.
De heer Van Tets heeft erkend dat
het eventueel afschaffen van de kinderbijslag voor het eerste en het tweede kind haaks staat op de voorstellen
die thans op tafel liggen, maar zijn
stelling is: houd het toch open bij die
fundamentele studie! Mijnheer de
Voorzitter! Ik geloof inderdaad dat op
zichzelf alle mogelijkheden open blijven als die fundamentele studie zal
plaatsvinden. Het lijkt mij persoonlijk
echter onjuist dat van onze kant in een
adviesaanvrage aan de SER de integratie van kinderaftrek en kinderbijslag opnieuw ter discussie wordt
gesteld. Deze zaak is naar mijn mening
thans politiek besloten. Ik vind dat
hierbij niet past de afschaffing van de
kinderbijslag voor het eerste en het
tweede kind. Dit neemt niet weg, dat
de SER alle mogelijkheden heeft om
ons te adviseren. Als de raad er behoefte aan heeft ons ook te adviseren
over de punten die de heer Van Tets
heeft genoemd, is die mogelijkheid uiteraard ten volle aanwezig.
Hij heeft kritische kanttekeningen
gemaakt bij mijn opmerkingen over
het eventueel doorlopen van het recht
op kinderbijslag tot 18 jaar. Ik zeg niet
dat dit zal gebeuren.
Het is een punt dat in de overwegingen wel even een rol heeft gespeeld,
toen wij intern discussieerden over de
vraag of wij de kinderbijslag voor partieel leerplichtigen moesten afschaffen. Vanwege het feit dat er een studie
financiering moet komen vanaf 18
jaar, komt die vraag ten volle opnieuw
in discussie. Ik zou wensen dat men
dan van een zeker moment af inderdaad de kinderbijslag zou kunnen beperken tot en met de 17-jarige leeftijd.
De heer Van Tets vond het wat verbazingwekkend dat ik lang leven niet
als een risico kwalificeerde. Misschien
is dit een woordenspel. Ik dacht dat
lang leven op zichzelf, net als het krijgen van kinderen, een zegen kan zijn
(het zal niet altijd het geval zijn). Het
gaat wellicht om de vraag dat men
geen inkomen meer heeft. Het ontbreken van inkomen is het risico-element
dat men gaat verzekeren. Dit kan men
echter, als men geen voldoende inkomen heeft, naar mijn mening ook zeggen met betrekking tot het onderhouden van kinderen. In die zin kan men in
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de kinderbijslag ook nog wel een verzekering zien. Ik denk echter dat het
hier een woordenspel betreft en dat
wij het zakelijk wel met elkaar eens
zijn.
De beraadslaging wordt gesloten.
Het wetsontwerp nr. 15 900 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de PvdA, de PPR,
de CPN en de PSP wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wensen te worden, tegen dit wetsontwerp te hebben
gestemd.
Het wetsontwerp nr. 15 706 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de PPR wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen
te worden, tegen dit wetsontwerp te
hebben gestemd.
Het wetsontwerp nr. 15 696 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de PvdA, de PPR,
de CPN en de PSP wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wensen te worden, tegen dit wetsontwerp te hebben
gestemd.
Het wetsontwerp nr. 15 583 wordt zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp nr. 15 683 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de CPN en de PSP
wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden, tegen dit
wetsontwerp te hebben gestemd.
De vergadering wordt enige minuten
geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van de
algemene financiële beschouwingen
over de rijksbegroting voor het jaar
1980(15 800).
Hierbij is tevens aan de orde de behandeling van de wetsontwerpen:
Wijziging van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1980
(15 849);
Verlenging van de geldingsduur van
de tijdelijke zelfstandigenaftrek voor
kleinere zelfstandigen in de inkom
stenbelasting (15 850);
Verhoging van de belasting van sigaretten en kerftabak, verhoging van
de bijzondere verbruiksbelasting van
personenauto's, alsmede aanpassing
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van enige wettelijke bepalingen inzake de belasting van tabaksfabrikaten
aan communautaire bepalingen
(15 851);
Verhoging van de accijns van benzi-

ne (16 882);
Verhoging van de alcoholaccijns,
alsmede aanpassing van de Wet op de
accijns van alcoholhoudende stoffen
aan enige communautaire bepalingen
(15 853);
Verlenging van de geldingsduur van
de tijdelijke maatregelen in de vermogensbelasting voor het kalenderjaar
1980 en voorts verdere verhoging
voor dat jaar van de belastingvrije
som voor de tariefgroepen 3 en 4
(15904);
Verlenging voor 1980 van de voor
1979 getroffen maatregelen in afwachting van de besluitvorming over
het Rapport-Hofstra (15 909);
Wijziging van de overdrachtsbelasting (15 843).
De beraadslaging wordt hervat.

D
Minister Andriessen: Mijnheer de Voorzitter! Ook ik betreur het dat het ook dit
jaar door tal van omstandigheden niet
mogelijk is gebleken debelastingwetsontwerpen eerder bij deze Kamer te
doen belanden dan in de procedure die
was voorzien, mogelijk was geweest. Ik
zal nu niet zeggen wat de heer Zoon
verwacht dat ik zal zeggen, namelijk dat
het desondanks een doorwrochte behandeling van de Eerste Kamer in eerste termijn is geworden.
Wèl wil ik zeggen - dit is gisteren in
de discussies duidelijk gebleken - dat
het bepaald niet alleen gaat en is gegaan om de belastingwetsontwerpen,
maar ook om een discussie over de
hoofdlijnen van het algemene financieel-economische beleid. Door ons
wordt in ieder geval aan het nut van
deze gedachtenwisseling met de Eerste Kamer bepaald niet getwijfeld. Collegedagen kunnen bijzonder nuttig
zijn, herinner ik mij uit een grijs verleden. Deze behandeling is naar mijn gevoel echter meer dan een collegedag,
namelijk een uiterst nuttige gedachtenwisseling tussen de Regering en de
Eerste Kamer, waarin een groot aantal
indringende vragen door de Eerste Kamer zijn gesteld en opmerkingen zijn
gemaakt die naar ik hoop door ons enigermate bevredigend kunnen worden
beantwoord.
Het debat vindt plaats op een moment waarop de onzekerheden over
de economische vooruitzichten voor
1980 bijzonder groot zijn. Dit geldt
voor de interne en voor de externe
economische ontwikkeling.
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Het ziet er naar uit dat wij zullen worden geconfronteerd met een aanzienlijk sterkere golf van olieprijsstijgingen
dan in de macro-economische verkenningen was aangenomen. Niemand
kan voorspellen hoe deze zich in 1980
precies zullen voltrekken. Consequenties hiervan zullen in elk geval zijn een
versnelling van de inflatoire ontwikkeling en een afremming van de groei
van de wereldhandel.
Intern dreigt zich een toeneming
van arbeidskosten voor te doen die in
belangrijke mate uitgaat boven de
ruimte die ervoor beschikbaar is. De
interne en de externe ontwikkelingen
kunnen op korte en middellange termijn de werkloosheidsproblemen
slechts vergroten.
Zeker is ook dat de spanningen in de
verdeling van het nationale inkomen
door deze problemen zeer worden
aangescherpt. Over beide ontwikkelingen en het antwoord dat wij hierop
moeten geven, beraadt het kabinet
zich nog. Hierover zal het dezer dagen
overleggen, onder anderen met de sociale partners. Toch meen ik dat deze
vooruitzichten vandaag in de beschouwingen moeten worden betrokken.
Een van de dringendste vragen die
van verscheidene kanten in dit debat
aan de orde is gesteld, betreft de verdeling van de groei van het nationale
inkomen tussen de collectieve en de
particuliere sector. De heer Terwindt
heeft gezegd dat stabilisering van de
collectieve druk van grote betekenis is
voor de verdeling van de beperkte
ruimte tussen arbeidsinkomen en
winstinkomen. Ik ben het met deze opvatting eens. Het beleid van het kabinet
is en blijft gericht op het zoveel mogelijk stabiliseren van de collectieve druk.
Ik herinner in dit verband eraan dat het
kabinet nooit andere woorden heeft gebruikt dan 'het zoveel mogelijk stabiliseren van de collectieve druk'.
Gezien de gewijzigde omstandigheden die zijn opgetreden sinds Bestek
'81 werd uitgebracht, hebben de ingezette ombuigingen althans voor 1980
enige stijging van de druk niet kunnen
voorkomen.
De huidige problemen rond de overheidsfinanciën en de economische
ontwikkeling in de particuliere sector
mogen echter niet los worden gezien
van het feit, dat in de afgelopen jaren
de reële loonstijging in niet onbelangrijke mate is uitgegaan boven de
ruimte die daarvoor beschikbaar was.
Dat probleem speelt natuurlijk in deze
aangelegenheid een belangrijke rol.
De ontwikkeling van de arbeidskosten heeft er mede toe geleid, dat de
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werkloosheid zo groot is als zij is en
heeft ook een heel belangrijke rol gespeeld bij de omvang van het financieringstekort van de overheid.
Daarnaast speelden de teruglopende groei van de wereldhandel en de
externe kostenstijging een belangrijke
rol.
Voor 1980 maakt de aard van de economische problematiek terughoudendheid met lastenverzwaringen nodig en plaatst zij ons voor de noodzaak
een sterker accent te leggen op het gerichte beleid, op gerichte maatregelen.
Om de voorwaarden voor een gematigde loonontwikkeling te scheppen
hebben wij het beleid afgestemd op
koopkrachthandhaving tot en met modaal. De combinatie van beide uitgangspunten zou hebben kunnen leiden tot een stabilisering van de collectieve druk en een duidelijke vermindering van het financieringstekort als boven op de Bestek-ombuigingen verdere omvangrijke beperkingen van de
collectieve uitgaven in 1980 zouden
worden doorgevoerd.
De heer Zoon heeft in dit verband
een passage uit de Miljoenennota geciteerd, waarin staat dat het op zo korte termijn realiseren van omvangrijke
additionele ombuigingen niet verantw o o r d zou zijn. Maar daar staat wel
een zin achter. In die zin staat dat een
nieuwe fundamentele heroverweging
van de aanvaardbare groei van de collectieve sector noodzakelijk kan zijn.
Dit zal zelfs onvermijdelijk zijn als, hetgeen ik vrees, de groei van het nationaal inkomen ook structureel duidelijk lager zal zijn dan 3%. Met dat verschijnsel lijkt rekening te moeten worden gehouden.
De geachte afgevaardigde de heer
Terwindt heeft in dit verband gerefereerd aan de berekeningen van de
heer Van Rooijen die tot de conclusie
kwam dat onder bepaalde veronderstellingen ten aanzien van de economische ontwikkeling tot 1984 een totaal aan extra ombuigingen boven op
de tien miljard van Bestek '81 van nog
eens circa veertien miljard nodig zou
zijn.
Ik acht een uitspraak over het realiteitsgehalte van de berekeningen van
de heer Van Rooijen op dit moment
evenwel prematuur. Het lijkt mij dat
wij daarvoor aanzienlijk meer inzicht
nodig hebben in de macro-economische ontwikkeling in de komende jaren. Over dat inzicht beschikken wij op
dit ogenblik nog niet. Maar ik wil daaraan wel toevoegen dat de ontwikkelingen zoals zij zich lijken af te tekenen ik noem dan maar de problemen rond
het loonoverleg en de opnieuw sterk
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stijgende olieprijzen als ook de sombere verwachtingen rond de wereldhandel die nu ook internationaal worden
uitgesproken - mij met grote zorg vervullen.
Het keuzeprobleem dat op die manier op ons afkomt is door de geachte
afgevaardigde de heer Van der Jagt op
heldere wijze uiteengezet.
Mijn keuze uit de drie alternatieven
die hij noemde is duidelijk. Lastenstijgingen (premies en/of belastingen)
vormen in mijn ogen geen oplossing.
Integendeel, zij vergroten het probleem, Een sterkere monetaire financiering roept een versnelling van het
inflatietempo op. Een verdere ombuiging van de collectieve sector vormt,
hoe pijnlijk ook, het noodzakelijke antwoord op een verslechtering van het
begrotingsbeeld die uit één of een
combinatie van eerdergenoemde factoren zou voortvloeien.
Het alternatief dat de geachte afgevaardigde de heer Zoon tegenover het
kabinetsbeleid als structurele oplossing aandraagt ter beperking van de
werkloosheid, is een toeneming van
de overheidsuitgaven, te financieren
uit lastenverzwaringen. Ik denk dat wij
daarmee alleen maar zouden terechtkomen in een versnelling van de loonen prijsspiraal. Een beduidend verdergaande uitbreiding van de werkgelegenheid in de quartaire sector zou,
vanwege de daarmee gepaard gaande
lastenstijging, per saldo naar mijn vaste overtuiging geen bijdrage leveren
aan een verbetering van de werkgelegenheidssituatie.
De lastenverzwaring die in 1980
noodzakelijk zal zijn, mag zeker niet
worden gezien als een signaal dat het
kabinet niet langer achter het eerder
ontvouwde beleid zou staan. De drukstijging 1980 is inderdaad uit nood geboren. Dat daarbij onder meer de weg
is ingeslagen van het niet volledig
doorvoeren van de inflatiecorrectie, is
evenmin een principiële afwijking van
het belastingbeleid, maar hangt samen met het feit dat de vormgeving
van het dekkingsplan duidelijk is afgestemd op handhaving van de koopkracht tot en met modaal. Ik kom daar
nog op terug.
De heer Zoon constateert een koersverlegging in het kabinetsbeleid en
ook de heer Van Tets meent te moeten
signaleren dat het kabinet in de wind is
gaan liggen. Ik meen dat geen van beide het geval is. Wel zijn de weersomstandigheden duidelijk verslechterd,
maar de verschijnselen die daarmee
gepaard gaan versterken ons in de opvatting, dat het uitgezette middellange-termijnbeleid de juiste weg aan- •
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geeft. Dat vindt de heer Van Tets overigens ook, als hij erop aandringt de
juiste koers te hernemen.
De overtuiging dat dit een goede
weg is, is mede gebaseerd op de resultaten die tot dusverre zijn bereikt. De
heer Van Tets heeft daar terecht op gewezen. Het inflatietempo is ten opzichte van het buitenland duidelijk vertraagd en ook is de vermindering van
de werkgelegenheid in de bedrijven in
belangrijke mate tot staan gebracht. Ik
ben het overigens niet eens met de
stelling van de heer Van Tets, dat de
additionale aardgasbaten grotendeels
zijn aangewend voor gerichte maatregelen in de sfeer van de collectieve
sector. Van het totaal aan gerichte
maatregelen die voor 1980 zijn voorgesteld, wordt meer dan 1,3 miljard
gulden aangewend voor structuurverbeterende maatregelen ten behoeve
van het bedrijfsleven.
Overigens wil ik mede naar aanleiding van hetgeen de heer Terwindt
heeft opgemerkt nog eens duidelijk
herhalen wat ik in de Tweede Kamer
aan de heer Rietkerk heb toegezegd tijdens de algemene politieke en financiële beschouwingen. Als zich in 1980
de situatie voordoet dat de opbrengsten van de aardgasbaten hoger uitkomen dan thans wordt geraamd - dat
'thans' slaat uiteraard op de situatie
van oktober jl. - , zullen w i j zoveel mogelijk bewerkstelligen dat de meeropbrengsten in structuurverbeterende
richting worden aangewend.
Onder anderen door de heer Van der
Jagt is expliciet ingegaan op de ongunstige ontwikkelingen die zich recentelijk intern en extern aftekenen. Ik
heb ze in mijn inleiding al even aangeduid. Ten aanzien van de olieprijsstijging nog het volgende. Ik ben het inderdaad met de aanbeveling van de
OESO eens dat deze prijsverhoging
niet zonder meer mag doorwerken in
de loonontwikkeling.
Dit zou betekenen dat het ruilvoetverlies dat wordt geleden als gevolg
van de olieprijsstijging, de nationale
verarming waarvan de heer Van der
Jagt sprak, eenzijdig zou komen te
drukken op de bedrijven. Het is mijn
overtuiging dat met dit gegeven bij de
uiteindelijke vormgeving van het arbeidsvoorwaardenbeleid in 1980 terdege rekening zal moeten worden
gehouden.
In de situatie waarvoo." wij nu staan,
dreigt inderdaad, indien althans moet
worden afgegaan op de opstelling die
tot dusver door de sociale partners is
gekozen, een duidelijke overschrijding
van de beschikbare loonruimte, met
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alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Het kabinet beraadt zich over die
aspecten. Ik sluit mij graag aan bij het
geen de Minister van Sociale Zaken
nog deze morgen daarover in deze Kamer heeft gezegd.
Het monetaire beleid zal ook in 1980
via beheersing van de binnenlandse liquiditeitscreatie tegendruk bieden aan
de aanhoudende inflatoire tendensen.
De beperkte aanwas van de liquiditeitenmassa die daaruit voortvloeit zal
niet worden vergroot ingeval de loonontwikkeling en derhalve de prijsontwikkeling in 1980 hoger uitkomen dan
geraamd. Om te voorkomen dat door
de overheid een grotere liquiditeitscreatie zou plaatsvinden dan werd voorzien, moet een stijging van het financieringstekort als uitvloeisel van een te
omvangrijke loonstijging ontoelaatbaar worden genoemd.
De heer Terwindt heeft zijn ernstige
bezorgdheid uitgesproken over het financieringstekort. Wij hebben in de
miljoennennota uiteengezet dat een
tekort van o m en nabij de 5,5% van het
nationale inkomen zeer omvangrijk is,
zeker nu de betalingsbalansontwikkeling en daarmee ook het verloop van
de binnenlandse besparingen naar het
zich laat aanzien een ongunstiger
beeld vertonen dan werd verwacht.
Vanmorgen bracht Het Financieele
Dagblad een eerste mededeling over
tegenvallende betalingsbalansontwikkelingen in 1979. Ik deel de zorg van de
geachte afgevaardigde op dit punt.
Voortzetting van deze situatie zal de financiering van het tekort ernstig bemoeilijken. Daardoor kan eenvoudig
niet langer worden ontkomen aan versnelde terugkeer tot het structureel
aanvaardbare niveau. Dit maakt het
geboden meevallers, zowel bij het Rijk
als ten aanzien van hetfinancieringstekort van de lagere overheid, niet ongedaan te maken maar aan te wenden
voor verkleining van het financieringstekort van de overheid.
De geachte afgevaardigde heeft
eveneens gevraagd naar mijn opvatting over de invloed van de grote financieringsbehoefte van de overheid
op de reële rente. De nu reeds geruime
tijd hoge reële rente moet, in aanmerkingnemend het wisselkoersbeleid zoals het in het kader van het EMS moet
worden gevoerd, in de eerste plaats
worden verklaard uit het samengaan
van een hoog renteniveau in het buitenland en de zwakke positie van de lopende rekening van de betalingsbalans. Het beleid moet daardoor gericht
zijn op compenserende kapitaalinvoer.
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Door het lage inflatieniveau ten opzichte van het buitenland resulteert
dan een hoge reële rente. Ook het omvangrijke kapitaalmarktberoep van de
banken, daartoe gedwongen door de
kredietbeperkende maatregelen, alsmede het beroep door de overheid op
lange financieringsmiddelen heeft hieraan ongetwijfeld bijgedragen.
Hoewel het beroep van de overheid
in 1979 in vergelijking met voorafgaande jaren omvangrijk zal zijn, zal
het veronderstelde m a x i m u m van
4,5% van het nationale inkomen, in
1979 niet worden bereikt. Tegen de achtergrond van de tegenvallende spaarontwikkeling, waarop ik zojuist doelde,
is dit ook niet verwonderlijk. Het is nog
maar de vraag, of het m a x i m u m in
1980 wel haalbaar zal blijken. Het resultaat is dan ook een niet onaanzienlijke monetaire financiering door de
overheid. Het is duidelijk dat ook uit
dit oogpunt - de heer Van der Jagt
wees erop - een vermindering van het
financieringstekort noodzakelijk is.
Naar aanleiding van de opmerkingen van de heren Zoon en Terwindt
wil ik nog wat meer zeggen over de
problematiek van de onderuitputting.
In de Miljoenennota 1980 is een uitgebreide analyse opgenomen van de ervaringen met betrekking tot de uitvoering van de begrotingen in de afgelopen jaren. Uit die analyse blijkt, dat in
de voorbije periode de uitgaven systematisch overschat zijn bij het indienen
van de ontwerpbegroting en daartegenover de niet-belastingmiddelen
onderschat. Voor het presenteren van
een zo realistisch mogelijke raming
van het financieringstekort is het van
belang bij het opstellen van het begrotingsbeeld met genoemde ervaringsgegevens rekening te houden. Dit is
dan ook gebeurd, zowel bij de raming
van de vermoedelijke uitkomsten van
het tekort over '79 als bij de raming
van het tekort over '80. Zodoende blijft
de vergelijking tussen de ramingen
van het tekort in beide jaren mogelijk.
In de Miljoenennota kan de heer
Zoon met zoveel woorden lezen dat
het feitelijke financieringstekort in
1980 nauwelijks lager zal uitkomen
dan het tekort zoals het thans voor
1979 wordt geraamd.
De heer Zoon heeft gelijk met te zeggen dat het verschijnsel van de onderuitputting niet nieuw is. Dat blijkt ook
uit ons onderzoek. In de Miljoenennota
1979 hebben wij aan dat verschijnsel
een passage gewijd op blz. 49, zonder
dat dit overigens toen tot conclusies
voor de presentatie van het begro-
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ven bij de ramingen. Dat verschijnsel
zien wij internationaal. Tenzij wij moetingsbeeld heeft geleid. Het onderzoek
ten
zeggen, dat het gebrek aan effiwas op dat ogenblik in onze ogen nog
ciency een zeer algemeen verbreid inniet ver genoeg gevorderd.
ternationaal verschijnsel is - mag uit
Daarnaast wijs ik op de voorjaarsnohet feit, dat die spanning erin zit, niet
ta '79, waarin voor het eerst en nadrukworden afgeleid, dat het overheidskelijk in verband met de blokkade is
apparaat minder efficiënt functioneert.
gesteld dat ook zonder beleidsmaatreDaarmee wil natuurlijk niet gezegd zijn,
gelen de uitgaven bij de ramingen zoudat
er wat de efficiency van het overden achterblijven.
heidsapparaat betreft, geen verbeterinDe heer Terwindt heeft gevraagd of
gen denkbaar en mogelijk zijn.
de departementen in dit gebeuren
Aan alle kanten trachten wij, ook via
geen aanleiding zullen vinden alles in
budgettaire instrumenten daaraan wat
het werk te stellen om de gevoteerde
te doen. Ook heb ik van oordeel - wij
gelden op te maken. In het verleden
zijn doende interdepartementale prohebben de departementen er uiteraard
cedures in werking te stellen - dat
naar gestreefd hun begrotingsbedradoor een kritischer beoordeling van de
gen uit te putten. Ik vermoed dat door
ramingen van afzonderlijke artikelen
het introduceren van een correctiepost
en begrotingshoofdstukken, een deel
deze neiging niet veel zal toenemen.
van de onderuitputting kan worden
Bovendien, indien dit wel gebeurt en
vermeden. Hoewel ik de heer Zoon
er een versnelde uitputting van de begraag toegeef, dat op zich zelf daargroting optreedt, dan zou dat, gegeven
door ruimte die zou kunnen worden
de gemaakte afspraken in het kabinet,
bestemd voor tegenvallers, uit de bemoeten leiden tot concrete beleidsomgroting verdwijnt, meen ik toch, dat dit
buigingen. Ook langs die weg is, genadeel moet worden aanvaard uit een
zien het gebrek aan populariteit dat
oogpunt van een zo zuiver mogelijk
ombuigingen nu eenmaal genieten,
budgettair beleid, vast te tellen in goed
een automatische tegendruk ingeoverleg
tussen Regering en Statenbouwd.
Generaal en met het oog op de CompOok ervaringen in andere landen,
tabiliteitswet die ons dwingt een zo
waar al langer met dit verschijnsel rescherp mogelijke raming van de uitgakening wordt gehouden, wijzen er niet
ven te maken.
op dat moet worden verwacht dat het
Ik kom thans over de inflatie te sprebestaande betalingspatroon zal worken.
De heer Terwindt heeft uitdrukden doorbroken.
king gegeven aan zijn grote bezorgdDe heer Zoon heeft gevraagd, waar
heid over het aantrekken van de inflahet kabinet zo nodig concreet ombuitie in 1980. Ik deel die bezorgdheid. Ik
gingen zal aanbrengen. Wij zullen in
kan hem de verzekering geven, dat wij
de komende voorjaarsnota het totale
alles in het werk stellen om het inflatiebegrotingsbeeld opnieuw in beschoubeeld in 1980 zo gunstig mogelijk te
wing nemen.
doen zijn. Wij kunnen niet voorbij aan
Wij zullen dan ook bezien in hoeverre
het feit, dat in verscheidene Westerse
aanvullende beleidsombuigingen nolanden al zeker een jaar lang sprake is
dig zijn. Bij de voorjaarsnota kan een
van een oplopend inflatietempo. Dat
redelijke indruk worden verkregen van
heeft natuurlijk ook invloed op het gede mate waarin de onderuitputting die
beuren in Nederland. Mede als gevolg
voor 1980 is voorzien, zich zal voorvan de vertraging waarmee de oliedoen. De realisaties voor 1979 zijn dan
prijsstijgingen doorwerken in de binbekend. Verder hebben wij over de
nenlandse aardgasprijzen, zal de ineerste vier maanden van 1980 de kasvloed van de olieprijsstijging op het inrealisaties beschikbaar. Ik heb de inflatietempo in ons land eerst in 1980
druk dat de conclusies die wij dit jaar
duidelijk merkbaar worden. Als wij
bij gelegenheid van de voorjaarsnota
spreken over de inflatie spreken wij
hebben getrokken bevestigen dat het
niet alleen over absolute posities,
dan mogelijk is verantwoorde beslui
maar ook over relatieve posities. Als ik
ten ter zake te nemen.
de relatieve positie bekijk, dan constaDe heer Terwindt heeft nog geteer ik met vreugde - ik verwijs naar het
vraagd, of de onderuitputting niet een
Economisch Jaarverslag van de Geteken is van een minder efficiënt draaimeenschap 1979/1980 - dat het inflatieend overheidsapparaat of een aanduitempo ook in het komende jaar in beding, dat meer bezuinigingen mogelijk
langrijke mate lager zal liggen dan de
zouden zijn. Ik mag hem erop wijzen,
raming, die geldt voor de gemeenschap
dat bij een begroting die ruim 2000 arals geheel.
tikelen kent, die een maximum karakDit betekent dat, als wij erin zouden
ter dragen het eigenlijk onvermijdelijk
slagen ook de arbeidskostenontwikkeis, dat de uitgaven enigszins achterblij-
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ling in de hand te houden, onze relatieve positie in Europa het volgende jaar
wellicht toch kan verbeteren, hetgeen
van enorme betekenis is gezien het feit
dat het overgrote deel van onze export
zich nu eenmaal op de Europese markt
richt (ongeveer 70%).
Mijnheer de Voorzitter! De heerTerwindt heeft nog gesproken over maatregelen die w i j willen nemen inzake
handhaving van de koopkracht en over
het gat dat hierdoor in de begroting1980 ontstaat. Zoals al is uiteengezet in
de nota naar aanleiding van het eindverslag hebben zich na de presentatie
van de miljoenennota onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan die ons per
saldo op een achterstand van 0,3% zetten ten aanzien van de koopkracht van
de modale werknemer. Ik wijs in dit verband op de nadelige invloed van de bevriezing van de kinderbijslag voor het
eerste kind en op de lager dan geraanv
de prijscompensatie begin 1980 die
slechts in lichte mate in positieve zin
wordt gecompenseerd door de fasering
van de aardgasprijzen.
Met betrekking tot de in dit kader
noodzakelijke ombuigingen kan ik
meedelen, dat in de voortgangsrapportage over de ombuigingen zal worden aangegeven tot welke ombuigingen het kabinet heeft besloten. Daarbij
zullen ombuigingsmogelijkheden in
de gehele collectieve sector in de beschouwing worden betrokken, al ziet
het ernaar uit dat het hoofdaccent in
dit specifieke geval op de rijksbegroting zal moeten komen te liggen.
De heerTerwindt (CDA): Wanneer
mogen wij die gegevens tegemoet
zien?
Minister Andriessen: Mijnheer de
Voorzitter! Daarop kom ik nog.
Die rapportage zal niet worden gegeven in de voorjaarsnota die, zoals bekend is, pas aan het eind van het eerste halfjaar verschijnt, maar in een
speciale nota die ik aan de Tweede Kamer al eerder heb toegezegd. Het is de
bedoeling dat deze nota aan het eind
van het eerste kwartaal van 1980 aan
de Kamer wordt aangeboden.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer Simons heeft
nog eens de aandacht gevestigd op
het aspect van de flexibiliteit van het
beleid en een dreigend gebrek aan
speelruimte. Hij heeft gelijk. Omdat
ook wij het gevaar heel duidelijk op
ons af zien komen, trachten wij zo
strak mogelijk de hand te houden aan
het stabiliseren van de druk van de collectieve lasten en aan een vermindering van het financieringstekort. Het
moet duidelijk zijn dat de verhoging
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van deze druk, bij voorbeeld als gevolg
van de door hem bepleite wijziging in
de inflatiecorrectie, en het perspectief
van lagere aardgasbaten op wat langere termijn de flexibiliteit en de speelruimte in de begroting nog meer zouden beperken.
Mijnheer de Voorzitter! De heren
Van Tets en Terwindt hebben gesproken over de effectiviteit van het gerichte beleid. Het gaat in dit verband vooral om de vraag naar de verhouding
van het gerichte beleid tot het globale
macro-economische beleid. Laat er
geen misverstand bestaan omtrent de
opvatting van de Regering met betrekking tot de betekenis van het globale
macro-economische beleid. Die betekenis staat buiten kijf. Het globale macro-economische beleid dient de grote
lijnen te trekken waarbinnen onze economie het hoofd kan bieden aan de
problematiek die ik al eerder heb aangegeven. Daarover kan geen twijfel
bestaan.
Met betrekking tot het gerichte beleid wijs ik erop, dat w i j in de jaren
tachtig zullen worden geconfronteerd
met de noodzaak van een ingrijpend
herstructurerings- en aanpassingsproces van onze economie, gelet op bij
voorbeeld het schaarsteprobleem ten
aanzien van energie en grondstoffen,
op de voortgang van de technologische ontwikkeling - hierover zijn onlangs belangrijke rapporten verschenen - op de snelle opkomst van nieuwe industrielanden en op de veranderingen die zich op de arbeidsmarkt afspelen.
Deze knelpunten hebben een zodanig dringend karakter dat wij daarop
eenvoudig een passend antwoord
hebben te geven, zeker als w i j moeten
vaststellen dat de knelpunten eerder
toe- dan afnemen. Daarom hebben wij
gemeend in aanvulling op het macroeconomische beleid het gerichte beleid
te moeten introduceren om de noodzakelijke versnelling in dat aanpassingsproces van onze economie teweeg te
brengen. Vanwege dat karakter is het
ook niet juist o m een directe relatie te
leggen tussen het gerichte beleid en de
conjunctuurprogramma's zoals die in
het verleden zijn uitgevoerd. Er is geen
aanleiding te veronderstellen dat de
kasbedragen die wij in de begroting
voor het gerichte beleid hebben opgenomen in verband met een mogelijke
onderuitputting een specifieke herziening zouden behoeven.
Verscheidene geachte afgevaardigden hebben enige opmerkingen gemaakt over de hoogte van de collectieve drukstijging van 0,4 procentpunt.
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zoals in de Miljoenennota 1980 is aangegeven. De heer Terwindt verwees
daarbij nog naar een artikel in ESB van
3 oktober jl. waarin een hogere drukstijging werd berekend. Het zal de Kamer niet zijn ontgaan dat over deze
problematiek ook in de Tweede Kamer
uitvoerig is gesproken in eerste en
tweede termijn en zelfs ook nog bij de
behandeling van het Dekkingsplan,
waarbij naar verhouding veel algemene aspecten van het sociaal-economische beleid door de overzijde van het
Binnenhof aan de orde werden
gesteld. In die discussie over de vraag
wat nu de reële hoogte is van de collectieve druk spelen drie elementen
een rol; in de eerste plaats de derde fase kinderaftrek/kinderbijslag, in de
tweede plaats de versnelde belastinginning en in de derde plaats de onttrekking van WIR-gelden ten behoeve
van het gerichte beleid. De kritiek is nu
dat wij de drukverzwaringen die optreden als gevolg van deze maatregelen
als een louter statistische mutatie hebben aangemerkt. Door dit te doen hebben w i j gehandeld geheel in de lijn van
hetgeen tot dusverre is gebeurd door
achtereenvolgende kabinetten. De kinderaftrek/kinderbijslag-operatie is in
feite niets anders dan een verschuiving van de geldstromen die voor de
groep waarop deze maatregel zich
richt geen gevolgen heeft. Datzelfde
geldt v o o r d e onttrekking van de WIRgelden; ook hier is het in wezen een
verschuiving van geldstromen die gericht blijft op dezelfde categorie. Ten
aanzien van de versnelde belastinginning wijs ik erop dat de belastingdruk
op transactiebasis wordt gemeten en
het al of niet versneld innen heeft derhalve geen invloed op de druk op transactiebasis.

