
8ste Vergadering 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 68 leden, te weten: 

Thurlings, B. de Gaay Fortman, Frans-
sen. Van Kuik, Kloos, Van Tets, Tun-
ders, Von Meijenfeldt, Trip, Eijsink, 
Vogt, Kaland, Van Kleef, Versloot, Van 
Dalen, Broeksz, Oudenhoven, Hor-
bach, Van der Werff, Zoon, Kolthoff, 
Van Waterschoot, Vrouwenvelder, 
Voute, Oskamp, Tummers, Netjes, 
Kreutzkamp-Schotel, Kremer, Post, 
Terwindt, Fischer, Van der Meer, IJm-
kers, Mol, Van Hulst, Van Veldhuizen, 
Gooden, De Koster, Steigenga-Kouwe, 
Van Hemert tot Dingshof, Van der 
Werf-Terpstra, Van de Rakt, Zouten-
dijk, Christiaanse, Maaskant, De Jong, 
Vonhoff-Luijendijk, Vonk-van Kalker, 
Veen, Heijne Makkreel, Nagel, Ver-
meer, De Vries, W. F. de Gaay Fort-
man, Van Someren-Downer, Simons, 
d'Ancona, Diepenhorst, Baas, Van der 
Jagt, Meuleman, Schlingemann, De 
Rijk, Maris, Tjeerdsma, De Cloe en Feij, 

en de heren Andriessen, Minister van 
Financiën, Albeda, Minister van Soci-
ale Zaken, Nooteboom, Staatssecre-
taris 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 Verga-
dering van de Verenigde Naties; 

Teijssen; 

Van Krimpen, wegens verblijf buitens-
lands; 

Wiebenga, wegens dringende