noemd. Wat dit betreft zou ik eveneens
willen stellen dat wij een zelfstandig
beleid voeren. Wij hebben in de beleidsvoorbereiding nadrukkelijk de inkomenssituatie voor de verschillende
inkomenscategorieën in ogenschouw
genomen. Daarbij speelt het fiscale instrument als verdeelmechanisme uiteraard een rol. Ik wil er echter op w i j zen dat men ten aanzien van deze rol
geen grote verwachtingen meer moet
koesteren. De bestaande progressie in
de belastingtarieven levert nauwelijks
nog ruimte op voor een substantieel
gebruik van dit instrument. Ik meen
dat gisteren daarop ook is gewezen
door de heer Christiaansen. Een vorig
kabinet heeft dit punt ook erkend. Ik
sta overigens niet alleen in deze opvatting, gezien een recent rapport van
een werkgroep binnen de PvdA onder
de titel 'De rode draad voor de jaren
'80', over economie, vrede en veilig
heid, waarin ik onder andere lees; 'De
inkomensverdeling is in Nederland vergeleken met andere landen weinig
scheef. De aandacht van het inkomensbeleid zou daarom in de toekomst niet
zozeer gericht moeten zijn op ongedifferentieerde nivellering, maar op het
selectief wegnemen van inkomensverschillen.'

Dat wij voorts in het belastingplan
rekening houden met de verhouding
tussen directe en indirecte belastingen, waarover de heer Simons sprak,
blijkt duidelijk uit de opzet van het plan
dat voorziet in de selectieve verhoging
van de indirecte belastingen en een
aanzienlijke verlaging van de loon- en
inkomstenbelasting aan de voet van
het tarief. De heer Vogt zal het daarmee zeker niet eens zijn, maar het
blijkt wel dat wij in elk geval oog hebben voor deze problematiek en daarvoor vanuit onze visie een bepaalde
De heer Simons heeft gepleit voor
oplossing geven.
een zelfstandig beleid met betrekking
tot de belastingen en niet, zoals hij het
Dat voorts de reparatiewetgeving bij
noemde, een volgend beleid. Ook het
dit kabinet grotere aandacht heeft - of
kabinet staat een zelfstandig beleid
anders gezegd: grotere aandacht dan
voor hetgeen duidelijk moge blijken
het ooit onder de voorgaande kabinetuit het feit dat wij in het kader van Beten heeft gehad - behoeft nauwelijks
stek '81 ernaar streven de collectieve
betoog. Daarover zal hopelijk op niet al
lastendruk zoveel mogelijk te stabilisete lange termijn in dit huis een goede
ren, ook al lukt dat ons in 1980 niet hele- gedachtenwisseling kunnen plaatsvinmaal. Wij hebben het er zelfs voor over
den.
gehad o m een heel pakket van maatreNog een enkele opmerking over de
gelen, ombuigingen, niet altijd even po- inflatiecorrectie. De geachte afgepulair, ter hand te nemen en ook door te vaardigde de heer Simons heeft zich
zetten. Op dat punt meen ik te mogen
met de beperking van de inflatiecorzeggen dat wij onze verantwoordelijkrectie kunnen verenigen. Hij betreurt
heid hebben verstaan en ook willen dra- het alleen dat de beperking selectief
gen.
verder gaat. De heer Vogt betreurt dat
eveneens. Daarentegen heeft de heer
De heer Simons heeft als onderdeel
Van Tets het niet laten doorgaan van
van een zelfstandig belastingbeleid
de inflatiecorrectie aangeduid als een
met name ook de rol van de belastinpsychologische blunder van de eerste
gen als verdelingsinstrument ge-
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orde. Hij heeft met name bezwaar gemaakt tegen de passage waarin staat
dat het kabinet de meest eenvoudige
en voor de hand liggende weg heeft
gekozen door als vorm van belastingverhoging in de directe sfeer een beperking van de inflatiecorrectie te kiezen.
Men vindt heel uitdrukkelijk in de
Miljoenennota 1980 neergeschreven
dat wij reeds meermalen hebben laten
blijken dat ook wij een 100% inflatiecorrectie een goede zaak vinden. Er
mag alleen inbreuk op worden gemaakt als daartoe zwaarwegende argumenten aanwezig zijn. Dit jaar was
de budgettaire situatie zodanig, dat
aan een verhoging van de loon- en inkomstenbelasting niet kon worden
ontkomen. Wij hadden daarvoor - de
heer Van Tets had dit gaarne gezien de weg van 100% inflatiecorrectie kunnen kiezen en een belastingverhoging
die hetzelfde effect zou hebben gehad
als een beperking van de inflatiecorrectiemet20%.
Wij vonden het echter de meest eenvoudige weg om dan maar van 80%
inflatiecorrectie uit te gaan. Dat neemt
echter niet weg dat zijn gedachte als
zodanig ook de onze is. Ik heb dat ook
bij de behandeling van dit onderwerp
in een discussie in de Tweede Kamer
heel nadrukkelijk als opvatting van de
Regering gesteld. Naar aanleiding van
een interruptie van de heer Portheine
heb ik nog eens nadrukkelijk gezegd
dat men het kabinet mag aanspreken
op verwachtingen die het te dien aanzien heeft gewekt.
De heer Van Tets heeft nog een opmerking gemaakt over de relatie tussen de hoogte van de marginale tarieven en de afwenteling. Met dat onderdeel van zijn betoog ben ik het in grote
lijnen eens. Ik maak daar evenwel de
kanttekening bij dat als hij spreekt over
een substantiële verlaging van de belastingtarieven, hij wat al te gemakkelijk over de overigens ook door hem
erkende problematiek van de dan
noodzakelijke aanpassingen in de primaire inkomens heen loopt. Dat zo iets
zou lukken is nog maar zeer de vraag,
zeker als men zich realiseert dat met
een tariefsverlaging tot het niveau van
1970 een bedrag van ongeveerf 6 miljard is gemoeid.
Vervolgens kom ik tot een opmerking van de geachte afgevaardigde de
heer Zoon. Hij heeft gevraagd of het
nu wel per se nodig was de verlaging
van de basispremies van de WIR te laten terugwerken tot 6 december 1979.
Hij verwees in dat verband naar een
passage op blz. 26 van de Miljoenen-
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nota 1980. Die passage wekt naar zijn
mening de indruk dat die verlaging
pas per 1 januari 1980 zal ingaan.
Bij de beslissing over het tijdstip
waarop de aangekondigde verlaging
van de WIR-basispremies voor gebouwen moet worden geëffectueerd, dient
naar onze mening overwogen te worden dat het wenselijk is zo veel mogelijk te voorkomen dat een aangekondigde premieverlaging ertoe leidt dat
ondernemingen hun investeringsbeslissingen versnellen o m aldus van
nog onverlaagde premies te profiteren. Vandaar deze datum. Ten aanzien
van de verwijzing in de Miljoenennota
dat de premieverlaging pas per 1 januari zou ingaan merk ik het volgende
op. Er staat in elk geval nergens in de
Miljoenennota dat de premiepercentages tot 1 januari gehandhaafd zouden
worden. Men mocht op zich zelf daarvan dus ook niet uitgaan. De passage
die op blz. 26 staat, moet worden gezien in het budgettaire kader waarin zij
is geplaatst. In de betrokken passage
gaat het er dan ook om dat een verlaging van de basispremie pas na geruime tijd tot een verlaging van de kasuitgaven ten laste van het Fonds lnvesteringsrekening leidt en dat daarom
voor 1980 een aanvullende kasmaatregel noodzakelijk is. Omdat het voor de
kaseffecten niet relevant is of de verlaging van de basispremie op 1 januari
1980 ingaat of - in plaats daarvan iets eerder of iets later, is in de betrokken passage deze datum van 1 januari
voorwaardelijk, dus als een soort rekenhypothese, genoemd.
De heer Zoon heeft ook opmerkingen gemaakt over de arbeidsplaatsenprogramma's voor de collectieve en
de semicollectieve sector. Het feit dat
het kabinet met deze arbeidsplaatsenprogramma's voor 1980 is gekomen,
mag niet worden uitgelegd als een bewijs dat de beleidslijnen van Bestek '81
niet meer juist zouden zijn. Wij meenden echter dat in een situatie waarin
de verslechterde economische perspectieven serieus dreigden te leiden
tot een toeneming van de werkloosheid in 1980, wij niet lijdelijk mochten
toezien.
Onder die omstandigheden heeft
het kabinet ter wille van een aantal gerichte beleidsmaatregelen enige stijging van de collectieve lastendruk in
1980 geaccepteerd, ook met betrekking tot die arbeidsplaatsenplannen.
Dat doet aan ons vertrouwen in de basisfilosofie van Bestek '81 echter niet
af. Ik onderschrijf wat dat betreft geheel hetgeen de heer Van Tets daarover heeft gezegd.
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De heer Zoon heeft gesignaleerd,
dat zowel in de Tweede Kamer als in
de Raad voor de Arbeidsmarkt twijfel
is gerezen ten aanzien van de werk
gelegenheidseffecten van deze arbeidsplaatsenprogramma's. Ik heb over
deze problematiek aan de overzijde bij
de algemene politieke en financiële
beschouwingen een zeer uitvoerige
toelichting gegeven. Toen heb ik ook
aan de Kamer een overzicht overgelegd, waarin precies de samenstelling
van deze programma's is aangegeven.
De misverstanden - het is duidelijk dat
die er zijn — zijn vooral ontstaan doordat overeenkomstige tabellen in de
laatste twee Miljoenennota's met elkaar zijn vergeleken. Deze ramingen
die op grond van een macro-economische analyse werden gemaakt, zijn
niet meer dan heel globaal. Het is duidelijk dat de cijfers van de raming voor
1980 opwaarts zijn bijgesteld als gevolg van de arbeidsplaatsen die door
deze programma's tot stand zullen komen. Dat dit niet blijkt uit een vergelijking van de tabellen uit de laatste twee
Miljoenennota's is een gevolg van het
feit, dat middelerwijl de voorlopige realisatiecijfers van 1978 en 1979 lager
zijn uitgevallen dan in de ramingen was
voorzien. Daardoor sluiten deze twee
tabellen niet meer op elkaar aan. Het
zou goed zijn geweest, als wij van dat
verschijnsel bij de prsentatie van de
tweede tabel melding hadden gemaakt.
Er zou dan heel wat verwarring zijn
voorkomen.
Op korte termijn zal een interdepartementale werkgroep zich nader beraden over de werkgelegenheidsraming
als zodanig van de collectieve en semi-collectieve sector om ook via het
instrument van de ramingen zelf te
trachten onduidelijkheden en teleurstellingen, als realiseringen in negatieve zin afwijken van de ramingen, te
voorkomen.
De geachte afgevaardigde de heer
Trip heeft een belangrijk gedeelte van
zijn betoog gewijd aan het zogenaamde onbetaalde werk, dat door hem het
'witte circuit' wordt genoemd. Hij heeft
daarbij gewezen op de betekenis die
deze sector voor onze economie zou
kunnen hebben. Ik ben het met hem
eens, dat voor de omvang van onze
maatschappelijke welvaart in principe
elke vorm van arbeid zou moeten meetellen. Hoe dat concreet moet worden
gedaan is echter een ander probleem
en een moeilijk probleem. De vraag is
namelijk of het zo eenvoudig is o m dat
onbetaalde werk te kwantificeren. Het
gaat daarbij niet alleen om een globale
schatting om aan te geven in welke or-
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de van grootte wij bij onbetaald werk
moeten denken, maar vooral ook om de
moeilijkheid om ten aanzien van die categorie van werk een werkelijk consistente reeks van produktiegegevens binnen de nationale rekeningen te creëren.
Daar gaat het toch o m ! Ik denk dat het
technisch gezien erg moeilijk is om een
dergelijke kwantificering te maken. Bij
de bepaling door het CBS welke activiteiten wel en welke niet worden beschouwd als produktie volgt het CBS internationale richtlijnen waarbij juist de
activiteiten in de onbetaalde sfeer afvallen in verband met het feit, dat zij niet
zo gemakkelijk betrouwbaar kunnen
worden gemeten en als zodanig dan
ook een slechte grondslag zijn voor een
beoordeling van de economische en f i nanciële situatie van een land.
De uitspraak van de geachte afgevaardigde, dat in samenhang met de
onbetaalde arbeid het belang van het
huidige begrip 'economische groei'
wordt overschat, is mij niet helemaal
duidelijk geworden.
Zeker in relatie met het ook door
hem gememoreerde basisinkomen
lijkt een verdere terugval van de economische groei die het financiële
draagvlak voor het onbetaalde werk
vormt, verre van wenselijk en naar
mijn mening binnen zijn betoog niet
consistent.
De geachte afgevaardigde de heer
Meuleman heeft gevraagd of het waar
is dat ongeveer 58% van de rijksuitgaven wordt besteed aan loon, sociale
lasten en pensioenen. Uit bijlage V van
de Miljoennota blijkt dat inderdaad ongeveer 58% van het daar gecorrigeerde uitgaventotaal uit loongevoelige uitgaven bestaat. Hierin zijn overigens ook
de inkomensoverdrachten begrepen.
Dit is een niet gering bedrag op de rijksbegroting, zoals men weet.
De heer Meuleman heeft tevens gevraagd of niet juist in deze sector forse
ombuigingsmogelijkheden zijn gelegen. Het hoge percentage wijst niet
slechts, zoals wordt gesuggereerd, op
hoge lonen; het weerspiegelt ook de
grote omvang van de werkgelegenheid in de collectieve en semi-collectieve sector. Tal van maatregelen die
wij in het kader van Bestek '81 hebben
getroffen of bezig zijn te treffen, hebben juist hierop betrekking. Ik wijs
slechts op de kortingsvoorstellen voor
salarissen en sociale uitkeringen en op
het volumebeleid ten aanzien van de
sociale zekerheid.
Evenals het vorige jaar heeft de heer
Trip opmerkingen gemaakt over de
presentatie van Miljoenennota en
rijksbegroting.
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Met name de mogelijkheid tot het
beoordelen van samenhangende beleidsterreinen noemde hij onduidelijk
en onvolledig. Een jaar geleden heb ik
een aantal overzichten genoemd waarin dwarsdoorsneden van de begroting
worden gegeven. Toen heb ik ook mijn
instemming betuigd met de noodzaak
in de toekomst verdere aandacht te besteden aan de behandeling van onderwerpen die de departementale indeling overschrijden.
Hoewel concrete resultaten van onze inspanningen thans nog niet zichtbaar zijn, zijn er enkele vorderingen
gemaakt. Hierbij doel ik met name op
de automatisering van de meerjarenramingen die thans in een vergevorderd stadium is. Als alles naar wens
verloopt zal het binnenkort onder
meer mogelijk worden ook de meerjarenramingen in te delen in economische groepen en onderwerpen van
staatszorg. Ik zeg hierbij graag toe nader te bezien welke mogelijkheden de
automatisering verder biedt om de
door de heer Trip gevraagde informatie te verschaffen.
Ik ben het met de heer Trip eens
dat voor een aantal door hem genoemde zaken, zoals de substitutierekening en de link, een grotere voortvarendheid gewenst zou zijn. Er is echter
geen sprake van dat op dit terrein helemaal niets of zeer weinig gebeurt.
Juist het laatste jaar is in IMF-verband
sprake geweest van beslissingen die
vooral voor ontwikkelingslanden met
grote betalingsbalansproblemen van
grote betekenis zijn. Zo werden door
een aantal beslissingen bij voorbeeld
de trekkingsmogelijkheden op het IMF
aanzienlijk verruimd. Ik verwijs naar de
toelichting op de begroting van mijn
eigen departement, waarin hierover
meer wordt gezegd.
Onlangs, in september jongstleden,
werd besloten tot verlenging van de
looptijd van leningen onder de uitgebreide faciliteit. Bovendien - dit is niet
onbelangrijk in het kader van het betoog van de heer Trip - heeft een aanpassing plaatsgevonden van de richtlijnen voor de trekkingsvoorwaarden,
de zogenaamde conditionaliteit. Deze
is door alle vertegenwoordigers van
ontwikkelingslanden in het IMF ondersteund.
De Regering staat in beginsel niet
onwelwillend tegenover de link. Dit
geldt met name de opzet waarin SDR's
aan internationale ontwikkelingsfinancieringsinstellingen worden verstrekt.
Ik denk hierbij zeer in het bijzonder aan
de Wereldbank. Voorwaarde voor ons
blijft echter dat creatie van SDR's blijft
gebaseerd op de mondiale behoefte
aan internationale liquiditeiten
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Het is zeer te betwijfelen of op dit
moment internationaal behoefte aan
additionele liquiditeitscreatie aanwezig is. Ik denk dat eerder het tegendeel
het geval is.
Overigens moet ik er wel op wijzen
dat met name de grote landen heel
duidelijk tegen deze link zijn. Ik denk
dus dat realisatie daarvan op de korte
termijn niet zo eenvoudig zal zijn.
Wat de door de IMF gestelde en te
stellen beleidsvoorwaarden betreft de conditionaliteit, zoals ik al zei - zal
ik binnenkort in het kader van de memorie van antwoord inzake het wetsontwerp Zevende quotaherziening van
het IMF een nadere uiteenzetting geven. Een mogelijke coördinatie tussen
het beleid van het IMF en dat van de
particuliere banken - er wordt internationaal op het ogenblik zeer intens gesproken over de zogenaamde co-financiering - is gelegen in onderlinge
informatie-uitwisseling en voorts in
wat wel parallelle financiering wordt
genoemd, waarbij banken hun kredietverlening afhankelijk stellen van een
bijstandsovereenkomst tussen het IMF
en het betreffende land. Dat systeem
werkt thans reeds op informele basis.
Ik ben het niet oneens met de heer
Trip als hij stelt, dat het toedelen van
bijzondere trekkingsrechten ad twaalf
miljard SDR in de jaren 1979 tot en met
1981 op zich zelf bescheiden genoemd
moet worden. Maar ik wil daar wel aan
toevoegen, dat een grotere toedeling
naar mijn mening onwenselijk zou zijn
geweest. Zij zou overigens ook niet
haalbaar zijn geweest, als ik mij
de discussies daarover met name in
het Interim-Committee voor de geest
haal. Waarom? Een toedeling van bijzondere trekkingsrechten dient - dat is
statutair geregeld in het IMF - in de
eerste plaats om te voorzien in de behoefte aan een aanvulling op de bestaande reservemiddelen. In de periode sinds 1975 is de totale hoeveelheid internationale reserves van alle
IMF-leden sterk toegenomen, ook van
die niet-olieëxporterende ontwikkelingslanden. Tegen die achtergrond,
de achtergrond dus van de ruime beschikbaarheid van internationale reserves, kon geen grote behoefte aan
aanvulling op de bestaande reserves
worden aangetoond, die een grotere
toewijzing van trekkingsrechten zou
rechtvaardigen.
Het besluit was dan ook eerder ingegeven door de overweging, dat een
verdere daling van het aandeel van de
bijzondere trekkingsrechten in de totale reserves bij het uitblijven van een
nieuwe toedeling de geloofwaardigheid van de bijzondere trekkingsrechten ten opzichte van alternatieve reser-
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vemiddelen zou aantasten. Zoals men
weet ligt het toch altijd nog statutair in
de bedoeling o m de SDR het belangrijkste reservemiddel te maken. Het
ging hier dus eigenlijk meer o m kwalitatieve dan o m kwantitatieve aspecten.
Nu nog iets over de substitutierekening. Ik meen te mogen zeggen dat
met name uit de discussies op de jaarvergadering van de Wereldbank en het
IMF in Belgrado in september jongstleden blijkt dat in elk geval voortgang ter
zake wordt geboekt. De technische
problemen echter die moeten worden
opgelost zijn nogal groot en zeer gecompliceerd. Het IMF werkt op het
ogenblik zeer hard aan deze zaak. Ik
begrijp - dat is in Belgrado ook besloten - dat men het uiterste doet o m
vóór de vergadering van het lnterimCommittee in april van het volgende
jaar met meer concrete gedachten
daarover te kunnen komen.
Daarbij wijs ik er wel op dat op dit
ogenblik de meeste voorstanders van
zo'n rekening worden gevonden bij de
ontwikkelde landen die er het grootste
belang bij hebben. In de kringen van
de ontwikkelingslanden beluistert men
nogal eens een aarzeling met betrekking tot deze substitutierekening o m dat men vreest dat daardoor toch weer
lasten op de ontwikkelingslanden zouden kunnen worden afgewenteld of
dat er verschillen zouden gaan ontstaan tussen de SDR's zoals zij thans
functioneren en SDR denominated
claims die de tegenwaarde zouden zijn
van met name dollars die daarvoor het
allereerst in aanmerking komen.
Over het stemmenaandeel van landen in het IMF merk ik nog het volgende op. Het is gebaseerd op quota die
op hun beurt via toepassing van de zogenaamde Bretton-Woods-formules
weer gebaseerd zijn op hun relatieve
positie in het wereldgeldstelsel. Het
aandeel van de ontwikkelingslanden
bedraagt op het ogenblik ruim 32%.
Als de quota volledig conform de Bretton-Woods-formules werden toegepast zou het percentage duidelijk lager
zijn, namelijk 27. Bij de niet-olieëxporterende ontwikkelingslanden zijn de
verschillen nog groter. Daar gaat het
namelijk om een feitelijk aandeel van
22,5%, tegen 13% volgens de Bretton-Woods-Formules.
Bij de onderhandelingen over de zevende quotaverhoging is dit punt niet
ten principale aan de orde geweest. Ik
zie dan ook niet goed hoe er thans specifieke aanleiding zou kunnen zijn o m
te pleiten voor een verandering in de
relatieve posities van de onderscheidene landen.
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Ik kom tot een afsluiting. In een betoog waarvoor een meer dan gewone
kennis van de zeilvaart nodig is, heeft
de heer Van Tets het kabinet verweten
niet aan zijn eenmaal ingezette koers
te hebben vastgehouden. Het zou ook,
zo meent hij, te kort zijn geschoten in
het verwerven van de steun die voor
het realiseren van zijn beleid nodig is.
Ik vind dat de geachte afgevaardigde
daarmee een verwijt maakt aan het kabinet dat onvoldoende rekening houdt
met de omstandigheden waaronder
het beleid moest worden uitgezet en
tot uitvoering moest worden gebracht.
Bij ons optreden, nu op de kop af twee
jaar geleden, trof het kabinet een situatie aan van een zeer zwakke wereldeconomie, een sterk verslechterde concurrentiepositie en een hoge werkloosheid. Wij hebben toen een beleid
uitgezet dat onder meer inhield, dat te
sterk stijgende groeilijnen wat zouden
moeten worden teruggebogen en te
hooggespannen verwachtingen op
een wat lager pitje moesten worden
gezet. Dat wij daarmede de populariteitsprijs niet zouden halen, wisten wij
en hebben wij ook ingecalculeerd. Wij
hebben het desondanks wél gedaan
en hebben aan de beleidsmaatregelen
die in Bestek '81 zijn aangekondigd,
met name de weinig populaire, tot
dusverre onverkort de hand gehouden.
De heer Van Tets heeft ons als het
ware een historische spiegel voorgehouden en daarin een somber beeld
geschilderd van onze bereidheid om
de problemen waarvoor w i j gesteld
zijn - hij spitste dat heel in het bijzonder toe op de sfeer van de sociale zekerheid, de overdrachtsuitgaven - aan
te pakken. In de termen van zijn betoog zou ik moeten zeggen, dat hij ons
een soort van Jan-Saliegeest heeft
toegedicht. Ik denk dat hij dat ten onrechte heeft gedaan. Het is ernstige
kritiek, waar ik mij tegen wil verzetten.
Natuurlijk deel ik de zorg die de geachte afgevaardigde uitspreekt over de situatie die zou ontstaan, als wij er niet
in slaagden de inkomenskrachten te
beheersen. Maar, mijnheer de Voorzitter, wij hebben er geen twijfel over laten bestaan in de laatste twee jaren,
dat w i j nu juist proberen
daar wat aan te doen. Wij hebben nadrukkelijk bij de verdeling van
de ombuigingen tussen rijksbegroting
en overdrachtsuitgaven een bepaalde
verhouding gekozen, waarin met dat
aspect terdege rekening werd gehouden. Het is toch zo, dat de groei van de
overdrachtsuitgaven een centraal thema is in het beleid van het kabinet en
dat wij op dat punt bepaald maatregelen hebben genomen.
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Ik ben het met de geachte afgevaardigde eens dat de arbeidsmarkt een
van de meest vitale punten is om een
overdrachtenbeleid te doen slagen.
Wanneer wij daar nog niet op indrukwekkende resultaten kunnen bogen,
heeft hij gelijk. Wij kennen echter de
geschiedenis. Zoals bekend, heeft het
kabinet dezer dagen een eigen visie op
die knelpunten op de arbeidsmarkt
overgelegd en vangt de discussie
daarover aan. Er ligt al zeer geruime
tijd aan de overzijde van het Binnenhof
een nota over de hervorming van de
organisatie van de sociale zekerheid.
Daarin worden verstrekkende mogelijkheden onder het oog gezien.
Dat betekent dat het kabinet wel degelijk oog heeft voor deze problematiek en ook bereid is, er iets aan te
doen. Juist vanmorgen heeft in de Kamer de behandeling plaatsgevonden
van de ontwerp-wet aanpassingsmechanismen minimumloon en sociale
uitkeringen, een structurele maatregel
waarvan, gezien vanuit de optiek van
de heer Van Tets, de betekenis voor de
toekomst niet mag worden onderschat. Integendeel! Wij houden ons
aan de beleidsdoelstellingen van Bestek'81, al hebben wij in verband met
tegenwind correcties voor 1980 moeten aanbrengen. Wij houden het schip
op koers maar wij willen geen onverhoedse koerswijzigingen die de stabiliteit zouden kunnen bedreigen.

D
Staatssecretaris Nooteboom: Mijnheer de Voorzitter! De heer Zoon heeft
mij gevraagd op welke termijn het gekuiste rapport van de heer Van Bijsterveld openbaar zal worden gemaakt. Hij
vroeg dit in verband met de oordeelsvorming van deze Kamer over de binnenkortte bespreken reparatiewetgeving. Het rapport-Van Bijsterveld is
een onderzoek naar fraude maar de reparatiewetgeving heeft geen betrekking op fraude. Zoals ik bij de behan
deling van het belastingplan in de
Tweede Kamer heb geantwoord denk
ik dat het rapport-Van Bijsterveld in januari/februari zal kunnen worden gepubliceerd.
De heren Zoon en Christiaanse - het
zal duidelijk zijn dat ik de heren beantwoord in de volgorde waarin zij hebben gesproken - hebben de reparatiewetgeving gememoreerd. Het wetsontwerp is wat deze Kamer aangaat
geagendeerd eind januari 1980. In dit
verband merkte de heer Christiaanse
op, dat de terugwerkende kracht van
het wetsontwerp noopt tot herziening
van de tekst van het aangiftebiljet voor
de inkomenstenbelasting 1979. Het ligt
in het voornemen het aangiftebiljet
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over 1979 van een zogenaamde 'bijsluiter' te voorzien waarin wordt geattendeerd op het thans nog aanhangige
wetsontwerp.
De heer Simons maakt een paar kritische opmerkingen over de toelichting op de nota van wijziging betreffende de kosten van bejaarden. Wij
hebben in die toelichting uiteengezet,
dat er geen aanleiding is te veronderstellen, dat bejaarden extra kosten
zouden hebben voor hun uitgaven van
huishuur, voedsel, ontspanning en
dergelijke. Ik zie ook na hetgeen de
heer Simons heeft opgemerkt geen redelijke grond voor de veronderstelling
dat men alleen uit hoofde van het bejaard zijn in de genoemde kostencategorieën extra kosten zou hebben. Wel
ben ik het met de heer Simons eens,
dat binnen de groep bejaarden verschillen zijn te signaleren. Die verschillen vormden voor ons juist aanleiding
tot een nadere studie naar de mogelijkheden van individualisering van de
kostenaftrekken.
Het door de heer Simons genoemde
voorbeeld van dieetkosten leidt niet
tot een ander inzicht. Voor die kosten
bestaat een ook nu in de fiscale sfeer
getroffen regeling van buitengewone
lasten. Bij andere situaties, zoals in het
voorbeeld van een verblijf in het bejaardentehuis, voorziet doorgaans
reeds een sociale voorziening in de
vergoeding van de kosten, zodat ook
uit dien hoofde verblijf in een bejaardentehuis geen generaal werkende aftrek kan motiveren.
De heer Simons betreurt het, dat de
hoogte van de zelfstandigenaftrek niet
is teruggebracht tot het niveau van
1978, omdat daarvoor juist veel tezeggen zou zijn in het kader van inkomensmatiging. De zelfstandigenaftrek
is geen geëigend middel voor het bereiken van inkomensmatiging bij zelfstandigen, omdat die aftrek alleen
werkzaam is binnen een zeker inkomensbereik.
Zo kan een matiging van de inkomens boven de ongeveer f 75.000
daardoor niet worden bereikt. Of er redenen zijn voor een voortbestaan van
de zelfstandigenaftrek, en zo ja in welke v o r m , zal worden bezien in de door
de Regering toegezegde studie. Een
aspect dat daarbij in de beschouwing
dient te worden betrokken is de meervoudige functie van het winstinkomen
van de zelfstandige.
De heer Simons heeft gevraagd
waarom het tarief van de benzineaccijns niet volledig aan de inflatie is
aangepast. Een volledige aanpassing
vanaf 1 april I976 zou tot een accijns-
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verhoging van 12% hebben geleid,
hetgeen impliceert een prijsverhoging van 14,2 cent. Een dergelijke verhoging hebben wij, ondanks de aantrekkelijke meeropbrengst, bewust
niet gewild. Die verhoging zou immers
betekenen, dat het prijsverschil aan
weerszijden van de Nederlands-Duitse
grens van zo'n omvang zou worden
dat het in de oostelijke grensgebieden
tot ernstige grenseffecten aanleiding
zou geven.
De heer Simons heeft erop gewezen
dat door de relatieve verlaging van de
accijnsdruk een deel van de prijsstijging van ruwe olie is gecompenseerd.
Dat is echter geen bewust beleid geweest maar het gevolg van het stelsel
van specifieke accijns. Zo'n stelsel,
waarin het accijnstarief is uitgedrukt in
een vast bedrag per hoeveelheid, heeft
immers tot gevolg dat bij gelijkblijvende tarieven de reële druk daalt bij een
stijging van het prijspeil.
De heer Simons betreurt de invoering van het 4%-tarief van de omzetbelasting voor abonnementen op dag- en
nieuwsbladen. Op losse nummers
drukte al 4%. Hij wees daarbij op het
grote belang van een pluriforme pers.
Hij vroeg of ik nog de bij de behandeling in de Tweede Kamer door mij
geuite mening handhaaf dat uit
hoofde van die verhoging van 4 % een
omzetdaling te vrezen zou zijn. Ik wil
nog eens benadrukken dat de Regering zeer veel waarde hecht aan een
pluriforme nieuwsvoorziening via de
kranten en dat dit medium ook toegankelijk moet blijven voor mensen met
een smalle beurs. Daarom acht ik het
ook juist dat de kranten in beginsel
niet zijn ondergebracht in het algemene tarief van 18% maar in het verlaagde tarief van 4 % . Dit lage tarief is immers juist bedoeld voor de eerste levensbehoeften en dat lage tarief heeft
tot doel de omzetbelasting voor minderdraagkrachtigen te verlichten. Het
nul-tarief voor krantenabonnementen
is van het begin af bedoeld geweest
als een tijdelijke maatregel in een periode, waarin de financiële positie van
de dagbladpers zeer ongunstig was.
Dit tijdelijke nultarief vervalt automatisch met ingang van 1 januari a.s.
Men kan dus niet stellen dat met ingang van 1 januari a.s. het 4%-tarief
wordt ingevoerd, maar wel dat aan
een tijdelijke situatie nu eindelijk een
einde komt. Nu het de dagbladpers in
economisch opzicht in het algemeen
weer zoveel beter gaat, is de reden
voor deze uitzonderingspositie komen
te vervallen.
In antwoord op een vraag van de
heer Simons moet ik mededelen dat
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Financiën noch CRM de beschikking
heeft over recente cijfers die erop zouden wijzen dat er thans als gevolg van
de verhoging van het omzetbelastingtarief sprake zou zijn van een meer dan
gebruikelijke opzegging van abonnementen op dag- en nieuwsbladen.
Ook de heer Christiaanse heeft het
nultarief van de dagbladen ter sprake
gebracht. Hij acht het, mijns inziens terecht, van groot sociaal en democratisch belang dat goede voorlichting via
dag- en nieuwsbladen van velerlei signatuur in zo mogelijk alle huiskamers
kan komen. Zijn fractie heeft daarom
enige moeite ermee te aanvaarden,
dat het nultarief niet nog enige jaren
zou kunnen worden gecontinueerd,
totdat op dat terrein een definitieve en
uniforme regeling in de EG zal zijn getroffen. De heer Christiaanse gaat er
kennelijk van uit dat een dergelijke regeling in de EG binnen enkele jaren te
verwachten zou zijn.
Voor zover mijn inlichtingen strekken, is er in de EG binnen afzienbare
tijd geen harmonisatie van de b.t.w.tarieven te verwachten, ook niet voor de
pers. Daarentegen wordt in de EG wel
gestreefd naar afschaffing van de
thans bestaande nultarieven. Die mogen er alleen zijn in de overgangstermijn. Aan de ontwikkelingen op het
Europese vlak kan derhalve naar mijn
mening geen argument worden ontleend om het tijdelijke nultarief in Nedeland nog langer te handhaven.
De geachte afgevaardigde geeft ook
toe, dat de dagbladen het enige finale
consumptiegoed zijn, waarop thans
nog het nultarief van toepassing is.
Vergelijkbaar geestelijk voedsel, zoals
boeken, tv- en radio-uitzendingen en
stoffelijk voedsel, als brood, vallen, zo
stelt de geachte afgevaardigde terecht,
onder het 4 % tarief, c.q. onder een
prijsstelling waarbij de voordruk van
de omzetbelasting wordt gehandhaafd. Dat in deze rij van het begin af
aan ook de kranten zijn opgenomen,
zowel wat abonnementen als losse
nummers betreft, getuigt reeds van de
erkenning, dat de dagelijkse genuanceerde nieuwsvoorziening via de krant
een waardevol fenomeen wordt geacht. Ik acht het echter principieel onjuist, om voor de abonnementen van
kranten - kennelijk niet voor losse
nummers - tegenover de bovenvermelde geestelijke produkten nog een
uitzonderlijker plaats in te ruimen door
continuering van het nultarief. Afgezien van dit principiële bezwaar, moet
in dit verband ook betekenis worden
toegekend aan het budgettaire aspect.
In de Tweede Kamer heb ik gezegd,
dat beide aspecten van belang zijn.
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De geachte afgevaardigde de heer
Christiaanse heeft begrip voor onze
scepsis over de opdracht die wij van
de overzijde ontvingen over een studie. Hij zou bij die studie niet te veel
overhoop willen halen, maar het vooral willen zoeken in rechtsherstel voor
de inkomstenbelasting. Ik ben gewend nauwkeurig te luisteren naar het
woordgebruik van de heer Christiaanse. Het is mij 'auf Anhieb' opgevallen,
dat de heer Christiaanse in zijn betoog
eerst sprak over rechtsherstel, en pas
later de term 'eerherstel' introduceerde, hetgeen te meer verbazing wekt,
wanneer ik daarnaast leg een publikatie van zijn hand - ik pleeg die zeer precies te lezen — uit 1969. Men ziet, dat
voor eer een rechtsherstel langer
duurt dan publikaties hopen. Ik moet
er wel aan herinneren, dat over de inhoud van de studie volgens de motie,
waarop de geachte afgevaardigde
doelde, overleg moet worden gepleegd met de vaste commissie van de
Tweede Kamer. Ik vind, dat de geachte
afgevaardigde wat te lichtvoetig verwijst naar het in Duitsland bestaande
maximale tarief van de progressie van
de inkomstenbelasting. Als hij in dat
verband als m a x i m u m het tarief van
de vennootschapsbelasting noemde,
bedoelde hij dan daarmee te zeggen,
dat ons maximumtarief voor de inkomstenbelasting 48% zal moeten
worden? Of dat het Duitse vennootschapsbelastingtarief voor gereserveerde winst van 56% daarvoor als
lichtend voorbeeld genomen zou moeten worden? De teneur van zijn opmerkingen is duidelijk, namelijk o m in de
studie die komt, mee te nemen de relatie tussen de top van het tarief van de
inkomstenbelasting en het tarief van
de vennootschapsbelasting. Dat dit
zal gebeuren, daarover kunnen wij nog
geen definitieve uitspraken doen. Dat
hangt mede af van de inspraak en medezeggenschap van de leden van de
vaste commissie van de Tweede Kamer.
De geachte afgevaardigde de heer
Christiaanse heeft gerefereerd aan het
Franse aangiftebiljet en stelde, dat
voor de Franse inkomstenbelasting
aangegeven moet worden hoeveel
renpaarden en kastelen men bezit. Ik
heb nagegaan wat in het aangiftebiljet
in Frankrijk op dit punt zoal gevraagd
wordt. Het betreft gegevens over zaken, die door de Franse wet worden
beschouwd als uiterlijke kentekenen
van welstand. Ik noem daarbij limitatief: de hoogte van de huishuur, het eigen huis, het eerste en het tweede vakantiehuis, jachten en - een fijn onder-
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scheid - plezierboten, het huispersoneel, het aantal motoren van meer dan
450 cc, auto's, vliegtuigen, jachtrechten, rij- en renpaarden en ten slotte
abonnementen op een golfclub.
D e h e e r V a n T e t s ( V V D ) : Er zijn blijkbaar nog rijke mensen in Frankrijk.
Staatssecretaris Nooteboom: Mijnheer de Voorzitter! Mocht u het woord
'limitatief' ontgaan zijn, dan wil ik nog
vermelden dat ik op dat aangiftebiljet
niet de kastelen heb kunnen terugvinden.
De heer Christiaanse (CDA): Het was
een oud biljet.
Staatssecretaris Nooteboom: Mijnheer
de Voorzitter! Belastingplichtigen,
wier 'tekenen van welstand' in Frankrijk niet te rijmen zijn met het door hen
aangegeven inkomen, kunnen namelijk op grond van artikel 168 van de Code Général des Impöts belast worden
naar een op grond van die tekenen van
welstand geschat inkomen. De strekking van de Franse vragen is dus niet
geheel vergelijkbaar met die welke in
het aangiftebiljet 1979 naar het bezit
van spaarbewijzenaan toonder worden gesteld.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer Christiaanse
heeft ook de nota 'Op weg naar...' ter
sprake gebracht en hij heeft in herinnering gebracht hetgeen door de geachte afgevaardigde de heer Franssen
is opgemerkt over de binnenshuis
werkende gehuwde partner. Voorts
heeft hij in dit verband het CDA-programma genoemd dat, zo merkte hij
op, wijst in de richting van een splitting-systeem. Van het verzoek van de
geachte afgevaardigde deze twee
punten 'mee te nemen' bij de verdere
beraadslaging over deze nota heb ik
goede nota genomen. Het is juist dat
de positie van de thuiswerkende partner bij de gedachtenvorming over een
mogelijke herziening van het bestaande stelsel op dit punt niet buiten beschouwing mag blijven. Ik meen overigens, dat het ook niet is gebeurd. Ik
moge daartoe verwijzen naar wat in de
nota daarover op de bladzijden 45 en
46 is vermeld.
De geachte afgevaardigde de heer
Christiaanse bracht in het kader van
het rechts- dan wel eerherstel van de
inkomstenbelasting ook de behandeling van zekere vermogenswinsten ter
sprake. Hij vroeg mij in deze Kamer
nog eens uiteen te zetten waarom wij
menen daarvan te moeten afzien. Hij
acht een hernieuwde bezinning op de
vermogenswinstbelasting op bepaalde vermogenswinsten onvermijdelijk.
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Hij legde de nadruk op 'bepaalde'.
Daarop inhakend zou ik willen zeggen
dat een zelfstandige vermogenswinstbelasting op bepaalde objecten - men
denkt dan vaak onder invloed van
vroegere prijsontwikkelingen aan onroerend goed - ons inziens niet bij
voorbaat een goede zaak is. Daarbij
moet immers worden bedacht dat het
voor de mensen uit het maatschappelijk gebeuren moeilijk verteerbaar is te
begrijpen dat iemand die met zijn gehele vermogen winsten en verliezen
maakt, alleen voor de winsten wordt
belast en dat verliezen op andere objecten daarmee niet te verrekenen zouden zijn. Als wij ons in een vermogenswinstbelasting uitsluitend zouden beperken tot objecten, die doorgaans
een winst te zien geven, zou men ons
kunnen verwijten dat wij - wat in populaire taal heet - de krenten uit de
pap pikken.
Een zelfstandige vermogenswinstbelasting zal dan ook, zoals het regeerakkoord aangeeft, zich moeten uitstrekken tot ten minste onroerend
goed en effecten. Daarvoor hebben wij
de implicaties nagegaan en het resultaat van dat onderzoek neergelegd in
de memorie van toelichting bij het
wetsontwerp tot herziening van de
vermogensbelasting. Ik neem aan, dat
wij in dat kader nog uitgebreid zullen
kunnen discussiëren. De geachte afgevaardigde zal mij toestaan, op dit moment slechts onze conclusie te vermelden, nl. dat de opbrengst van een dergelijke belasting ten opzichte van de
daarmee gemoeide perceptiekosten
zodanig is dat invoering van een dergelijke belasting niet opportuun is.
Ook is het denkbaar dat belastingheffing over vermogenswinsten zou worden bezien in het kader van een nieuw
inkomensbegrip, maar dat zou dan
kunnen geschieden in het kader van
een studie die aan de overzijde aan
ons is gevraagd.
De heer Cristiaanse heeft een tweetal vragen gesteld over de zgn. preHofstra-voorstellen.
Hij heeft naar voren gebracht dat
door aanvaarding van een amendement van Van Rooijen de rente-vrijstelling van f 200 is vervangen door een
vrijstelling van f 500 met saldomethode. Volgens de nieuwe regeling wordt
er alleen een vrijstelling verleend indien de ontvangen rente meer bedraagt dan de betaalde rente. Zijn eerste vraag nu is of ik wil bevestigen, dat
de nieuwe regeling niet tot een vrijstelling leidt indien de betaalde rente
meer bedraagt dan de ontvangen rente. Mijn antwoord is ja; in dit geval is
er namelijk geen positief saldo aan
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ontvangen rente en in de nieuwe opzet
is dan geen plaats meer voor een vrijstelling, ook niet voor een van f 200.
Zijn conclusie dat voor veel belastingplichtigen de amendering tot een verslechtering heeft geleid, is dan ook
juist. Wel wil ik de geachte afgevaardigde erop wijzen dat daar tegenover
staat dat zeer veel andere belastingplichtigen, te weten zij die alleen ontvangen rente hebben of een saldo aan
ontvangen rente van meer dan f 200 er
duidelijk op vooruit gaan. De geachte
afgevaardigde de heer Van Tets heeft
hierover ook met waarderende woorden gesproken.
De tweede vraag van de heer Christiaanse in dit verband betreft de grens
aan neveninkomsten, waarbij nog net
geen aanslag in de inkomstenbelasting volgt. Evenals voor 1978 en 1979
werkt ook voor 1980 de rentevrijstelling door ten aanzien van loontrekkenden die beneden de aanslaggrens voor
de heffing van de inkomstenbelasting
en de premieheffing volksverzekeringen blijven. In artikel 1 a van de wet
waarbij de pre-Hofstra maatregelen
zijn vastgesteld, wordt geregeld, dat
de gestelde drempel van f 600 wordt
verhoogd met het bedrag van het positieve verschil tussen ontvangen en betaalde rente, doch ten hoogste met
f 500. Voor loontrekkenden met bij
voorbeeld f 800 aan ontvangen rente
en geen betaalde rente wordt daartoe
de grens aan neveninkomsten waarbij
nog net geen aanslag volgt: f 600 +
f 500 is f 1100.
Zou de betrokkene ook nog betaalde
rente ad f 600 hebben gehad, dan zou
het saldo aan ontvangen en betaalde
rente f 200 hebben bedragen, waardoor de grens komt te liggen op: f 600
+ f 200 is f 800. Het door de heer Christiaanse genoemde artikel 9 van de Uitvoeringsbeschikking inkomstenbelasting - aanslaggrens inkomstenbelasting voor zeevarenden, aannemers
van w e r k e d . - z a l , evenals voor 1978
en 1979 is geschied, ook voor 1980
worden aangepast.
De geachte afgevaardigde de heer
Christiaanse merkt op, dat het in 1980
niet doorgaan van de door de Regering voorgestelde wijzigingen in de
vermogensbelasting een meevaller
oplevert van ca. 100 min. Dit is echter
niet juist. De wijzigingen in de vermogensbelasting zouden voor 1980 155
min. kosten; 110 min. zou gedekt worden met een verhoging van het successierecht en 45 min. zou uit de reparatiewetgeving komen. Nu noch de
wijzigingen vermogensbelasting noch
die van het successierecht voor 1980
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doorgaan, resteert dus slechts een
meevaller van f 45 min. De amendementen die de heer Christiaanse
noemt - de verhoogde rentevrijstelling in de inkomstenbelasting en de
verhoogde belastingvrije som in de
vermogensbelasting - kosten in totaal
echterf 50 min. Er is dus niet alleen
geen meevaller, er is zelfs een 'tekortj e ' v a n f 5 min.
Overigens zie ik de meer principiële
discussie met de heer Christiaanse
over de wijzigingsvoorstellen van de
Regering in de vermogensbelasting
met belangstelling tegemoet.
Overigens hoop ik in dit huis de
meer principiële discussie met de heer
Christiaanse over de door de Regering
voorgestelde wijzigingen in de vermogensbelasting nog te mogen voeren.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer Christiaanse
heeft ook wetsontwerp 15843 betreffende de wijziging van de overdrachtsbelasting aan de orde gesteld. Dit
wetsontwerp bevat een bijzondere
voorziening voor gevallen, waarbij de
verkoop van onroerend goed aan een
verkoopregulerend beding onderworpen is. De heer Christiaanse heeft nu
de vraag gesteld of dit ontwerp van
wet nog wel zo nodig is na het in de
nota naar aanleiding van het verslag in
de Tweede Kamer reeds aangehaalde
arrest van de Hoge Raad van 31 oktober 1979 (nr. 13 925). Vervolgens heeft
hij geïnformeerd naar de verhouding
tussen dit arrest en de voorgestelde
nieuwe regeling van art. 9, lid 4, van de
Wet op belastingen van rechtsverkeer.
In die nota naar aanleiding van het verslag heb ik gesteld dat dit arrest van de
Hoge Raad het wetsontwerp niet minder zinvol maakt. Immers, de Hoge
Raad geeft alleen aan dat met een dergelijk beding rekening moet worden
gehouden, maar het waarderingsvraagstuk blijft. De in het wetsontwerp
neergelegde regeling beoogt juist een
forfaitaire vaststelling van de invloed
van een verkoopregulerend beding op
de heffingsgrondslag van de belastingen van rechtsverkeer te bewerkstelligen.
De opmerking van de heer Christiaanse dat hij de bepaling aldus leest
dat de heffing voortaan alleen zal geschieden over het betaalde bedrag en
niet ook over de lasten, is juist voor zover het betreft de lasten voortvloeiende uit een verkoopregulerend beding,
opgelegd door instituten die vermeld
zijn onder I van het wetsontwerp
15843. Eventuele andere lasten moeten dus wel worden bijgevoegd.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer Christiaanse
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heeft enige opmerkingen gemaakt
over de differentiatie bij de bijzondere
verbruiksbelasting van personenauto's. Hij heeft daarbij enige kritische
geluiden laten horen in navolging van
de RAI en de BOVAG. Hij wees op bepaalde effecten die aan de voorgestelde differentiatie zouden kunnen zijn
verbonden. Over deze aspecten is ook
reeds aan de overkant gesproken. Ik
heb toen, evenals nu, niet willen verhelen dat rond de voor de hoogte van
de tarieven van de BVB van belang
zijnde prijsdrempels bepaalde fricties
kunnen optreden op het vlak van de
prijszetting. Ik denk met name aan het
verschijnsel dat sommige accessoires
afzonderlijk door dealers zouden kunnen worden geleverd om langs die
weg te voorkomen dat een prijsdrempel zou worden overschreden. Uiteraard moeten het dan wel accessoires
betreffen, die niet in de catalogusprijs,
dat wil zeggen de door de fabrikanten
of de importeur geadviseerde verkoopprijs, begrepen zijn. Het zal duidelijk zijn dat dit maar voor een deel van
de accessoires mogelijk zal zijn. Ik
denk daarbij bijvoorbeeld aan vloermatten, e.d. die vaak door dealers worden bijgeleverd. Essentiële zaken zullen daartoe naar mijn mening nauwelijks kunnen behoren.
De heer Christiaanse heeft er nog op
gewezen dat bij niet inwilliging van het
door de RAI en de BOVAG gedane verzoek om de prijsdrempels aan te passen aan de geldontwaarding, de onderdrempel van f 10.000 spoedig van
geen belang meer zal zijn. Hij ziet daarin het voordeel dat minder differentiatie optreedt. De geachte afgevaardigde de heer Van Tets daarentegen acht
aanpassing van de drempels nodig en
ten dele al over tijd. Met dat laatste ben
ik het niet geheel eens.
De heer Van Tets (VVD): Mag ik erop
wijzen dat ik die zin van de voorbereide
tekst niet heb uitgesproken?
Staatssecretaris Nooteboom: Dan
maak ik daarvoor mijn verontschuldigingen. Het spreekwoord, dat u een
volle, overlopende en geschudde maat
krijgt (maar niet een te overlopende
maat) is van toepassing.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer Christiaanse
heeft aan het slot van zijn betoog nog
enige opmerkingen gemaakt over de
aftrekbaarheid van giften aan de Nederlandse Volksunie en daarmee geli
eerde stichtingen. Hij wijst erop, dat de
Rechtbank te Amsterdam heeft overwogen, dat de Nederlandse Volksunie
een verboden karakter heeft. Hij geeft
echter eveneens aan, dat de Recht-
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bank de Nederlandse Volksunie desondanks niet heeft ontbonden. De
Hoge Raad heeft daarop, op 9 maart
1979, NJP 1979, blzz. 291 en 292, in
cassatie beslist, dat, nu de Rechtbank
niet tot ontbinding van de Nederlandse Volksunie is overgegaan, het oordeel van de Rechtbank over het verboden karakter van de Nederlandse Volksunie rechtens geen consequenties
heeft. Over de vraag, of de Nederlandse Volksunie een verboden vereniging
is, is dan ook niet beslist, zo merkt
prof. mr. F. Molenaar op in zijn artikel
'De Nederlandse Volksunie. Een verboden vereniging?' in TVVS/ Ondernemingsrecht 1979, blz. 361 e.v. De suggestie van de geachte afgevaardigde
o m giften aan verboden verenigingen
uit te sluiten van de resolutie waarin
giften aan politieke partijen aftrekbaar
worden verklaard voor de loon- en de
inkomstenbelasting, lijkt mij niet in
overeenstemming met wat voor recht
is verklaard door onze hoogste rechtsinstantie, de Hoge Raad.
Ik kom nu aan de beantwoording
van de vragen die de heer Van Tets
heeft gesteld. Het ontbreken van een
globale indruk van de mate waarin
renten op het bezit van spaarbrieven
aan toonder worden verzwegen, kan
worden verklaard uit het feit, dat de
aanslagregeling 1978 nog niet is voltooid. Wat betreft het bezit van spaarbewijzen aan toonder merk ik op, dat
daarbij komt, dat het aangiftebiljet A,
voorafgaande aan het jaar 1979, nog
geen vragen betreffende het bezit aan
spaarbewijzen aan toonder bevat.
De geachte afgevaardigde de heer
Van Tets vraagt voorts waarom een
bronheffing op rente niet beperkt kan
worden tot spaarbewijzen aan toonder
die over de toonbank en zonder een op
naam gestelde nota worden uitgegeven. Ook de heer Van der Jagt sprak
over dit soort spaarbiljetten. Met de
heer Van Tets ben ik van mening, dat
de anonimiteit van de transacties in
spaarbewijzen aan toonder opvallend
is. In die bijzondere anonimiteit vind ik
aanleiding voor de opvatting, dat de
fiscale fraude door het bestaan van
spaarbewijzen aan toonder bepaaldelijk niet wordt ingeperkt. Wat de bezwaren betreft die kleven aan een
bronheffing op uitsluitend de rente
van spaarbewijzen aan toonder moge
ik in het kort herhalen hetgeen ik daarover bij de behandeling van de reparatiewetgeving in een openbare vergadering van de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heb opgemerkt. Een dergelijke beperkte bronheffing maakt naar mijn oordeel het
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uitwijken naar binnen- en buitenlandse spaarvormen die niet door deze
bronheffing worden getroffen, bijzonder interessant. Een scherpe en juiste
omschrijving van het heffingsobject,
namelijk het spaarbiljet, is moeilijk te
maken. De tussentijdse verkoop van
spaarbewijzen aan toonder zou een
aantal speciale, niet eenvoudige voorzieningen vergen.
In de Tweede Kamer heb ik erop gewezen, dat het de banken niet istoegestaan o m niet genoteerde spaarbewijzen te verkopen aan niet-ingezetenen.
Deze bepaling van de Nederlandsche
Bank strekt ertoe, zo wordt mij verzekerd, de om monetaire redenen ongewenste aankoop van dit papier vanuit
het buitenland tegen te gaan. Binnenlandse transacties van ingezetenen
worden door de bepaling niet beïnvloed. Een eventuele identificatieplicht
bij de uitgifte van spaarbewijzen aan
toonder kan niet worden ontgaan door
inschakeling van niet-ingezetenen.
Hierop heb ik aan de overzijde gedoeld.
De geachte afgevaardigden de heren Terwindt, Christiaanse en Van Tets
hebben gesproken over ons standpunt
over de Hofstravoorstellen. De heer
Van Tets heeft dat zelfs erg uitgebreid
gedaan en hij is ook uitvoerig ingegaan op de overwegingen die genoemd zijn in onze nadere nota aan de
Tweede Kamer. Hoewel de discussie
over deze nota nog met die Kamer
moet plaatsvinden, wil ik toch reeds
op dit punt reageren. Ik neem aan dat
men er begrip voor zal hebben dat deze reactie echter beperkt zal zijn. Nadat
de discussies met de Tweede Kamer
zijn afgerond, zal immers in deze Kamer nog uitgebreid kunnen worden
overlegd over onze standpuntbepaling
over de Hofstravoorstellen, vooral in
het stadium waarin de uit die standpuntbepaling voortvloeiende wetsvoorstellen in dit huis aan de orde komen.
De heer Van Tets - om te beginnen
met zijn opmerkingen - heeft ons verweten dat wij de voorstellen van prof.
Hofstra te negatief hebben beoordeeld. Zo zegt hij dat wij zouden willen
bestrijden dat in een nominalistisch
belastingstelsel voordelen worden belast die geen voordelen zijn. Dit is echter toch niet een juiste weergave van
onze argumentatie. Natuurlijk is de inflatie van invloed bij de fiscale winstbepaling. Dit hebben wij geenszins
willen bestrijden, maar daar gaat het
ook niet o m . Het gaat om een beoordeling van het effect van de verstoringen
en de daarbij passende oplossingen.
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Of en in welke mate die verstoringen
in de praktijk ernstig zijn, moet men
niet beoordelen aan de hand van een
theoretische ideaalconceptie, maar in
het licht van de totale werking van alle
elementen in het huidige belastingstelsel. Het kabinet heeft gemeend te moeten kiezen voor een pragmatische benadering van de problematiek.
Dat is een benadering waarvan ook
de heer Van Tets zegt dat hij het daarmee geheel eens is. In zoverre zie ik
geen verschil tussen onze benadering
van de problematiek en die van de
heer Van Tets. Waar de verschillen optreden is dat hij een integrale oplossing wil nastreven die in feite neerkomt op de voorstellen van prof. Hofstra in een ander maar krapper jasje en
dat wij kiezen voor een benadering die
de duidelijkste en ergste knelpunten
opheft. De uitkomsten van onze vorm
van pragmatische benadering berust
op de analyse van de problematiek zoals we hebben uiteengezet in onze nota en een afweging van alle pro's en
contra's. Een integrale oplossing van
de problematiek die voor alle betrokkenen op gelijke wijze werkt, achten
wij niet voorhanden. Om nieuwe verstoringen te voorkomen menen wij dat
een opheffing van de ergste knelpunten meer op zijn plaats is.
Daarbij hebben wij de kleine spaarders waarover de heer Van Tets sprak,
niet vergeten. Ik wijs op de saldovrijstelling van f 700 voor ontvangen rente.
Die vrijstelling komt erop neer dat
voor spaargelden tot ongeveer
f 20.000 het rente-inkomen ruwweg
voor de helft of meer - bij f 10.000 zelfs
100% - v a n belastingheffing wordt
vrijgesteld. Bij de keuze voor de oplossingen zijn uiteraard ook budgettaire
mogelijkheden van evident belang. Ik
neem aan dat de heer Van Tets ook het
gewicht van dit aspect - juist in de huidige economische omstandigheden erkent.
Wat de opmerking van de heer
Christiaanse betreft dat onze afwijzing
van de voorstellen alleen maar berust
op bezwaren in de eigen-woningsfeer
merk ik op dat dat toch niet kan worden afgeleid uit de uitgebreide analyse
van de pro's en contra's in die nota. In
dit verband herinnert de geachte afgevaardigde aan een in 1973 in dit huis
aanvaarde motie om - zij het in een
wat andere c o n t e x t - de eigen woning
buiten de inkomstenbelasting te nouden. Ik kan de geachte afgevaardigde
verzekeren dat in de beloofde studie
over het huurwaardeforfait de vraag of
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de huurwaarde van de eigen woning
in de inkomstenbelasting moet worden betrokken, stellig aan de orde
komt.
W a t t e n slotte nog de kritische kantteke
ningen betreft die de heer Van
Tets bij verschillende van de door ons
opgevoerde contra's afzonderlijk
plaatst, lijkt het mij toe dat het nu niet
de plaats is, daarop uitvoerig in te
gaan, vooruitlopend op de verdere discussies.
De heer Van Tets wees erop dat in
het huurwaardeforfait geen rekening
is gehouden met de gestegen onroerend-goedbelasting. Dit is niet geheel
juist. De zakelijke lasten, rustend op
onroerend goed, zijn jaarlijks naar een
percentage van de waarde van het onroerend goed verdisconteerd in het
netto forfait, voor ongeveer 1 % . Dit
betekent dat de aftrek voor de stijging
van deze lasten tot uitdrukking komt
in een percentage van de waardestijging van de onroerende goederen en
zo in het forfait heeft doorgewerkt.
Aan de onderhoudskosten zal zeker
aandacht worden besteed in de voor
het komende voorjaar toegezegde nota over het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting.
Het element van de waardering van
de eigen woning op 60% wil ik niet uit
de herziening van de vermogensbelasting lichten. Voor zover hierop vooruitlopend in de praktijk een zekere tendens bestaat om de eigen w o n i n g op
60% van de waarde 'leeg' te waarderen, zoals in vele gevallen reeds gebeurt, maak ik hiertegen geen bezwaar.
De heer Meuleman heeft bezwaren
tegen het nog eens voor een jaar
handhaven van het tarief van 8 promille voor de vermogensbelasting. Ik
meen echter dat het tarief, dat reeds
zes jaar op 8 promille staat, eerst aan
de orde moet komen bij de gedachtenwisseling over de definitieve wijzigingsvoorstellen voor de vermogensbelasting die in het komende kalenderjaar in de Staten-Generaal worden besproken. In dit stadium meen ik dat het
beste volstaan kan worden met het
verlengen van de reeds jaren bestaande situatie.
De heer Meuleman heeft gepleit
voor belasting op plezierjachten. Hij
wees op een studie die op dit moment
aan dit onderwerp wordt gewijd. Hij
vroeg wanneer het rapport van de desbetreffende werkgroep kan worden
verwacht en wanneer de belasting kan
ingaan.
De door de geachte afgevaardigde
bedoelde studie vindt plaats in inter-
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departementaal overleg. Ook de provincies hebben via het interprovinciaal
overleg een aandeel hierin. Er wordt
naar gestreefd het rapport in de tweede helft van 1980 vast te stellen. Wanneer een belasting op pleziervaartuigen, zo deze er komt, zal kunnen ingaan, kan ik nu niet zeggen. Het rapport zal eventueel aanleiding geven tot
het voorstellen van een wettelijke
voorziening met de hieraan verbonden
parlementaire behandeling. Voorts zal
de wijze van voorbereiding van mogelijke invoering afhangen van de vorm
die aan de belasting zal worden gegeven. Hiervoor moeten wij het rapport
afwachten.
De geachte afgevaardigde de heer
Vogt vroeg naar de elasticiteit van de
behoefte aan benzine. Verder stelde hij
enige vragen naar aanleiding van de
opmerking in de memorie van toelichting over selectief autogebruik. Ten
slotte heeft hij gevraagd op welk benzinegebruik de schatting van de meeropbrengst is gebaseerd.
In de macro-eonomische verkenning
voor 1980 wordt, als voorlopige uitkomst van een onderzoek naar de
prijsgevoeligheid van het energieverbruik, gesteld dat de prijselasticiteit
van het energieverbruik -0,4 bedraagt.
Indien mag worden verondersteld dat
dit cijfer ook voor benzine zal gelden,
zal de accijnsverhoging ervoor zorgen
dat het verbruik circa 1,5% lager zal
zijn dan het zou zijn geweest zonder
accijnsverhoging. Met betrekking tot
de in de memorie van toelichting voorkomende passage merk ik op dat dit
geldt voor het autogebruik in het algemeen. Bij de raming van de extra belastingopbrengst die voortvloeit uit de
verhoging van de benzine-accijns is
uitgegaan van een verminderde toename van het benzineverbruik, waarbij
met de zojuist genoemde veronderstelling uit de macro-economische verkenning rekening is gehouden.
De heer Van Kleef acht het nivellerende effect dat het gevolg zou zijn van
de maatregelen die in wetsontwerp
15 849 worden voorgesteld, te zwak,
omdat met name de hogere inkomens
hiervan meer zouden profiteren. De redenering en de conclusie van de geachte afgevaardigde in dezen zijn mij
niet duidelijk. Uit de tabel die wij in de
memorie van toelichting hebben gegeven, blijkt onomstotelijk, dat de betekenis van de in guldens constante belastingverlichting bij het toenemen
van het inkomen relatief afneemt.
De heer Van Kleef (PPR): Absoluut
niet.
Staatssecretaris Nooteboom: Nee, dat
is nogal logisch. Zij is ook constant.
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Op welke wijze dan hogere inkomens hiervan extra kunnen profiteren
- want dat zei de heer Van Kleef - is
mij niet duidelijk.
De geachte afgevaardigde de heer
Van Kleef heeft ook een aantal opmerkingen gemaakt over de indeling van
de wetsontwerpen 15851 en 15 853.
Hij heeft zich erover verbaasd, dat het
wetsontwerp 15851 enkele uiteenlopende onderdelen bevat, te weten
enerzijds een belastingverhoging voor
sigaretten en kerftabak en anderzijds
een belastingverhoging voor personenauto's. Een afzonderlijk wetsontwerp
per onderdeel ware hem liever geweest, mede om een afzonderlijke
stemming mogelijk te maken.
De reden dat deze onderwerpen in
één wetsontwerp bijeen zijn gebracht,
is louter van praktische aard. Voor de
voorgestelde belastingverhoging van
de tabaksfabrikaten is namelijk zowel
een wijziging van de Accijnswet als
een wijziging van de Wet op de omzetbelasting noodzakelijk, terwijl een wijziging van de omzetbelastingwet ook
vereist is om de bijzondere verbruiksbelasting van personenauto's te verhogen. Gezien die samenhang, gevoegd bij het feit dat de beide maatregelen deel uitmaken van één belastingplan, is er één wetsontwerp gekomen.
De heer Van Kleef meent dat de verhoging van de alcoholaccijns een denivellerend effect heeft. Hij schildert een
klassemaatschappij van enerzijds alcohol- en tabakgebruikende hogere salarisgroepen en anderzijds lagere-inkomensgroepen die - ik neem hier zijn
woordgebruik over - 'de prettige geneugten van het leven moeten minderen of zich die geheel moeten ontzeggen'. Hij komt daarbij op het vraagstuk
van de invloed van de economische
wetten op fiscale uitgangspunten.
Ik wees hem bij interruptie erop, datprof. Schendstok daarover in meer dan
één opzicht behartigenswaardige
woorden heeft gezegd. Het schijnt te
zijn dat ik in de snelheid van de interruptie gisteren de inaugurele rede heb
genoemd. Ik zou dat dan willen corrigeren door te zeggen dat het zijn uittree-rede was. Daar zou ik dan toch
voor de aardigheid de heer Van Kleef
uit willen voorlezen. Het spijt mij eigenlijk dat ik het niet eerder gelezen
heb toen wij aan de voorbereiding bezig waren, want dan had ik daaruit nog
kracht geput. Op blz. 12 staat in de uitgave van Samsom: 'Voor zover directe
belastingen het peil van beloningen en
loonvervangende uitkeringen omhoog
drukken - en dat is in Nederland het
geval zowel bij de laagste als bij de
hoogste beloningen, pensioenen en
andere uitkeringen - vallen welgeko-
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der Jagt. Hij heeft gevraagd of de optrekking van de belastingvrije rente tot
zen indirecte belastingen verre te verf 500 wel voldoende is om de bespakiezen boven directe.'. Het is niet het
ringen te stimuleren. Het gaat bij deze
enige artikel dat hij hieraan gewijd
maatregel o m een rechtvaardiger beheeft, maar ik vond het leuk dat te zeglastingheffing van kleine spaarders die
gen. Het is bovendien voor de heer
van de inflatie te lijden hebben. De beVan Kleef bijzonder leuke stof als hij
vordering van de spaarzin houdt daar
dan ook nog zou willen lezen het stuk
wel verband mee. Of de zogenaamde
over een ingekomen-stukkenschrijver
dubbele heffing de spaarzin negatief
die hij fictief ten tonele voert en die
beïnvloedt, weet ik niet. Het vraagstuk
dan over de indirecte belastingen
van de dubbele heffing heeft namelijk
woorden spreekt, die ik gisteren meenzeer veel facetten en is daardoor buide te kunnen aanhoren van de heer
tengemeen complex. Dat de spaarzin
Van Kleef en dan voorstelt of het niet
zou worden bevorderd als de dubbele
veel beter is een belasting te heffen op
heffing zou worden afgeschaft, is naar
de lengte en de dikte van horlogeketmijn oordeel zonder meer niet te steltingen.
len.
Nader hierop in te gaan zou voor mij
Ten slotte heeft de heer Van der Jagt
wel verleidelijk zijn, maar niet heleeen aantal gevallen genoemd, waarin
maal adequaat, gelet op de draagwijdhet invorderingsbeleid van de fiscus
te van de voorstellen. Ik herhaal wel
naar zijn mening een wat grimmig en
dat de alcoholaccijns slechts het effect
niet rechtvaardig werkend karakter
heeft, dat door de inflatie achtergebleverkrijgt.
Hij noemt in dat verband onven druk wordt ingehaald. Dat geldt
der meer het in een eigen huis wonenniet voor de verhoging van de accijns
de echtpaar met minderjarige kindeop tabaksartikelen, maar deze is toch
ren, waarvan een van de echtelieden
niet zodanig dat hierdoor een begin
komt te overlijden. De achterblijvende
w o r d t gemaakt met het ontstaan van
echtgenoot zou door het terugvallende
een klasse van laagbetaalden die niet
inkomen in betalingsmoeilijkheden komeer kunnen roken.
men bij het voldoen van belasting- en
De heer Van Kleef heeft gezegd dat
premieaanslagen.
hij de argumentatie voor de verhoging
De heer Van der Jagt vraagt mij nu
van de benzine-accijns merkwaardig
of in gevallen als deze en in soortgelijvond. Hij besloot zijn betoog met de
ke gevallen een wat mildere toepasopmerking dat hij niet goed inziet
sing van het kwijtscheldingsbeleid, dat
waarom deze verhoging nu wordt
is gebaseerd op artikel 17 van de lnvoorgesteld. Ook de heer Meuleman
voeringswet,
mogelijk is. Dan wel of ik
gaf blijk niet gelukkig te zijn met die
door het treffen van bijzondere maatverhoging. Zowel in de Miljoenennota
regelen dit soort situaties zou kunnen
als in de memorie van toelichting bij
voorkomen?
het wetsontwerp is uitvoerig uiteenAls iemand die belasting moet betagezet op grond van welke overweginlen over vermogen beschikt, wordt in
gen de Regering tot dit voorstel is gehet algemeen niet snel tot kwijtschelkomen. Deze in het kort herhalend, wijs
ding van de belastingschuld overgeik in de eerste plaats op het beoogde
gaan. Dit beleid geldt ook, wanneer
budgettaire effect. Bij de vraag, welke
het vermogen bestaat uit een eigen
belasting voor verhoging in aanmerhuis of uit spaartegoed van enige omking komt, is mede overwogen dat de
vang. Ik acht dit niet een onjuist beleid.
benzineaccijns was achtergebleven bij
Daarbij moet worden bedacht dat de
de inflatie. Daarbij zij aangetekend dat
aard van het vermogen dat iemand bede verhoging slechts een bescheiden
zit in beginsel geen criterium mag zijn
aanpassing betreft aan de algemene
voor het al dan niet verlenen van kwijtontwikkeling van het prijspeil, welke
schelding. Bij de beoordeling van de
sedert 1 april 1976 is opgetreden. De
vraag of en, zo ja, in welke mate kwijtmaatregel past bovendien in het beschelding zou kunnen worden verleid dat streeft naar een selectief autoleend, wordt in elk concreet geval - en
gebruik.
ik zie er zeer vele persoonlijk - gelet op
Wat betreft de door de geachte afgede betalingscapaciteit van degene die
vaardigde de heer Meuleman ter spravraagt om kwijtschelding. Vaak leidt
ke gebrachte pleziervaartuigenbelasdat ook tot het treffen van een zodaniting nog dit: de voorgestelde verhoge betalingsregeling, dat er verlichting
ging van de benzineaccijns levert een
komt in de directe financiële nood van
veelvoud op van wat een eventuele
de betrokken belastingschuldige.
pleziervaartuigenbelasting waarschijnlijk ooit zou kunnen opleveren.
De vergadering w o r d t v a n 13.15 uur
Ten slotte - last but not least - kom
tot 14.00 uur geschorst.
ik tot de opmerkingen van de heer Van
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De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de
aandacht die hij aan mijn opmerkingen heeft geschonken. Het valt mij
eigenlijk mee, dat de bewindslieden
hier vanmorgen nog zitten. Toen ik gisteren de zeer kritische betogen van de
woordvoerders der regeringspartijen,
de heren Terwindt en, vooral. Van Tets,
hoorde dacht ik: de Minister en de
Staatssecretaris durven hier morgen
vast niet terug te komen. Zij zijn er echter. Misschien hebben zij wel gehoopt
dat de oppositie hen zou steunen. Nu,
dat is dan niet het geval. Op de voor mij
kritieke vraag heeft de Minister namelijk
geantwoord, dat het beleid dat in de
Miljoenennota 1980 wordt ontvouwd,
uit nood is geboren. Als het kan gaat hij
terug naar Bestek '81. In dat verband
verweet hij mij dat ik alleen de zin geciteerd had waarin wordt gezegd, dat de
Regering omvangrijke additionele o m buigingen vanwege de negatieve gevolgen voor de voorzieningen en de
werkgelegenheid nu niet verantwoord
achtte en de daarop volgende zin had
weggelaten. Die zin luidt - ik citeer hem
in navolging van de Minister nu wel - :
'Hierbij zij wel aangetekend dat in
1980 nieuwe inzichten omtrent de middellange-termijnontwikkeling beschikbaar kunnen komen die kunnen nopen
tot een nieuwe fundamentele heroverweging van de aanvaardbare groei
van de collectieve sector.'
Nog afgezien van het feit dat het altijd zin heeft de betekenis van de particuliere en de collectieve sector goed af
te wegen, vond ik dat de zin niet behoefde te worden geciteerd, omdat de
inzichten op middellange termijn niet
a priori tot verdergaande ombuigingen behoeven te leiden. De Minister is
vooringenomen als hij de geciteerde
zin zo interpreteert en denkt dat de enige uitkomst van heroverweging o m buiging moet zijn. Het kan ook anders.
Dat had hij kunnen leren van de ontwikkelingen op korte termijn, die in de
miljoenennota zo uitvoerig staan beschreven.
Wat de afweging betreft wil ik graag
even in herinnering roepen wat Minister Albeda hier vanmorgen opmerkte.
Hij zei dat de problematiek van de o m buigingen nogal eens wordt onderschat. Het is niet zo vanzelfspreke, zei
hij, dat het particuliere inkomen altijd
omhoog moet en dat er maar op allerlei overheidstaken - hij noemde er enkeleop het terrein van C R M - m o e t
worden beknot. Dat is een genuanceerder uitgangspunt dan dat van de
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Minister van Financiën. Tegenover die
offers in de particuliere sector moet
natuurlijk wel een en ander staan in de
immateriële sfeer. Dat is echter al zo
vaak gezegd, dat ik het eigenlijk niet
meer behoef te herhalen.
Van de Minister had ik graag gehoord waarom hij, als het beleid dat in
de Miljoenennota 1980 wordt uiteengezet resultaat heeft, dus tot minder
werkloosheid leidt, toch terug wil naar
Bestek'81. Bovendien had ik uiteengezet willen zien, hoe de Minister, als
het beeld nog somberder wordt, denkt
de doelstellingen van Bestek '81 te bereiken. Hoe kan hij, als hij onder de
huidige omstandigheden van die
koers afwijkt, denken dat de verdergaande achteruitgang van de economie het hem mogelijk zal maken Bestek '81 te realiseren? Als de nood
voortduurt, hoe komt de Minister dan
van een uit nood geboren beleid af?
Nog een enkele opmerking wil ik
maken over de onderuitputting. De Minister heeft nog wat voorgelezen uit
hoofdstuk vier van de Miljoenennota.
Ik heb dat hoofdstuk ook gelezen en
bovendien het artikel van de Minister
in 'Openbare Uitgaven' van enige tijd
geleden. Daarom is het mij niet ontgaan dat de vermoedelijke uitkomsten
over 1979 wèl zijn gecorrigeerd. Toen
ik over mutaties sprak, doelde ik natuurlijkop die van de begroting 1980
ten opzichte van de begroting 1979. De
begroting 1979 was niet gecorrigeerd.
Ik blijf de correctie op onderuitputting
ook na de uiteenzetting van de Minister zien als iets waardoor reëel niets
verandert. Op het belangrijkste aspect
van de onderuitputting heeft de Minister naar mijn oordeel niet voldoende
geantwoord. Wat gaat hij doen als onderuitputting niet plaatsvindt?
Ik vind het jammer dat de Minister
niet heeft willen of, naar ik vrees, niet
heeft kunnen zeggen, waar hij zo nodig wil ombuigen. Natuurlijk kan hij
niet zeggen met hoeveel en in welke
begrotingsartikelen hij precies wil ombuigen, want dat kan hij nog niet weten, maar hij moet wel aan bepaalde
beleidsterreinen hebben gedacht. De
Minister bereidt toch wel een besluitvorming voor voor het geval er iets
misgaat?
Ik kan mij best voorstellen dat de Minister met de terugwerkende kracht
van het WIR-ontwerp het announcement-effect wil verminderen. Daar heb
ik alle begrip voor. Ik kan echter geen
begrip opbrengen voor de terugwerkende kracht tot 6 december jl. De Minister en ik verschillen van mening
over de interpretatie van de zin boven-
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aan blz. 26 van de Miljoenennota. De
Minister kan toch niet ontkennen dat
die zin duidelijk de indruk wekt dat aan
1 januari wordt gedacht? Wanneer 1
januari alleen maar de datum is voor
een rekenhypothese, zoals de Minister
aanvoerde, dan had dat toch wel wat
duidelijker uit de Miljoenennota mogen blijken. Men had bij voorbeeld
kunnen zeggen: Nemen w i j ter bepaling van de gedachten aan enz. Onze
taal is rijk genoeg aan varianten om
dat duidelijk te kunnen maken. Hoe
dan ook, ik vind het niet juist dat 6 december als datum voor terugwerkende
kracht wordt gekozen. Als er sprake
was van oneigenlijk gebruik, dan had ik
er zonder meer vrede mee gehad,
maar dat is per se niet het geval. Ik
vind het nu pertinent onjuist, om niet
te zeggen niet correct.
De Staatssecretaris is toen hij de namen van de heer Christiaanse en van
mij noemde, afgeweken van de alfabetische volgorde. Hij heeft, zelf drager
van een naam die mogelijk tot grapjes
aanleiding kan geven, begrepen, hoe
gevoelig ik er zo langzamerhand voor
moet zijn. Ik ben hem daarvoor uitzonderlijk dankbaar. Dat ben ik ook voor
zijn terechtwijzing omtrent het rapport-Van Bijsterveld. Ik heb voor mijn
vergissing maar één verklaring: we
hebben er zo lang op moeten wachten
dat ik vergeten was dat het alleen
maar op fraude betrekking had.

D
De heer Simons (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden
voor hun antwoord.
Ik wil terug komen op het punt van
de flexibiliteit. Ik heb op twee aspecten
gedoeld. Het eerste aspect heeft betrekking op belastingheffing via het selectief wegnemen van inkomensverschillen. De Minister heeft een rapport
van de Wiardi Beckmanstichting aangehaald en wees erop, dat voornamelijk in die richting wordt gedacht, en
niet aan verhoging van de belastingen
op zich zelf. Dat klopt dan vrij goed
met hetgeen ik in eerste instantie naar
voren heb gebracht. Ik sprak over het
huurwaarde-forfait, de vermogensbelasting, de premiebetaling, de fiscale
aftrek en de aardgasbaten. Het betreft
hier selectieve punten. Bij het vergroten van de ontvangsten voor het Rijk
dient hieraan in de eerste plaats te
worden gedacht. Er wordt dan ook voldaan aan de secundaire doelstelling,
namelijk de belastingen als verdelingsinstrument. Ik meen, dat hier van
tegenstrijdigheid geen sprake is. Dit
zou uit het antwoord van de Minister
kunnen worden afgeleid. Ik hoop ove-
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rigens dat het genoemde rapport een
grote bron voor inspiratie voor de Minister zal zijn.
Het tweede aspect betreft de f lexibiliteit binnen de begroting. Ik heb wel
eens vernomen, dat die erg klein is. Ik
heb daarbij een percentage horen noemen van 2 a 3. Veel is vastgelegd, ook
voor meerdere jaren.
Wat denkt de Minister te doen o m
hierin verandering te brengen, zodat
de overheid wat meer mogelijkheden
voor sturing heeft? Op die manier kan
dan een actief, en geen volgend beleid
worden gevoerd.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ook
nog even ingaan op de verhoging van
de benzine-accijns. Gelet op de inflatie
zou een grótere verhoging tot de mogelijkheden hebben behoord. Dit zou
aldus de Staatssecretaris problemen
opleveren voor het grensgebied met
Duitsland. Uit een staatje in de memorie van toelichting blijkt, dat in 1976 de
verschillen tussen Nederland en Duitsland vele malen groter waren dan
thans het geval is. Ik zeg niet dat het
volledige verschil zou kunnen worden
ondervangen. Met de onderhavige
verhoging zou minstens tweederde
kunnen worden opgevuld. Dan zou
men precies dezelfde verhouding hebben als die, welke bestond in het eerste jaar, genoemd in dat staatje. Het
gaat dan overigens nog om een behoorlijk bedrag: ongeveer f 400 min.
Het is interessant te horen, waarom
men dit niet gedaan heeft. Ik wijs ook
op de beperking van het energieverbruik. Het kabinet vindt bovendien zelf
dat het financieringstekort te groot is.
Voeding om dat tekort te verlagen, is
dan toch wel welkom.
Ten slotte zou ik nog willen ingaan
op de kwestie van het b.t.w.-tarief op
dag- en nieuwsbladen wat de abonnementen betreft.
De Staatssecretaris onderkent de betekenis van de dag- en nieuwsbladen.
Volgens hem mag dit echter geen aanleiding zijn te kiezen voor het 4%-tarief. Hij wees ook nog op het budgettaire effect. In de Tweede Kamer heeft
dit budgettaire aspect evenwel niet de
doorslag gegeven. Blijft over het principiële aspect.
In de eerste plaats is een uniforme
regeling - het is mogelijk dat men hierover in EG-verband gaat nadenken,
gezien ook ontwikkelingen op andere
terreinen - niet ondenkbaar. Dit is op
zich zelf al een reden voor mij om te
vragen of het niet verstandig is, daarop te wachten in plaats van nu al te besluiten over te gaan tot de invoering
van het 4%-tarief.
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Wij zijn overtuigd van het grote belang van een pluriforme pers - de
Staatssecretaris en ik zullen in dat opzicht niet van mening verschillen - e n
moeten in aanmerking nemen dat juist
in een klein land de positie van dag- en
nieuwsbladen een andere is dan in
grotere landen van de EG. Een krant
heeft een bepaalde oplage nodig voor
de bestaanszekerheid. Er is voor een
klein land als Nederland reden, niet af
te wijken van het systeem - dat tijdelijk
gold, zoals de Staatssecretaris meedeelde - dat wij de afgelopen jaren
hebben menen te moeten handhaven.
Ik wijs er nog op, dat wij waarschijnlijk net op een verkeerd moment tot
wijziging willen overgaan. Alle seinen
in de dag- en nieuwsbladwereld staan
op rood en op dat moment w i l men het
4%-tarief invoeren. Er zijn problemen
in de advertentiesfeer en er is een
grens gekomen aan de groei; verder
komen veel kostenstijgingen aan de
orde. Ik vrees dat de resultaten de komende jaren aanzienlijk teruglopen. Ik
ben bang dat het zelfde gebeurt als
met het nemen van conjunctuurmaatregelen: zij komen op het moment, dat
zij juist niet genomen zouden moeten
worden. Als er sprake is van een stijgende lijn dient men juist dergelijke
maatregelen te nemen, indien men alleen economische aspecten in aanmerking neemt. Dat moet niet in een
tijd, waarin waarschijnlijk belangrijke ombuiging plaatsvindt.
Een argument zou ook nog kunnen
zijn, dat het aantal abonnees bij een
aantal bladen de laatste maanden een
daling te zien geeft. Bovendien dienen
wij rekening te houden met het feit,
dat voor grote delen van de bevolking
de nullijn in zicht komt. Met het oog op
allerlei lastenverzwaringen, die op deze groepen afkomen, komt men voor
de keuze te staan of men bepaalde offers wil brengen. Ik vrees dat met het
oog daarop een aantal marginale lezers afvalt. Ik heb vernomen, dat niet
minder dan 7% van de Nederlanders
niet regelmatig een dagblad leest. Het
zou bedenkelijk worden, als w i j over
een paar jaar zouden moeten constateren, dat het percentage 10 of nog meer
is geworden. Tegen die achtergrond
meen ik dat wij erg voorzichtig moeten
zijn met het nemen van deze maatregel. Voor de mensen met smalle beurzen is het van groot belang dat de toegankelijkheid tot dag- en weekbladen
gehandhaafd wordt. Indien de voorgenomen maatregel wordt genomen,
zou de keuze ten nadele van het dagblad kunnen uitvallen. Ik stel er prijs
op, hierover de mening van de Kamer
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te vernemen. Ik dien daarom een motie in, mijnheer de Voorzitter. Het tijdstip van stemming daarover laat ik
graag aan u over.

economische groei en de onrustbarende prijsstijgingen van de grondstoffen,
met name van de olie, op ons af zien
komen, dan zal er veel stuurmanskunst en wijsheid nodig zijn o m onze
economie door deze moeilijke fase te
Motie
leiden. Wij hopen dat deze Minister
ondanks alle moeilijkheden die hij in
De Voorzitter: Door de leden Simons,
grote mate op zijn weg zal aantreffen
Zoon, Van der Meer, Trip, Broeksz en
er toch in zal slagen om te komen tot
Van Kleef wordt de volgende motie
een begrotingsbeleid, waarin het
voorgesteld:
structurele begrotingstekort belangrijk
De Kamer, in vergadering bijeen op 18
wordt teruggedrongen, een begroting
en 19 december 1979; gehoord de disdie ook op wat langere termijn meer
cussie inzake het BTW-tarief van dagzekerheden biedt dan de begroting die
en nieuwsbladabonnementen;
thans voor ons ligt.
overwegende, dat het ook voor de toeHet verheugde mij uit de mond van
komst van groot belang is om een plude Minister te horen dat hij zoveel moriforme pers in stand te houden,
gelijk eraan zal medewerken dat de
meeropbrengsten uit de aardgasba
is van mening, dat handhaving van het
ten, als deze verder stijgen dan in oktonultarief wenselijk is tot in EG-verband
ber jl., zullen worden gebruikt voor de
een uniforme regeling tot stand is geverbetering van een structureel aankomen,
vaardbaar niveau.
en gaat over tot de orde van de dag.
In het kort zal ik nog ingaan op enkele punten die aan de orde waren. De
Deze motie krijgt nr. 40 (alg. fin. beMinister is uitvoerig ingegaan op de
schouwingen - ' 8 0 )
onderuitputting waarover de heer
D
Zoon en ik enkele opmerkingen hebben gemaakt. Ik wil herhalen dat het
De heerTerwindt (CDA): Mijnheer de
resultaat van de toepassing van de onVoorzitter! Ik wil beginnen met de Mideruitputting is, dat de stijging van het
nister te danken voor de exacte en duinominale begrotingstekort erdoor
delijke beantwoording van de door de
wordt verminderd, maar dat er in de
Kamer gemaakte opmerkingen en gemacro-economische realiteit natuurlijk
stelde vragen. De antwoorden op mijn
niets verandert. Mijn vraag is, of er op
vragen waren uitvoerig en concreet.
basis van de in het verleden gerealiTot mijn genoegen mocht ik constateseerde uitgavenontwikkelingen, toen
ren dat het antwoord van de Minister
er dus minder reden tot bezuiningen
in de meeste gevallen spoorde met de
was, aanleiding is voor een globale
veronderstellingen die in mijn vragen
bijstelling, mede gelet op de besnoeiwaren opgesloten. Ik heb ook geconingen van de afzonderlijke departestateerd dat de Minister de zorgen
menten.
over de komende jaren van mijn fracDient er niet ernstig rekening mee te
tie deelt.
worden gehouden dat daar, waar de
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het
duimschroeven al belangrijk zijn aanmet de heer Zoon eens dat mijn begedraaid, van een bij de begroting
toog kritisch was, maar wellicht is het
achterblijvende uitgavenontwikkeling
hem ontgaan dat ik aan het einde van
minder sprake zal zijn? Zoals de Minismijn verhaal het volle vertrouwen van
ter opmerkte, zal van grote invloed op
onze fractie in deze Minister heb uitgehet begrotingsbeeld zijn de verondersproken.
stelling ten aanzien van de loonontVelen zijn er gelukkig van overtuigd
wikkeling. Daarbij is een vrij vérgaand
dat er moet worden bijgestuurd, maar
matigingsbeleid ingecalculeerd. De loals er concrete voorstellen tot bezuininen vormen bij de meeste departeging op tafel liggen, verzet men zich
menten de hoofdschotel van de uitgahelaas tot het uiterste en probeert men
ven.
de huidige problematiek door te schuiIk kom nog even terug op een punt
ven naar de toekomst. Ik hoop dat het
dat ik de bewindsman in eerste termijn
de bewindsman zal lukken o m de beheb voorgelegd, namelijk dat hij bij de
groting voor 1981 en de volgende jabegrotingsopstelling altijd heeft te maren zodanig te presenteren dat daarin
ken met het centrale probleem van de
een aantal verbale uitspraken over de
loonsomstijging en de premiehoogte,
noodzaak om orde op zaken te stellen
die op dat moment niet bekend zijn. De
die wij nu in de toelichtingen aantrefsociale partners moeten zich inpassen
fen ook in harde cijfers tot uiting zullen
in het door de Regering gekozen bekomen. Indien wij de recente ontwikleid. Van meerjarenbeleid komt op dekeling en de nieuwe prognoses van de
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Terwindt
ze wijze niets terecht. Ik herhaal mijn
vraag, of er voor de toekomst geen
nieuwe procedures moeten worden
ontworpen, opdat een begroting,
voordat deze in werking treedt, niet
weer moet worden aangepast.
Dan wil ik een enkele opmerking maken over het verlagen van de basispremie voor de WIR en de datum 6 december die hierbij is genoemd. Hierover zullen wij te zijner tijd in dit huis
nog wel uitvoerig spreken, maar ik
meen mij in dezen toch in grote lijnen
te kunnen aansluiten bij hetgeen de
heer Zoon zojuist heeft gezegd.
Ik wil nog een opmerking over de inflatie maken. De zorgen die de Minister
uitsprak over een dreigende verdere
inflatie delen w i j . Ik ben het met de Minister eens dat de maatregelen die wij
in het verleden namen, ertoe hebben
bijgedragen dat onze eigen interne positie niet ongunstig mag worden genoemd. Het beleid heeft vruchten afgeworpen. Laten wij hopen dat het
door externe factoren niet al te zeer zal
worden verstoord. Een somber bericht
was de mededeling van de Minister
hedenmorgen, dat onze betalingsbalans er toch weer wat minder florissant
gaat uitzien dan wij gehoopt hadden.
Tot voor kort was daar tenminste een
lichtpuntje.
De president van de Nederlandsche
Bank heeft laten weten niet meer inflatie te willen financieren dan in de MEV
is voorzien. Dat gaat betekenen dat op
korte termijn de effecten van een grote
loon- en prijsstijging op de produktie
en de werkgelegenheid des te zwaarder aankomen. Mijn vraag aan de Minister is, of er in het perspectief van
deze sombere vooruitzichten op de kapitaalmarkttoch nog wel ruimte is
voor de noodzakelijke behoeften van
het bedrijfsleven.
Ik ben het met de Minister eens dat
het zeer belangrijk is dat het gesprek
op a.s. donderdag met het bedrijfsleven tot resultaten zal leiden.
Wij zijn in ons land al een aantal jaren op weg te wennen aan de noodzaak van matigen. Ook de bewindsman heeft dit vandaag nog eens uitgesproken. Er is in zekere zin ook wel gematigd en de gunstige effecten daarvan op de concurrentiepositie en de
werkgelegenheid zijn in het lopende
jaar ook wel zichtbaar geworden. Ik zei
dat al, maar het besef van de matigingsnoodzaak lijkt weer te vervlakken. Teveel wordt in allerlei gremia gesproken over mogelijkheden in financiële zin, die er cijfermatig gewoon
niet zijn. Te weinig wordt rekening gehouden met de gevolgen van een zich
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Indien men de aftrek van de hypotheekrente in dit kader niet wenst wat ik mij, zoals ik al gezegd heb, zeer
wel kan voorstellen - wordt deze aftrek
in feite een subsidie voor de eigen woning binnen de belastingwetgeving.
Daarmee kan ik misschien ook een handreiking doen aan de VVD. Als deze aftrek namelijk als een uitzondering moet
worden beschouwd op het gehele regime van inflatieneutrale belastingheffing - en daarvan is de woordvoerder
D
van de VVD in deze Kamer kennelijk een
De heerChristiaanse (CDA): Mijnheer
voorstander - is het niet meer zo bede Voorzitter! Ik beschouw de heer
zwaarlijk o m een maximum te hanteZoon in deze Kamer gaarne als een varen. Het principiële element van de afderlijke vriend, zij het niet altijd in politrek van rente in de belastingwetgeving
tiekezin.
is er dan uit. Deze aftrek heeft dan een
heel ander karakter gekregen. Wij
Allereerst wil ik mijn dank betuigen
wachten de verdere discussies af over
voor de beantwoording en de gedane
de voorstellen dienaangaande.
toezeggingen, met name in het kader
van de studie ter zake van de inkonv
Ik wil nog iets zeggen over de giftenstenbelasting en de relatie tussen het
aftrek in verband met de Nederlandhoogste tarief van de inkomstenbelasse Volksunie. Het is jammer dat de
ting en dat van de vennootschapsbeStaatssecretaris geen mogelijkheden
lasting. Hierbij staat natuurlijk ook het
ziet, op basis van rechtsoverwegingen
tarief van de vennootschapsbelasting
van de Amsterdamse Rechtbank in de
ter discussie. Voorts is toegezegd, dat
beleidssfeer tot een regeling ter zake
in dat kader het vraagstuk van de verte komen. Ik heb er al op gewezen, dat
mogenswinstbelasting nader wordt
de Rechtbank inderdaad niet tot ontbekeken.
binding heeft geconcludeerd. Dat was
Ik heb enige meer gedetailleerde
dus ook een probleem voor de Hoge
vragen moeten stellen, omdat er geen
Raad en voor de Kiesraad. Het gaat er
schriftelijke voorbereiding is geweest
eigenlijk om wat mogelijk is in de bevan de wetsontwerpen van het dekkings- leidssfeer. De kwalificatie van de Neplan. Ik kom daarop nu niet meer tederlandse Volkunie als verboden, zorug, behalve op het aangiftebiljet en de
als de Rechtbank die wel uitspreekt in
bijsluiter. Is het aangiftebiljet 1979
de rechtsoverwegingen, biedt kennereeds geconcipieerd als had de Eerste
lijk hiervoor niet voldoende steun, ook
Kamer het wetsontwerp 15 516 reeds
als het min of meer gaat om de hanteaangenomen? Wijst de bijsluiter erop,
ring van een regeling in de gunstsfeer.
dat de zaak nog aanhangig is? Dat zou
Ik erken echter, dat hierbij ook de
op zich weer de problematiek verzwarechtsgelijkheid in het geding is. Dit is
ren van terugwerkende kracht in fiscale
een groot goed. Ik herhaal, dat ik ook alzaken. Het doet op zich ook geen goed
le begrip heb voor het standpunt dat de
aan het respect voor deze Kamer.
Minister-President in dit opzicht heeft
Ik kom nu op de aftrek van de hypoingenomen bij de algemeen politieke
theekrente. De inflatieneutrale belasbeschouwingen. Het is goed, dat wij
tingheffing kan men niet beperken tot
over deze zaak nog eens hebben gede winstsector. De voormalige Minissproken, zodat alle aspecten hiervan
ter van Financiën de heer Zijlstra heeft
zijn belicht.
dit ook al eens als argument gehanVervolgens kom ik te spreken over
teerd om de wens af te wijzen, dat
het nultarief voor de abonnementen
voor de belastingheffing afschrijop dag- en weekbladen. De Staatsving op basis van de vervangingssecretaris meent geen argument te
waarde mogelijk zou moeten zijn. Men
kunnen putten uit de EG-ontwikkeling
moet voor de privésector gelijktijdig
ter zake. De heer Simons heeft hierop
iets doen, zowel aan de inkomsten- als
ook reeds gewezen. Ik heb er oveaan de uitgavenzijde. Men kan dan eirigens in eerste termijn in een iets angenlijk ook niet ontkomen aan een redere zin over gesproken dan dat het in
geling voor de aftrek van hypotheekde EG zou komen tot een overleg over
rente van de eigen woning. Het komt
een nultarief.
mij voor, dat dit verband moet worden
Naar mijn oordeel is het mogelijk
gelegd.
dat men uitzonderingen hanteert totdat een bepaalde overgangsperiode
in de zesde richtlijn omzetbelasting is
verstreken.

ongetwijfeld voortzettende crisis in
enigerlei vorm rond de energie. Te
weinig maakt de Regering met haar eigen beleid duidelijk dat het echt op is.
Ik hoop dan ook dat dit kabinet zonder
onheilsprofeten te worden, erin zal slagen die overtuigingskracht op te brengen, waardoor het mogelijk zal zijn
een financieel beleid te voeren dat
voor het heden en de toekomst vertrouwen geeft.
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Christiaanse
Dit tijdstip houdt naar ik meen de opheffing van grensafrekening in, maar dat
kan nog wel even duren. Aan onze Kamer is een brief voorgelegd van de
Communauté des Associatons d'Editeurs de Journeaux de la CEE. Ook
daarin wordt door deze vereniging van
krantenuitgevers in de EG verwezen
naar overleg dat men heeft gehad met
de EG-autoriteiten over deze aangelegenheid. Daarbij spreekt men ook de
hoop uit dat de faciliteit in Nederland
zal worden gecontinueerd. Deze problematiek is dus in het EG-kader aan
de orde gesteld. Daarin had een argument gelegen kunnen zijn om het nultarief te continueren.
Het lijkt mij toe dat de stemming
over de motie van de heer Simons op
een van de eerstkomende vergaderingen zal plaatsvinden. Wij zullen ons
uiteraard tevoren over deze motie beraden.

D
De heer Trip (PPR): Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft zo gedegen op
mijn vragen geantwoord - ik dank
hem daarvoor - dat ik kan volstaan
met een opmerking over het witte circuit, het onbetaalde werk. De Minister
was met mij van mening dat dit kwantitatief naar alle waarschijnlijkheid een
erg belangrijke aangelegenheid was.
Hij zei echter dat het zo moeilijk te meten was. Ik ben dat ook met hem eens,
al blijkt uit de studie van het Ministerie
van CRM dat het wel degelijk mogelijk
is, via steekproeven daarin wat meer
inzicht te verkrijgen. Het gaat evenwel
natuurlijk niet o m het meten, want het
gaat vooral om het feit dat er verschuivingen optreden.
Hierover sprekend ben ik meteen in
de gelegenheid nog even een verheldering aan te brengen in mijn betoog
in eerste termijn. De Minister zei dat hij
mij niet helemaal begreep toen ik
sprak over economische groei in dit
verband. Het gaat erom dat er door het
niet opnemen van de onbetaalde sector
een zekere onderwaardering van de
economische groei kan ontstaan. Dat is
bij voorbeeld het geval wanneer dienstverlening die nu in de collectieve sector
of de marktsector zit, wordt vervangen
door activiteiten in de onbetaalde sector. Wij kunnen daarbij denken aan de
doe-het-zelf-activiteiten. De economen
zeggen in zo'n geval dat de economische groei daalt, maar het is de vraag of
dat maatschappelijk gezien werkelijk
waar is. Ook het omgekeerde is natuurlijk mogelijk, namelijk dat er een verschuiving plaatsvindt van de onbetaalde sector naar de betaalde sector. Een
voorbeeld daarvan is dat meer mensen
dan vroeger buitenshuis gaan eten.
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Het gaat er mij om dat ik ervan overtuigd ben dat technologische ontwikkelingen die zich aftekenen - zoals de
chips en, aan de andere kant, het verschijnsel van de inkomensnivelleringer vermoedelijk toe zullen bijdragen
dat die verschuivingen in betekenis
zullen toenemen. Als dat zo is, moet er
een beleid in die richting worden ontwikkeld. Het kan bij voorbeeld een beleid zijn dat erop gericht is, de produktiemiddelen in die onbetaalde sector die zich nu aan de waarneming onttrekken - te verbeteren en efficiënter te
maken uit een oogpunt van onder andere het energiegebruik. Ik sprak in dat
verband al heel kort over de gedachte
van het basis-inkomen voor iedereen.
Tot mijn vreugde heb ik vanochtend in
de krant gelezen dat in het concept-Liberaal Manifest een vergelijkbare gedachte is ontwikkeld. Dat zijn allemaal
zaken die met elkaar te maken hebben.
Mijn enige doel was, de aandacht van
de Minister voor deze ontwikkelingen
te vragen, in de hoop dat hij daarmee
in de toekomst rekening zal willen
houden.

Ik kom nu bij de wetsontwerpen
15852 en 15 853 betreffende verhoging van accijnzen op alcohol en benzine. De Staatssecretaris heeft inderdaad de uittreerede van de heer
Schendstok geciteerd en niet zijn inaugurale rede, want deze is al in 1939 gehouden, zoals ik veiligheidshalve heb
laten uitzoeken. Hierop zal de Staatssecretaris niet gedoeld hebben, maar
gelukkig heeft hij het zelf gecorrigeerd.
Het betoog van de Staatssecretaris
heeft mij een andere kijk op de situatie
gegeven. Ook ik blijf de geneugten van
het leven zeer op prijs stellen ondanks
de verhoging van de alcoholaccijns.
De heer Tummers (PvdA): Die moet u
ons dan ook hier gunnen.
De heer Van Kleef (PPR): Men kan hier
in de koffiekamer genieten.
Kort gezegd komt het erop neer dat
mijn fractie haar bezwaren tegen beide
wetsontwerpen intrekt en dat zij voor
deze twee wetsontwerpen zal sternmen.

D

De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister heeft gezegd
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de
dat zijn beleid gericht blijft op stabili
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris in satie van de collectieve druk. Dit heeft
het bijzonder voor de uitvoerigheid
natuurlijk onze warme instemming. Hij
waarop hij op de door mij gestelde
gaat hierbij echter voorbij aan de opvragen is ingegaan. Ik werk de wetsmerking van de heer Van Rooijen, die ik
ontwerpen af die ik in eerste instantie
gisteren te berde heb gebracht betrefook de revue heb laten passeren, te
fende de vergelijking met het nationabeginnen bij wetsontwerp 15849.
le inkomen. Dit is echter marginaal.
De Staatssecretaris heeft mijn redeBelangrijker is dat de Minister is
nering niet goed begrepen, zoals ik uit
voorbijgegaan aan een andere opmerzijn woorden heb mogen opmaken.
king die aan de heer Van Rooijen is
Als men de schijven beziet die in wetsontleend, namelijk datf 14 miljard aan
ontwerp 15849 naar voren worden geverdere ombuigingen in de toekomst
bracht, moet men de Staatssecretaris
nodig kan zijn.
erin gelijk geven dat de progressie
Voor die keuze hoe het te doen, zal
waarover hij sprak, toeneemt. Het gaat
het kabinet toch komen als de Minister,
er echter o m wat het netto verschil is
zoals hij heeft gezegd, de keuze van de
tussen de salarissen na aftrek van beheer Van der Jagt in principe volgt. Ik
lastingen van de lagere en van de hobegrijp heel goed dat de berekening
gere groepen. Hierbij ga ik gemakshalvan de veertien miljard voor hem niet
ve ervanuit dat er nulgroei in de saladuidelijk is - voor mij helemaal n i e t - ,
rissen is. Als de Staatssecretaris mij
maar ik denk dat wij het er gauw over
kan aantonen dat dit inderdaad niet
eens zullen zijn dat het toch om een
denivellerend werkt, is onze fractie begroot bedrag zal gaan dat in vele milreid, voor het wetsontwerp te sternjarden is te tellen.
men.
De Minister heeft gezegd dat de bijstelling van het beleid uit de nood is
Het antwoord op de vraag waarom
geboren. Ik heb bestreden dat in die
de belasting op sigaretten alsmede de
nood de beste keuze is gemaakt. Ik heb
verbruiksbelasting op personenauto's
bestreden dat geen andere accenten
in één wetsontwerp is gebracht, is bemogelijk zouden zijn geweest, die beter
lastingtechnisch zeer correct. Deze zawaren geweest. Het is in dit soort
ken hebben betrekking op dezelfde
kwesties natuurlijk altijd een zaak van
wetten. Ik kan mij echter voorstellen
meer of minder. Vandaar dat ik gedat zij in de toekomst apart worden insproken heb over andere accenten.
gediend. Dit gaat in één moeite door.
Met name heb ik ook bestreden dat,
Wij hebben geen moeite ermee, ons
wanneer men knelpunten wil wegneachter dit wetsontwerp te stellen.

D
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Van Tets
men, men ook moet overwegen dat te
doen door de knelling weg te nemen.
De knelling zit met name op het bedrijfsleven. Dat was één van onze grote punten, dat die knelling niet is verlicht, in strijd met de oorspronkelijke
uitgangspunten van het beleid, maar
zelfs wat erger zal worden in 1980, terwijl toch ook al zoveel van buiten komende oorzaken tot die knelling bijdragen.
Ik heb deze punten bestreden op zakelijke of, als men w i l , economische
argumenten. Ik heb er wel begrip voor
als de Minister zou zeggen dat 'uit de
nood geboren' betekende uit politieke
nood, want praktische politiek moet nu
eenmaal haalbaar zijn. Daarom heb ik
in mijn parallellen met het verleden,
waarmee de Minister niet zoveel op
had, gewezen op de besluitvorming
via een sterke invloed van een achterban, zoals die ook in die tijd heeft bestaan. Op die basis heb ik ook betoogd, dat blijkbaar de politieke wil
heeft ontbroken om het anders te
doen. Ik neem aan dat men het mij niet
euvel zal duiden, dat ik dat toch duidelijk wil neerleggen voor de deur van
het CDA.
De inkomstenbelastingtarieven laten geen ruimte meer voor lastenverhoging, heeft de Minister gezegd. Ook
zijn voorganger heeft dat wel eens gezegd, ook toen hij nog minister was.
Dat is naar ik meen een slechte zaak,
ook voor de overheid zelf en voor de
flexibiliteit van het beleid, maar dan in
iets andere zin dan de heer Simons dat
heeft aangeduid. In een land als de
Verenigde Staten of Japan bij voorbeeld is de flexibiliteit groter omdat
men op zijn tijd substantiële verlagingen van de directe belastingen heeft
aangebracht, wat weer ruimte heeft
geschapen o m onder bepaalde omstandigheden, als het nodig was, die
belastingen wat te kunnen verhogen.
Ik begrijp niet goed dat de Minister
bezwaar ziet in mijn opmerking van
gisteren dat men de substantiële verlaging van directe-belastingtarieven zou
moeten doen onder aanpassing van
de brutosfeer. Ik begrijp best dat dit
niet zo'n eenvoudige zaak is. Ik begrijp
ook dat het een vrij onverteerbare zaak
zou zijn als het gaat om kleine stapjes.
Op mijn concrete vraag wat het budgettair zou kosten om terug te gaan
naar de marginale tarieven, die toch
ook in het jaar 1970 ons al behoorlijk
zwaar drukten, heb ik gehoord dat het
een bedrag van zes miljard zou zijn.
Dat is bepaald geen geringe zaak. Ik
meen dat het alleen maar twee dingen
illustreert: in de eerste plaats hoe
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een beperking van de inflatiecorrectie
tot 80% en dat soort zaken in de jaren
cumuleren tot enorme bedragen; in
de tweede plaats is het een indicatie
dat een zeer substantiële tariefverlaging nodig zou zijn. Ik blijf van mening
dat dan zo'n bruto-aanpassing wel
mogelijk moet zijn en dat men daar
ook wel begrip voor zal kunnen hebben. Het kan worden gezien als een
stukje scheefgroei dat moet worden
gecorrigeerd.
Wanneer men een pakket maakt met
enige verlichting per saldo, maar een
betrekkelijk grote aanpassing van zowel tarief als bruto-kanten van de inkomens, dan lijkt dat mij nog steeds
een goede zaak, omdat men dan juist
ook in de psychologische sfeer iets zou
kunnen doen, wat iets anders in dezelfde sfeer, dat ik heb aangeduid zou kunnen goedmaken, en echt niet alleen bij
de VVD.
Ik vond het erg interessant dat de
Minister ons weer eens op de hoogte
heeft gesteld van de stand van zaken
bij allerlei kwesties betreffende het internationale monetaire stelsel. Ik ben
de heer Trip erkentelijk dat hij, door
dat onderwerp hier aan te snijden, de
Minister daartoe de gelegenheid heeft
gegeven.
Wat betreft het 4%-tarief en de motie van de heer Simons - ik neem aan
dat wij daar de volgende vergadering
over zullen stemmen; mijn fractie
moet haar standpunt nog bepalen en
ik zou het nadere antwoord van de Regering graag willen afwachten - heeft
de Staatssecretaris aangeduid dat ook
het budgettaire aspect hier meetelt. Ik
kan het misschien in de Tweede-Kamerstukken vinden, maar als de heer
Staatssecretaris op de opmerkingen
van de heer Simons ingaat, is het prettig als hij dat budgettaire effect even
wil kwantificeren in zijn antwoord.
Ik begrijp niet goed, ook niet na het
antwoord van de Staatssecretaris,
waarom er bezwaren bestaan tegen
een beperkte bronheffing op de bekende spaarbewijzen aan toonder. Wanneer de Staatssecretaris zijn voornemen uitvoert en overgaat tot een
systeem van identificatie en renseignering, zullen de houders van zwarte
spaarbewijzen aan toonder hoogstwaarschijnlijk voor 100% uitwijken
naar andere zaken. Als er echter een
bronheffing van 25% is - iedereen die
voldoende middelen heeft om iets opzij te leggen in de beleggingssfeer, bij
voorbeeld in spaarbrieven aan toonder, zal allicht in het 26%-tarief vallen - , zal dit zeker wel tot een lagere
uitwijking dan vrijwel 100% leiden. Ik
heb wel eens gehoord dat mensen die
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zwart geld hebben, daarmee omhoog
zitten en zich in allerlei bochten wringen om het te witten. Ik kan dat uiteraard niet helemaal beoordelen, maar
ik neem aan dat er zullen zijn die, gezien de andere moeilijkheden waar zij
zich dan voor gesteld zien, de
25%-bronheffing dan maar zullen betalen.
Ik begrijp het bezwaar met name
niet, omdat de Staatssecretaris zei dat
zo moeilijk is te omschrijven welke papieren daaronder zouden vallen. Ik
meen dat geen enkele omschrijving
nodig is. Het moet gelden voor elke
uitbetaling op een belegging, die over
de toonbank en zonder op naam gestelde nota plaatsvindt. Ook wanneer
iemand obligaties in zijn linnenkast
heeft en daarmee naar de bank gaat
o m de coupons te laten uitbetalen,
contant en zonder op naam gestelde
nota, dient mijns inziens een bronheffing te worden toegepast. In alle andere gevallen van alle stukken, die normaal bij de bank op naam liggen en op
de normale manier worden afgerekend, lijkt er mij geen enkele reden om
een dergelijke bronheffing in te voeren.
Ik zou dus zuiver het onderscheid willen maken tussen iets wat geregistreerd is in de administratie en een
contante zaak. Graag verneem ik van
de Staatssecretaris waarom het op die
manier niet zou kunnen.
Wat de voorstellen van de heer Hofstra betreft, heb ik niet gesteld dat de
Regering ontkent dat inflatie bij een
nominalistisch stelsel tot vreemde effecten aanleiding geeft. Wel heb ik gevraagd hoe het daarmee zit, omdat in
de brief van de Regering stond dat het
'volgens Hofstra' zo was. En dat maakt
de indruk, dat men zich een beetje van
die mening distantieert.
Ik heb geen bezwaar tegen een principieel andere aanpak, namelijk om
knelpunten weg te nemen. Naar mijn
mening kunnen die knelpunten evenwel niet worden beperkt tot bepaalde
vermogensbestanddelen tot f 20.000,
zoals de Staatssecretaris vanochtend
even heeft aangeduid. Ik vind dat weer
zo'n verfoeilijke nominale limiet. Het is
iets wat knelt op alle niveaus.
De budgettaire aspecten spelen natuurlijk mee. Ik heb dat ook gisteren
gezegd. Ik heb daarbij twee aspecten
genoemd: het bedrag van 550 min. dat
verleden jaar is ingeslikt en de mogelijkheid om halverwege te beginnen.
Daar heb ik helaas geen antwoord op
gehad.
Nogmaals, w i j hebben geen bezwaren tegen het wegnemen van knelpunten. Ik heb er drie genoemd: het belasten van schijnwinsten op voorraden en
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Van Tets
vaste activa, behoefte aan herkapitalisatie en aan opwaardering van het eigen vermogen en de effecten in de
rente. Graag zou ik hebben gezien, dat
deze als knelpunten werden erkend en
dat men daar zijn maatregelen op w i l de richten. Ook het antwoord daarop
heb ik node gemist.

D
De heer Van der Jagt(GPV): Mijnheer
de Voorzitter! Ik ben de Minister en de
Staatssecretaris bijzonder erkentelijk
voor de antwoorden die zij hebben gegeven. Uit deze antwoorden blijkt dat
wij op vele punten op hetzelfde spoor
zitten.
Mijn fractie prijst de Regering ervoor, dat zij bij monde van de Minister
heeft uitgesproken, dat het niet gewenst is de olieprijsverhoging te laten
doorwerken in de prijscompensatie.
Bijzonder stelde ik het op prijs dat de
Minister heeft gezegd, dat het financieringstekort niet groter mag worden ten
gevolge van de loonstijgingen en dat
ernaar wordt gestreefd dit tekort zo
snel mogelijkte verminderen tot een
aanvaardbaar niveau. In dit verband
zou de verhoogde opbrengst van ons
aardgas ten gevolge van de olieprijsstijgingen een goed middel kunnen
zijn. Het is verleidelijk de hogere opbrengst te gebruiken om de koopkracht voor modaal te handhaven. Het
zou een goede zaak zijn als dit zou kunnen. Ik heb in dit huis echter al eerder
betoogd, dat dit naar mijn mening niet
kan, willen wij de werkloosheid effectief bestrijden en onze sociale verworvenheden veilig stellen. Als wij de extra aardgasbaten toch voor dit doel gebruiken kan men in 1981 de verkiezingen in met de leuze: wij hebben het
toch maar geklaard om de koopkracht
te handhaven. Naar mijn gevoelen zou
dit echter korte-termijnpolitiek zijn.
Daarom ben ik met de heer Terwindt
content met de mededeling van de Minister dat de extra inkomsten zullen
worden aangewend o m de financieeleconomische situatie structureel te
verbeteren. Vermindering van h e t f i nancieringstekort en structurele verbetering van de rendementspositie van
het bedrijfsleven zouden heilzaam zijn
voor onze macro-financieel-economische situatie.
Ik heb er begrip voor, dat de Minister
nog geen mededeling kan doen over
het al of niet bindend opleggen van
een loonmaatregel, omdat deze kwestie
nog onderwerp is van kabinetsberaad.
Zelf ben ik niet zo optimistisch o m te
veronderstellen dat de sociale partners tot vrijwillige matiging komen tot
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de grens als door de Regering bepaald. Deze vrijwillige matiging is de
laatste jaren niet gelukt. Het zal naar
mijn vaste overtuiging ook in 1980 niet
lukken. Aan een loonmaatregel zal
naar mijn mening niette ontkomen
zijn. Zelfs is er mijns inziens niet aan te
ontkomen, de koopkrachtdoelstelling
los te laten. Aan deze vraag mijnerzijds
is geen aandacht geschonken. Dat begrijp ik want, om de beeldspraak van
de Staatssecretaris even op te pakken,
dit is geen krent in de pap maar een
dik, naar vel.
Een enkele vraag is nog blijven liggen, namelijk die van een nog grotere
bevordering van het verkopen van w o ningwetwoningen aan hen die daarvoor in aanmerking komen. De besparingen worden daardoor gestimuleerd.
Mijn vraag is, of de Minister een mogelijkheid ziet om deze besparingen ten
goede te laten komen aan de hoog nodige sanering van onze verpauperde
wijken in de steden. Het is een ontmoedigende zaak te moeten constateren,
dat voor een drastische aanpak van deze ellendige situatie de nodige gelden
gaan ontbreken.
Ik heb waardering voor de bewindslieden. Zij hebben niet de gemakkelijkste taak in het kabinet. Toch ontkom ik
niet aan de indruk, dat het beleid meer
gekarakteriseerd moet worden als volgend beleid. Het kabinet is, om het
voorbeeld van het schip ook maar eens
te gebruiken, drukker met het hozen
dan met het sturen. Wij zijn het er allen over eens, dat ons moeilijke tijden
wachten. Ik had zo graag gezien, dat
de Minister niet alleen een knap technisch betoog had gehouden maar ook
een bezielend betoog, zodanig dat een
vonk oversprong op onze kamer. Dat
kan alleen als scenario's, plannen en
blauwdrukken klaar liggen welke met
enthousiasme en begeestering worden gebracht. Ik wens de bewindslieden daarvoor alle kracht. Ik zal mijn
steun aan de wetsvoorstellen niet onthouden.

D
Minister Andriessen: Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Kamer voor het
positieve onthaal van onze antwoorden.
De heer Zoon heeft mij verweten
een zekere vooringenomenheid te
hebben als het gaat o m de ontwikkeling van de rijksbegroting en de collectieve sector in de toekomst. Ik stel
voorop dat bij tal van kabinetten in het
verleden - ik kijk er geen enkele partij
in het bijzonder op aan - wellicht moet
worden gesproken van een zekere
vooringenomenheid o m de collectieve
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sector te laten uitdijen. De collectieve
uitgaven bedragen in Nederland thans
meer dan 60%. Het is begrijpelijk dat
als men ziet aankomen dat een aantal
structurele wijzigingen in de economie
zich aandienen, daaraan het hoofd
moet worden geboden, Ik wijs op de
energiebalans die in de tachtiger jaren
gemiddeld met f 1 miljard per jaar
achteruit zal gaan. Ik wijs er verder op
dat wij met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid de groeivoet van
het nationaal inkomen in de loop van
de jaren tachtig zullen moeten bijstel
len. Nog niet zo lang geleden hanteerden we als groeivoet trendmatig een
percentage van meer dan 4. De laatste
vier jaar ligt de feitelijke groei gemiddeld op o m en nabij de 2. Het is duidelijk dat de ontwikkeling van de collectieve sector gewoon niet zo door kan
gaan. Ook dat is geen wijsheid die alleen door dit kabinet is opgebracht.
Ook de 1%-gedachte van het vorige
k a b i n e t - t o e n werd een aanzienlijk hogere groeivoet van het nationaal inkomen aangehouden dan vandaag de
dag, namelijk een van meer dan 3% gaf blijk van wat ik nu maar vooringenomenheid tussen aanhalingstekens
zal noemen. Ik ben ervan overtuigd,
dat wij tot ver in de jaren tachtig met
het vraagstuk van de mogelijke omvang van de collectieve sector te maken zullen hebben en dat het vrijwel
zeker zal gaan om een voortdurende
strijd o m de groei van die sector in bedwang te houden.
Als dan mijn collega van Sociale Zaken ten tonele wordt gevoerd als iemand die geacht wordt een genuanceerder oordeel over ombuigen te
hebben, dan begrijp ik dat niet. Ik ben
evenzeer en misschien nog meer dan
mijn collega van Sociale Zaken overtuigd hoe moeilijk het is om o m te buigen. Ten slotte berust de coördinatie
van het totale ombuigingsprogramma
bij de Minister van Financiën. Misschien mag ik zeggen dat niemand beter dan hij weet, hoe moeilijk het is op
al die terreinen tot concrete besluiten
te komen. Het gaat niet om de erkenning dat het moeilijk is, maar o m erkenning dat het onontkoombaar is.
Daarvan is mijn collega van Sociale
Zaken evenzeer overtuigd als ondergetekende.
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik meen dat de intentie van
waaruit de heer Albeda sprak een andere was dan die van waaruit deze Minister sprak. De Minister heeft het erover, hoe moeilijk het is om te buigen
in technische zin.
De heer Albeda sprak vanuit een geheel andere visie. Hij vroeg zich af of
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Andriessen
het nu wel altijd nodig is om die particuliere sector te laten groeien. Moet
niet opnieuw worden gekeken naar de
vraag, wat aan de ontwikkeling van de
collectieve sector kan worden gedaan?
Het uitgangspunt van de Minister van
Sociale Zaken is meer een bewogen uitgangspunt.
Minister Andriessen: Elk vogeltje zingt
zoals het is gebekt. Ik zing mijn wijs. Ik
ga uit van een andere invalshoek ter
zake van de verhouding collectieve/
particuliere sector. Bij herhaling - ook
dit jaar weer; ik wijs naar de materiële
implicaties van het bijna-akkoord,
waarover binnen de Stichting van de
Arbeid overeenstemming leek te worden bereikt - moeten wij constateren,
dat de particuliere sector niet bereid is
de consequenties van de omvang van
de collectieve sector te aanvaarden.
Dat nemen wij waar. Die collectieve
sector zal dan moeten bijstellen, want
wij krijgen in Nederland niet meer met
overvragen. Dat helpt ons niet. Ik
hoop, dat deze woorden ook wat bewogen klinken.
De heer Zoon (PvdA): Aardig.
Minister Andriessen: Ik kom thans
over de onderuitputting te spreken.
De heer Zoon heeft gelijk als hij stelt,
dat er materieel ten opzichte van 1979
door die onderuitputting niets verandert. De frustratie van de Minister van
Financiën is, dat men er niet in geslaagd is het financieringstekort in
I980 substantieel terug te brengen. Wij
hebben daar geen doekjes om gewonden. Andere geachte afgevaardigden
in dit huis heeft dit tot kritische betogen verleid. Wij hebben dit reëel uitgesproken. Ik heb ook gezegd, dat ik dat
betreur. Als volgend jaar zou blijken,
dat de internationale ontwikkelingen
de effecten hebben die ruwweg kunnen worden berekend, dan zullen wij
er niet aan kunnen ontkomen veel
drastischer in te grijpen dan met de
wetenschap van medio 1979 het geval
zou zijn. Wat het precies zal inhouden
weet ik op dit moment ook niet. Ik weet
niet of de bijeenkomst te Caracas al
ten einde is. Niet alleen de gevolgen
van de olieprijsstijgingen zullen ons
bedreigen. Indien produktiebeperking
mede onderdeel van dit overleg gaat
uitmaken zal de problematiek volgend
jaar aanzienlijk worden verscherpt.
Dan zullen uitermate pijnlijke beslissingen moeten worden genomen.
Ik kom thans te spreken over het announcement-effect van de WIR. Ons
departement hebben in de afgelopen
maanden vele telefoontjes bereikt met
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de vraag, hoe de passage in de Miljoenennota moet worden begrepen. De
heer Zoon sprak niet alleen over de
contribuabelen zelf, maar ook over
hun adviseurs.
Ik denk dat het publiek, dat gewend
is met belastingzaken, inwerkingtredingen en dat soort dingen o m te
gaan, niet zo snel aan de passage die
bedoeld wordt, de rotsvaste overtuiging zal hebben ontleend, dat in geen
geval voor 1 januari 1980 aan de basispremie voor de gebouwen iets zal
worden gedaan. Dat wordt ook weerspiegeld door het feit, dat ons in de
loop van die periode heel wat vragen
van betrokkenen hebben bereikt. Zo
eenduidig, leid ik daaruit af, was kennelijk de passage in de miljoenennota
niette interpreteren. Ik geloof dat de
beslissing die wij hebben genomen op
zich zelf juist is geweest.
Ik begrijp, dat in deze Kamer ernstige twijfel leeft met betrekking tot deze
datum. Ik kan mij niet goed voorstellen
dat, hoezeer men aan de overzijde van
het Binnenhof vandaag ook met geheel andere zaken bezig is, daar een
ander geluid zal klinken. Ik denk dat wij
bij de behandeling van het wetsontwerp aan de overkant van het Binnenhof eens moeten zien op welke wijze wij aan deze problematiek tegemoet
kunnen komen.
De heer Simons heeft gesproken
over de flexibiliteit in het belastingbeleid en in de begroting. Ik ben het met
hem eens, dat belastingbeleid een
flexibel beleid moet zijn. Ik vind de
door hem gekozen voorbeelden echter
wat eenzijdig onflexibel, om het zo
maar te noemen. Het gaat allemaal om
voorbeelden o m de wat meer welgestelden via fiscale methodieken wat
meer van hun reëel beschikbare inkomen af te nemen. Ik sluit helemaal niet
uit, dat er op zichzelf aanleiding kan
zijn in het belastingbeleid met dat element rekening te houden. Dat gebeurt
op tal van terreinen in feite ook. Of je
daarop dan het etiket 'flexibiliteit'
moet plakken, is, dacht ik, een andere
zaak. Ik verwacht dan toch een wat
breder terrein. Ik kan mij voorstellen,
dat zoiets als een autokostenfictie in
de loonbelasting of de vakantiebonnen in die flexibiliteit ook een plaats
krijgen.
Wat de flexibiliteit binnen de begroting betreft, heeft de heer Simons gelijk - misschien duidde hij erop toen hij
sprak over twee è drie procent - dat in
het begin van de jaren zeventig een
dergelijk percentage uit een onderzoek
naar voren is gekomen. Ik mag erop
wijzen, dat ik in de Tweede Kamer naar
aanleiding van de motie-Joekes heb
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toegezegd een onderzoek te zullen instellen naar de onderliggende wetten
en regelingen die in feite een groot
stuk van de inflexibiliteit van het uitgavenbeleid bepalen. Ik denk dat uit dat
onderzoek nieuw materiaal met betrekking tot dit vraagstuk te voorschijn
zal komen.
Een tweede punt is dat wij hebben
moeten constateren dat, hoezeer
meerjarenramingen en -afspraken van
uitermate groot nut zijn als het erom
gaat inzicht te krijgen in tendenties en
ontwikkelingen, van deze meerjarenramingen en -afspraken een zekere verstrakking, een zekere inflexibiliteit uitgaat, omdat de meerjarenramingen
veelal als verworven rechten worden
beschouwd en men in het algemeen
meer nagaat hoe men zijn aanspraken
kan vergroten - bovenop iets dat als
een verkregen recht wordt beschouwd
- dan dat het zou gaan om iets dat nog
een zekere flexibiliteit zou hebben. Dat
is een van de redenen waarom wij in
de miljoenennota-1979 hebben aangekondigd dat wij met de meerjarenramingen evaluerend bezig willen zijn en
dat wij een enkel resultaat van die evaluatie in de miljoenennota-1980 hebben opgenomen. Wij hopen in de volgende miljoenennota op dat stuk verdere mededelingen te kunnen doen.
Het is - dat heb ik in de twee jaar dat
ik Minister van Financiën heb mogen
zijn wel ervaren - deksels moeilijk o m
iets wat eenmaal in een begroting zit er
ook weer uit te krijgen of althans te
verminderen. Dat is de harde praktijk
van het leven. Zo groot is het aantal
begrotingsartikelen niet - vanmorgen
heb ik het aantal van meer dan 2000
genoemd - of er is voor elk artikel wel
een verdediger of een aantal verdedigers.
De heer Simons is ook nog ingegaan
op het huurwaardeforfait. Hij weet, dat
wij bezig zijn de totale problematiek
van de fiscale aspecten van het eigen
huis te bekijken. Ik weet niet precies
wanneer de Staatssecretaris met die
nota klaar zal zijn, maar als ik het goed
heb begrepen zal dat zeker de eerste
maanden van volgend jaar zijn. Als ik
de Staatssecretaris hiermee iets te
zeer belast, dan zal hij zich er straks
zelf wel tegen verweren.
Wat het staatsaandeel in de aardgasbaten betreft, herhaal ik wat ik pas
in de Tweede Kamer heb gezegd, nl.
dat na de recente aanpassingen het kabinet van oordeel is dat er thans geen
aanleiding is om dat staatsaandeel te
herzien.
De heer Terwindt hoopt dat in de begroting 1981 de verbale instemming die
ik heb betuigd met zijn betoog ook in
harde cijfers haar weerslag zal vinden.
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Vanmorgen heb ik al nadrukkelijk
gesteld dat wij vasthouden aan de ba
sisfilosofie van Bestek '81. Ik w i l de geachte afgevaardigde graag beloven
dat wij al het mogelijke zullen doen o m
die basisfilosofie ook cijfermatig in de
begroting 1981 tot uitdrukking te brengen
Dat dit bij alle externe problemen die
wij hebben nog wel eens moeilijk kan
zijn, zal de Kamer wel met mij eens zijn.
Wat de meeropbrengsten van het
aardgas betreft, wil ik mede gelet op
hetgeen de heer Van der Jagt heeft gezegd, voor een misverstand waarschuwen. De aanwending van extra aardgasbaten voor vermindering van het
financieringstekort zou in indirecte zin
structuurverbeterend, zelfs voor het
bedrijfsleven, kunnen zijn. Maar bij de
term die ik heb gebruikt, nl. 'structuurverbeterend' - mede gelet op hetgeen
ik in de Tweede Kamer tegen de heer
Rietkerk heb gezegd - dacht ik meer in
het bijzonder aan maatregelen ten behoeve van de economische structuur.
Nogmaals, daarbij is hetfinancieringstekort zeker niet uit te sluiten, maar
ook niet als enige mogelijkheid te zien.
De heer Terwindt vroeg hoe het nu
eigenlijk zit met die onderuitputting,
omdat er als gevolg van de ombuigingen de laatste jaren al een druk op de
begroting is gelegd. Hij vroeg zich af,
of niet moet worden gevreesd dat
daardoor de trends uit het verleden
niet automatisch kunnen worden
doorgetrokken en dat het niet uitgesloten is dat men wat die onderuitputting
betreft op een ander bedrag uitkomt
dan uit de trend uit het verleden zou
voortvloeien. Dat is een serieus punt.
Eén van de redenen dat wij bij de aannames voorzichtig zijn geweest, is het
feit dat ook w i j dit nog niet helemaal
kunnen overzien. Wel moet ik erop w i j zen dat ook de begroting 1979, die onder de druk van de ombuigingen
stond, in elk geval op dit moment een
onderuitputtingsbeeld laat zien dat
heel goed spoort met de verwachtingen die wij daaromtrent in de Miljoenennota hebben weergegeven. Ik heb
voorlopig dus geen reden om aan te
nemen dat dit probleem zich zal voordoen.
De heer Terwindt heeft ook gesproken over nieuwe procedures o m te
voorkomen dat de begroting al klaar
is, terwijl de sociale partners nog moeten starten met hun onderhandelingen
over lonen en arbeidsvoorwaarden en
daar een resultaat uit kan rollen dat
niet meer kan worden verwerkt in het
begrotingsbeleid. Dat is een zeer reële
zaak als wij zien dat in de afgelopen jaren de initiële loonstijging gemiddeld
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meer dan een procent is uitgegaan boven de verwachtingen die aan het beleid in die jaren ten grondslag lagen.
Dit heb ik vanmorgen ook bedoeld,
toen ik zei dat de loonontwikkeling een
extra belasting betekent voor het f i nancieringstekort van dit moment en
direct doorwerkt op de werkloosheid.
Ik vind dus dat hiermee door de geachte afgevaardigde een uitermate
belangrijk punt is aangesneden. Het is
echter bijna onmogelijk hiervoor een
geschikte oplossing te vinden. Immers, het omkeren van die situatie lukt
ook niet. Het zou natuurlijk schitterend
zijn als het kabinet bij de opstelling
van de begroting zou kunnen uitgaan
van de inhoud van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het volgend jaar.
Maar dit is tot dusverre nog geen enkel
kabinet gelukt, althans niet in de loonpolitieke situaties waarin wij verkeren.
Ik heb ook begrepen dat de sociale
partners heel nadrukkelijk willen weten waaraan zij met het beleid toe zijn,
omdat dit zo'n geweldige impact heeft
op het gehele economisch gebeuren.
Ik erken dus het probleem. Ik zie alleen
niet zo gemakkelijk een procedurele
weg om daarvoor een oplossing te
vinden. Niettemin ben ik van mening
dat er alle aanleiding is, zeker nu de
speling er steeds meer uit raakt - dit is
de situatie waarvoor wij op dit moment staan - t o c h nog eens opnieuw
met de sociale partners te overleggen
over de vraag of er niet iets meer parallelliteit in de besluitvorming zou zijn
te brengen. Dit zou een stuk rust voor
de sociale partners en een stuk zekerheid voor het begrotingsbeleid betekenen.
Dan heeft de heer Terwindt nog
weer gesproken over de inflatie, in het
bijzonder in verband met het monetaire beleid waarover ik vanmorgen een
opmerking heb gemaakt.
Ik zou daarover het volgende willen
zeggen: het is juist - ik vind dat ook
een goede zaak - dat afwijkingen die
zouden gaan ontstaan, zeker door interne oorzaken (ik denk aan de ontwikkeling van het arbeidsvoorwaardenbeleid) van datgene wat door het kabinet
als uitgangspunt is genomen voor het
sociaal-economisch beleid in 1980, in
elk geval niet door het monetaire beleid zullen worden geaccommodeerd.
Dat betekent natuurlijk dat, indien en
voor zover dat beleid uit de hand
loopt, spanningen ontstaan, aan de f i nancieringsbehoeften van het bedrijfsleven minder gemakkelijk zal kunnen
worden voldaan en dat de druk op de
rente uiteraard aanwezig zal blijven.
Dat zijn ook dingen die de partners
zich bij de onderhandelingen moeten
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realiseren op het moment dat zij tot afspraken komen over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het volgende jaar.
Ik zou het een onjuist beleid vinden
wanneer de overheid als het ware, zeker a priori maar ook in dit geval nadien, zou accommoderen wat in wezen
aan serieuze onderhandelingsactiviteiten heeft ontbroken om te blijven, niet
primair bij wat de de Regering nu zo
graag wil, maar bij wat de economische situatie in het land onder de gegeven omstandigheden kan dragen.
Daar gaat het uiteindelijk o m .
Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer Trip is nog eens
teruggekomen op het onbetaalde
werk. Ik heb hem nu iets beter begrepen. Hij doelde met name op het feit
dat verschuivingen tussen de verschillende sectoren uiteraard aanleiding
kunnen geven tot een onjuiste indruk
van wat er nu precies aan de gang is.
De heer Trip heeft daarin gelijk. Ik blijf
van mening dat het ongelooflijk moeilijk is daar betrouwbare metingen naar
te doen. Maar ook als wij die metingen
niet precies kunnen doen, ben ik het
wel met hem eens dat wij met het verschijnsel van de verschuivingen bij de
beoordeling van de economische en financiële werkelijkheid rekening zouden moeten houden. Ik zou niet graag
zien dat het onbetaalde werk uit de samenleving wegviel. Ik denk dat de samenleving dan volstrekt zou stilvallen.
De heer Van Tets geef ik graag toe ik heb dat al gezegd naar aanleiding
van mijn vooringenomenheid, zoals
door de heer Zoon geconstateerd - dat
het heel wat waarschijnlijker is ervan
uit te gaan dat wij de komende jaren
met meer ombuigingen te maken zullen krijgen dan dat dit niet nodig zou
zijn en dat a fortiori als de particuliere
aanspraken niet zouden matigen.
Ik geef toe, dat het beleid, zoals wij dat
voeren, niet helemaal de 'knellingen'
voor het bedrijfsleven heeft kunnen
wegnemen. Ik wijs erop, dat ook bij de
drukstijging die wij aanvaarden, de
maatregelen die w i j ter zake nemen dus de maatregelen die op het bedrijfsleven zijn gericht en die niet onmiddellijk in de arbeidsinkomensquote
neerslaan, maar natuurlijk wel een
positief stimulerende invloed op het
bedrijfsleven hebben - niet uit het
oog moeten worden verloren.
Dezer dagen is er een boekje uitgegeven met als titel 'De economie kan
barsten'. Met die titel ben ik het volstrekt niet eens. Daarin wordt het zich
verschuilen achter de politieke werkelijkheid genoemd. Het kabinet heeft
met een politieke werkelijkheid te maken. Als de geachte afgevaardigde
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spreekt over een politieke nood om bepaalde maatregelen te nemen, heeft
het kabinet inderdaad met de samenleving en met het parlement te maken.
Bovendien zal in wisselende situaties
met wisselende opvattingen van parlementaire groepen, ook van coalitiegroeperingen, rekening moeten worden gehouden. Of het zo eenzijdig bij
het CDA mag worden gedeponeerd als
de heer Van Tets zojuist meende te
doen, moet ik uiteraard voor zijn verantwoordelijkheid laten.
De heerChristiaanse (CDA): 'Deeconomie kan barsten' kan twee betekenissen hebben.
Minister Andriessen: Dat weet ik. Het
zal de geachte afgevaardigde echter
inmiddels volstrekt duidelijk zijn welke
betekenis ik heb afgewezen.
Mijnheer de Voorzitter! De heer Van
Tets heeft wel gelijk, als hij zegt dat de
6 miljard, die ik als antwoord heb genoemd op zijn desbetreffende vraag
van gisteren, een belangrijke zaak is.
Hij acht een bruto aanpassing wel mogelijk. Ik heb gezegd, dat ik hiermee
nogal wat problemen heb. Het is wel
een gedachte die naar mijn idee zeker
de moeite van het overwegen waard
is. Toch wil ik ervoor waarschuwen,
dat, zeker op zeer korte termijn, daaruit
mijns inziens geen directe mogelijkheden zullen voortvloeien.
De geachte afgevaardigde gaat er
niet van uit, dat de 550 miljoen in verband met het Hofstra-rapport die het
vorige jaar in het dekkingsplan terecht
is gekomen, nu definitief voor Hofstra
verloren is. Ik moet erop wijzen, dat de
gelden die wij verleden jaar voor dekking hebben aangewend in elk geval
voor structurele uitgaven zijn bestemd. Dit betekent het volgende. Als
de Kamer te zijner tijd van oordeel is,
dat de Hofstra-voorstellen op enigerlei
wijze moeten worden uitgevoerd en
als zij daarbij een bepaalde omvang
wenst, moet dan opnieuw naar dekkingsmiddelen voor een dergelijke
maatregel worden gezocht. Dat zal in
mijn optiek onderdeel moeten zijn van
de prioriteitsafweging die op dat ogenblik moet plaatsvinden. Ik zie het niet
anders. Het geld dat wij uit 'Hofstra'
voor deze doeleinden hebben aangewend, is echter ook verleden jaar in
het aanvullende beleid, zoals wij dat
toen noemden, terechtgekomen. Het
grootste gedeelte van dat beleid hebben wij, zoals de geachte afgevaardigde weet, in 1980 structureel gemaakt.
De heer Van der Jagt heeft de stimulering van de verkoop van woningwetwoningen genoemd en de aanwen-
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ding van de besparingen die daaruit
zouden voortvloeien voor de verpauperde steden. Er is een zekere ambivalentie in deze stellingname besloten. Ik
heb namelijk de indruk, dat juist in de
steden de verkoop van woningwetwoningen aan bewoners het slechtst verloopt. In het midden latend in hoeverre
daardoor structurele besparingen beschikbaar komen die ook voor structurele stadsvernieuwingsuitgaven kunnen worden aangewend - op het eerste gezicht zet ik hierbij nog wel een
vraagteken - ben ik bang, dat die gelden, bij een verdergaande stimulering
van de verkoop van woningwetwoningen, juist daar terecht zullen komen
waar de stadsvernieuwing niet de
grootste knelpunten oplevert.
Ik wijs er overigens op dat voor de
stadsvernieuwing als zodanig in de
rijksbegroting zeer substantiële bedragen zijn opgenomen. Dat is niet genoeg naar het oordeel van de lagere
overheid, maar desondanks zijn het
substantiële bedragen die ook in de
bezuinigingsactiviteiten tot dusverre
onaangetast zijn gebleven. Deze bedragen hebben zelfs nog een zekere
groei vertoont.
Vervolgens is er de kwestie van de
handhaving van de koopkracht. Het
punt was mij niet ontgaan, maar ik heb
vanmorgen gezegd dat ik mij wat het
hele koopkrachtgebeuren betreft aansloot bij hetgeen enkele minuten van
tevoren door mijn ambtgenoot van
Sociale Zaken in deze Kamer was gezegd. Als ik het goed heb gehoord
heeft hij gezegd dat als gevolg van internationale ontwikkelingen de doelstelling van de Regering o m de koopkracht van de modale inkomens te
handhaven, steeds meer onder druk
staat, zonder daaraan nu al beleids
conclusies te verbinden. Naar mijn
mening is dat een juiste constatering.
Wij zullen moeten proberen in het
overleg dat op zeer korte termijn met
de sociale partners zal plaatsvinden en
na beraad in het kabinet tot een definitieve standpuntbepaling te komen. Ik
wijs er in dit verband op dat in de Miljoenennota waarin de desbetreffende
passage aan de orde is, nadrukkelijk is
gesteld dat uiteraard - gezien alles wat
het kabinet al heeft gedaan - niet onder alle omstandigheden zo'n koopkrachtgarantie als een soort waterdichte toezegging van het kabinet kan
worden aangemerkt.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte
afgevaardigde de heer Terwindt heeft
gesproken over zijn vrees dat het matigingsbesef, dus het besef dat matiging
een noodzakelijke aangelegenheid is,
in de samenleving aan het verzwakken
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is. Ik zou dat met hem ten zeerste betreuren. Het is ontegenzeglijk waar dat
de matiging tot resultaten leidt. Dat is
nu al zo, zij het dat iets wat jarenlang is
scheefgegroeid niet in één of anderhalf jaar kan worden rechtgetrokken.
Zeker niet als wij moeten constateren
dat ook in het ene jaar 1979 de matiging in de particuliere sector - wat de
inkomensvorming betreft - zich niet
heeft ontwikkeld conform de doelstellingen die het kabinet daarbij had. Ik
sluit mij dus van harte aan bij hetgeen
de heer Terwindt op dat punt heeft gezegd. Ik maak nog eens duidelijk dat
wij in Nederland in de eerste helft van
1979, vergeleken met 1978, op de goede weg waren. Onze uitvoer liep op,
ons relatieve kostenpeil was ten opzichte van het buitenland - en vooral
ten opzichte van het buitenland dat
voor ons van belang is - belangrijk gedaald en onze inflatie is op het ogenblik het laagste van de hele EG. Er is
dus wel degelijk met matiging wat te bereiken als wij - dat is wellicht de solidariteitsplicht die de mensen op zich
moeten nemen - ook enig geduld w i l len hebben met de groei in de goede
richting, zoals wij zo lang een groei in
de verkeerde richting hebben geduld.

D
Staatssecretaris Nooteboom: Mijnheer de Voorzitter! De heer Simons
heeft enkele opmerkingen gemaakt
over de mate van de verhoging van de
benzine-accijns. Hij heeft verwezen
naar een staatje dat - naar ik aanneem
- voorkomt op stuk 15 852, nr. 5. Op
zich zelf begrijpt de heer Simons dat ik
die cijfers nu niet in twijfel trek. Wij
moeten echter met elkaar constateren
dat - daarbij ontken ik niet dat het verschil met gewone benzine in 1976 erg
groot was - een zo grote discrepantie
van 8 tot 10 cent in de benzineprijs per
liter effect moet hebben in de grensstreek. Men kan dat ook horen bij de
mensen die hun onderneming in die
streek hebben. Het is vanwege dit effect dat wij meenden dat wij niet geau
toriseerd waren, dat voorstel te doen.
Ik kom nu bij het pièce de résistance
van de discussie over de kranten. Ik
kan mij niet herinneren dat over zo'n
kwantitatief, maar niet inhoudelijk, betrekkelijk klein punt zoveel is gezegd.
Wij spreken dan ook over een onderwerp dat diep ingrijpt in het gemoed
van nagenoeg iedereen in deze Kamer,
namelijk het grote goed van een pers
die zich vrijelijk kan bewegen. Voordat
ik verder ga, beklemtoon ik nogmaals
dat het verre van mij is, terug te verlangen naar een tijd die ik ook compos
mentis heb meegemaakt en waarin dit
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Ik kom terug op vragen die de heer
Christiaanse heeft gesteld.
Hij zei dankbaar te zijn - het is altijd
een vreugde waar te nemen dat mensen dankbaar zijn; het is een w o o r d
dat niet zo vaak in het woordenboek
voorkomt - voor de toezegging dat het
tarief van de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting mee zal worden genomen bij de studie alsmede
het vraagstuk van de vermogenswinstbelasting. Dat deed mij een beetje denken aan het pinkje en het hele lijf. Ik
moet benadrukken dat ik geen overwegende bezwaren heb o m dat mee te
nemen. Integendeel, maar naar goed
democratisch gebruik heeft de vaste
Commissie voor Financiën krachtens
de motie mede zeggenschap. Wil dat
echt functioneren, dan kan ik die toezegging niet doen, want die kunnen
wij alleen maar samen doen. Aan mij
zal het wat dat betreft niet liggen, al
moet ik dan wel zeggen dat het een
keuze is van onderwerpen die de studie moet gaan omvatten.
De heer Christiaanse heeft ook nog
een opmerking gemaakt over het aangiftebiljet. Ik geloof dat ik hem op dit
punt kan geruststellen. Op dit punt ben
ik namelijk vrij dogmatisch in mijn opvattingen. Bij de aangifte voor 1979 is
Er is een vereniging die bij de Eurogevoegd of zal worden gevoegd - bilpese Commissie heeft gepleit voor een
jet en toelichting worden op dit monultarief. Dit is haar goed recht in een
ment g e d r u k t - , zoals dat helaas wel
democratisch Europa. Hiermee kan
eens meer moet, een aanvulling op de
echter niet zijn aangetoond dat de hetoelichting, vet gedrukt. Daaronder
ren van de commissie in strijd met het
staat, dat bij het ter perse gaan van de
denken over de BTW in de EG zullen
aanvulling het niet anders kon, terwijl
zeggen dat het over enkele jaren zover
in min of meer excuserende taal wordt
zal zijn. Ik volhard in mijn opvatting dat
gezegd dat het betreffende ontwerp
het argument van de EG in dezen niet
nog bij de Eerste Kamer aanhangig is.
valide is.
Ik meen dat dit binnen het kader van
Dit onderwerp wil ik serieus en
het pragmatisme waarin ook wij moeenigszins schertsend besluiten. De
ten leven met zo'n grote dienst en met
heer Simons heeft een argument aanzoveel aangiftebiljetten, een bijna ongevoerd. Ik ben slechts een eenvoudige
ontkoombare zaak is en dat dit, als ik
gespecialiseerde jurist en geen ecouw Kamer met een court mag vergelijnoom, hoewel wij in onze studie enige
ken, op geen enkele wijze een neglect
beginselen van de economie niet hebof court is.
ben behoeven te ontberen. Het is een
Ik wil vervolgens terugkomen op
merkwaardig argument, als ongenueen opmerking die de heer Christiaananceerd wordt gezegd dat het in kleine
se heeft gemaakt over de inflatieneulanden slecht gaat met de kleine pers,
trale belastingheffing, ware het niet
omdat deze niet op grote schaal werdat ik zijn opmerking meer beschouken en hierdoor hoge kosten hebben.
wend mag kenschetsen dan als een
Ik ben van mening dat dit zo ongenuoproep tot een oordeel daarover. Ik wil
anceerd niet waar is.
namelijk vragen de discussie over dit
Nu volgt mijn schertsende opmeronderwerp zo geserreerd mogelijk te
king. Ik meen dat in de kring waaruit
houden omdat wij bij de behandeling
de heer Simons voortkomt, het begrip
van het 'Hofstra-onderwerp' zelf daar
'Schumacher, houd het klein' is genog heel diepgaand over zullen spreschreven. Ik begrijp daarom niet heleken.
maal de significante betekenis van zijn
Ik kom thans tot de vragen van de
opmerking. Zelfs ernstige zaken mag
heer
Van Kleef. Het is wel wat moeilijk,
men naar mijn mening met de nodige
als hij zo snel spreekt, precies op te
eerbiedige humor afsluiten.

niet het geval was. Als ik een klein ondeugend taalgrapje maak, merk ik op
dat ik dit 'im Voraus' wilde zeggen.
Men moet mij niet van fiscaal getheoretiseer verdenken, als ik het volgende opmerk. In de belastingheffing
moeten wij met elkaar de durf opbrengen, te spreken van een goed systematisch onderbouwd en verantwoord
stelsel. Ik begrijp niet dat, wanneer in
de EG straks brood zal vallen onder het
tarief van vier procent, zelfs voor degenen die krachtens hun vaandel niet bij
brood alleen willen leven, deze vier
procent een duivelse uitvinding is. Ik
ben van mening dat ondanks alle idealisme de vier procent een normaal
verschijnsel mag worden genoemd.
Indien men zo geestelijk bezig is dat
men met het woord vrijstelling met de
grootste vrijmoedigheid omgaat, zeg
ik dat, als men een echte vrijstelling
w i l , men hierom moet vragen en niet
om een nultarief. Een vrijstelling betekent immers dat de voordruk van de
BTW blijft gelden overeenkomstig de
normen die in de EG hiervoor gelden. Ik
ben dus niet te overtuigen, hoezeer ik
dit ook w i l . Ik ontraad aanneming van
de motie dan ook ten stelligste.
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schrijven wat hij bedoelt. Hij sprak
over het nettoverschil tussen de salarissen na aftrek van belasting. Er is bij
mij een klimmende vreugde dat zijn
fractie vóór de wetsontwerpen gaat
stemmen. Het zou kunnen zijn dat mijn
argumenten door hem niet worden afgenomen. Ik heb daar wel begrip voor,
want dat zou mij in zijn ogen misschien te veel vreugde bezorgen. Hij
stelde: een constante belastingverlaging van zeg zeventig gulden op een
laag inkomen - ik laat even in het midden wat laag en wat hoog is; het is zo
subjectief, maar ik meen dit wiskundig
te mogen stellen - heeft ten opzichte
van een hoog inkomen toch altijd het
resultaat dat de vaste verlaging, dus
het constante bedrag van de verlaging
altijd een groter percentage uitmaakt
van het lage inkomen na de belasting
dan van het hoge inkomen na belasting.
Een tweede opmerking i s - ik weet
niet of ik helemaal zuiver op de graat
ben - ; Als de heer Van Kleef zou bedoelen de verhouding tussen de netto
groei van de salarissen en niet de verhouding tussen de netto salarissen,
dan stijgt mijn vreugde bijkans ten top,
want zeventig gulden uitgedrukt in nul
voor het lage salaris en voor het hoge
salaris - daar mag de wiskundige antw o o r d op geven - brengt de heer Van
Kleef onontkoombaar tot het stemmen
vóór het ontwerp.
De heer Van Kleef sprak voorts over
het wetsontwerp betreffende auto's en
tabak. Zijns inziens had het ook gesplitst kunnen zijn ingediend. Mijn antw o o r d daarop is ongeclausuleerd 'Ja'.
Het is alleen de pragmatiek geweest
die ons de durf heeft doen vatten o m
het gecombineerd te doen. Ik geloof
dat opmerkingen van zijn kant in deze
richting niet geheel ongebruikt of ongehoord voorbij mogen gaan. Dat zou
ik erop willen zeggen.
Ik was zeer onder de indruk van de
buitengewone leergierigheid van de
heer Van Kleef. Hij is zelfs naar de bibliotheek gelopen. De uittree-rede
waarop ik doelde, is van 29 september
1966. Dat kan van nut zijn voor het geval hij zijn leergierigheid voortzet.
Ik kom tot de vragen van de heer
Van Tets. Hoe hoog, zo vroeg hij, is het
budgettaire aspect van het nultarief
van de BTW. Dat is 35 min. In dit verband kan ik hem verwijzen naar de
Handelingen van de Tweede Kamer,
blz. 1621 en 1622, linkerkolom. Daar
staat onder meer dat het ongeveer 2
cent per dag zou betekenen en daar
vindt men gegevens over de verhouding tussen de stijging van de prijzen
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in het verleden en de stijging van de
abonnementen. Ik meen mij ervan ontslagen te mogen achten, dit hier te
herhalen.
De heer Van Tets zei niet goed te begrijpen, waarom w i j geen beperkte
bronheffing op de rente van spaarbiljetten zouden kunnen instellen. Welnu, mijn voorlopig oordeel d a a r o v e r ik ben er nog mee bezig - is het volgende. Als spaarbiljetten die over de
counter worden verhandeld wat de
rente-uitbetaling betreft worden belast
met een bronheffing, is dit naar mijn
mening - alhoewel er houders zijn die
het zwart zullen houden - t o c h discriminatoir ten opzichte van bij voorbeeld de spaarvorm van obligaties aan
toonder. Uit krantepublikaties van elke
dag kan men kennis nemen van internationale obligaties die worden uitgegeven zonder inhouding van belasting. Onder meer de Neue Zürcher
doet dat bijna elke dag, en het is een
respectabele lijst. Het is als men daarvan kennis draagt een zeer simpele
zaak o m uit te wijken naar obligaties
aan toonder.
Nu heb ik de heer Van Tets horen
zeggen - maar misschien heb ik hem
niet goed verstaan - : dan moet u niet
alleen de spaarbiljetten over de counter nemen, maar ook de obligaties aan
toonder.
De heer Van Tets (VVD): Inderdaad, zij
het voor zover iemand daar over de
counter rente op zou komen incasseren, zonder dat het op naam is gesteld.
Staatssecretaris Nooteboom: Ik wijs
erop dat er nu geen plicht tot identificatie bestaat. Waarom zouden de
spaarbiljetten plus die obligaties niet
vrij moeten zijn, terwijl de man zonder
enige rente-inhouding obligaties kan
kopen in het buitenland? Dat is een
fluitje van een cent.

Aan de inhouding van belasting op
rente, vooral die van obligaties, zit het
macro-economisch aspect van het renteniveau. Prospectussen voor eurodollarleningen bevatten voorzover mijn
kennis strekt alle de bepaling, dat de
rente wordt uitbetaald tegen het percentage genoemd in het prospectus,
onder de voorwaarde dat geen belasting wordt ingehouden. Wordt door de
wetgever een inhoudingsbelasting ingevoerd, dan kan men de rente zodanig bruteren, dat degene die de rente
ontvangt na aftrek van de bronbelasting het percentage krijgt dat hem in
het vooruitzicht was gesteld. Een dergelijke handeling is voor de geldopnemer vrij ingrijpend. De rentelasten
kunnen voor het bedrijf dat de lening
heeft opgenomen formidabel stijgen.
In de meeste prospectussen komt ook
de bepaling voor, dat men in een dergelijk geval de lening mag aflossen.
Gezien de huidige rentestand is het
echter niet plezierig in de noodzaak te
verkeren een lening op te nemen. Enigen in deze Kamer hebben er recente
ervaring mee.
Ik ben dus van mening dat nog onvoldoende argumenten zijn aangevoerd voor de stelling, dat bronheffing
dè oplossing is. Voorshands blijf ik van
mening, dat voorkeur moet worden
gegeven aan legitimatie en renseignering.
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Wordt het beperkt tot de
zwart-geldhouders, dan behoeft de
brutering niet erg te zijn. Men kan zich
dan op die bepaling beroepen als men,
over de toonbank afrekenend, met de
inhouding te maken krijgt. Men moet
zich dan wenden tot de debiteur, hetgeen betekent dat men zich in elk geval tegenover hem identificeert.

Staatssecretaris Nooteboom: Dat geef
ik toe, maar de vraag is of daardoor
een preferentie bestaat voor de bronbelasting. Ik noem nog een ander
punt. Overigens komen wij vanmiddag
niet over deze zaak uitgepraat. De heer
Van Tets weet waarschijnlijk dat ik
over dit onderwerp binnenkort met de
bekende instellingen van het financieringswezen in Nederland een gesprek
zal hebben.

Staatssecretaris Nooteboom: De bepalingen in de prospectussen zijn veel
generaler. Ik weet dat toevallig doordat ik in een andere functie er fel voor
heb gevochten die bepaling er zo genuanceerd in te krijgen dat het, indien
de man bij voorbeeld recht heeft op
verrekening van de belasting ter voorkoming van dubbele belasting, voor
de debiteur eigenlijk vexatoir zou zijn
om bruto te moeten afrekenen. Bij heel
wat van deze leningen was ik met onvoldoende persuasieve gaven begiftigd o m een bepaling te bewerkstelligen in de door mij gewenste geest.
De heer Van Tets heeft vragen
gesteld over de door prof. Hofstra
voorgestelde maatregelen inzake
schijnwinst op voorraden en vaste activa en inzake rente en herkapitalisatie.
In de brief die wij aan de Tweede Kamer hebben geschreven over schijn-
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De heer Van Tets (VVD): Uw bevoegdheid gaat niet verder dan Nederland.
Staatssecretaris Nooteboom: Dat is
juist zo spijtig.
De heer Van Tets (VVD): Maar dat
geldt bij identificatie en renseignering
ook.

winsten hebben w i j gezegd dat het een
van de meest klemmende aspecten is
van de invloed van de inflatie op de
belastingheffing, met name bij ondernemers die zich niet kunnen bedienen
van een stelsel van voorraadwaardering dat bekend staat als substantialis
tische vormen van voorraadwaardering.
Dat zijn stelsels, waarin de prijsinvloed van de stijging van de voorraad
systematisch buiten de winst wordt
gehouden. Degenen die dat kunnen
doen, hebben geen inflatieneutraliteit
van node. Degenen die zich niet van
zulke stelsels kunnen bedienen, zijn in
het algemeen de middelgrote en kleine ondernemingen die niet voldoen
aan de criteria soortgelijk en soortverwant, zoals de Hoge Raad die gebruikt
en eist voor de voorraadwaardering
volgens substantialistische stelsels.
Vervolgens zijn het ook de wat kleinere
ondernemingen die hun boekhouding
daarop niet hebben kunnen afstemmen. Om die reden is de Regering met
haar pragmatische voorstellen gekomen.
In de nota staat, dat bij vaste activa
er in onze fiscale wetgeving een aantal
fenomenen is, dat althans verzachtend
werkt op de inflatoire invloed van die
activa. Met name noem ik de vervangingsreserve wanneer een bedrijfsmiddel wordt verkocht met nominaal
grote winst maar wordt vervangen.
Die winst wordt dan gereserveerd.
Verder noem ik dat wij jarenlang vervroegde afschrijvingen hebben gekend. Ik hoop dat er binnenkort een
proefschrift verschijnt waarmee duidelijk inzicht wordt verkregen in de contante waarde van de invloed van vervroegde afschrijvingen. Overigens is
Hoefnagels op een soortgelijk proefschrift over de werking in die tijd in
Nederland gepromoveerd. Ik wil hiermee niet betogen dat de vervroegde
afschrijving en ook de investeringsaftrek met name zijn ingevoerd vanwege
de inflatie. Dat is ook in de nota niet
gesteld. Wel is gesteld dat deze fenomenen kunnen worden beschouwd als
de werking van de inflatie verzachtend.
Van de ontvangen rente moet ik zeggen, dat men vaak een te gemakkelijke
parallel trekt tussen de waardedaling
van een nominale vordering, dus een
vordering van duizend gulden aan het
begin van het jaar en de waarde ervan
aan het eind van het jaar - waarvan
men dan zegt dat die in waarde achteruit is gegaan, wat juist is - en de
hoogte van de rente die beïnvloed zou
zijn doordat er inflatie bestaat. Hofstra
komt er ook niet helemaal uit en zegt
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dan: laten w e 3% nemen en alles wat
het meer is wordt voor de helft aangenomen als zijnde een gevolg van de inf latie. Dit onderwerp heeft mij meer
dan gewoonlijk geboeid. Ik heb zelf
nog niet een artikel kunnen ontdekken
dat voor mij empirisch heeft kunnen
aantonen de relatie tussen inflatie en
rente. Er zijn correlante verschijnselen
maar er is ook een groot aantal voorbeelden te geven, van inflatoire situaties, waarin de rente daalde. De oorzaak is dat in het economisch leven de
hoogte van de rente mede afhankelijk
is van een aantal andere factoren, bij
voorbeeld de factor aanbod van geld.
Als er veel geld wordt aangeboden, is
de prijs laag. Als in een inflatoire situatie veel geld wordt aangeboden, kan
de rente toch laag zijn.
Het laatste onderwerp betreft de
herkapitalisatie. Het lijkt mij toe dat
daarover het laatste woord nog niet is
gezegd. Het is de vraag, of binnen de
filosofie van de knelpunten van Hofstra, onderkend door de Regering, de
herkapitalisatie van aandelen van ondernemingen in Nederlandse ondernemingen een preferentie moet krijgen in het kader van het opheffen van
de inflatoire effecten van de belastingheffing. Ik ontken niet dat ze aanwezig
zijn, maar ze zijn ook aanwezig in de
afname van de reële waarde van nominale vorderingen.

wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen dit wetso n t w e r p t e hebben gestemd.
Het wetsontwerp nr. 15 853 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de PSP en de CPN
wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen dit wetso n t w e r p t e hebben gestemd.
Het wetsontwerp nr. 15 904 wordt zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp nr. 15 909 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de CPN wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen
te worden tegen dit wetsontwerp, te
hebben gestemd.
Het wetsontwerp nr. 15 843 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de CPN wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen
te worden tegen dit wetsontwerp te
hebben gestemd.
Rest mij nog u allen goede wensen
voor de komende feestdagen en voor
het komende jaar aan te bieden. Ik
hoop u allen het volgende jaar weer in
goede gezondheid terug te zien.
Sluiting 16.04 uur.

De beschouwingen worden gesloten.
De Voorzitter: De stemming over de
motie-Simons (alg. fin. beschouwingen - '80, nr. 40) zal plaatsvinden in de
eerstvolgende openbare vergadering.
Het wetsontwerp nr. 15 849 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de PSP wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen
te worden tegen dit wetsontwerp te
hebben gestemd.
Het wetsontwerp nr. 15 850 wordt zonder stemming aangenomen.
Het wetsontwerp nr. 15 851 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de PSP en de CPN
wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen dit wetsontwerp te hebben gestemd.
Het wetsontwerp nr. 15 852 wordt zonder stemming aangenomen.
De Voorzitter: De aanwezige leden
van de fracties van de PSP en de CPN
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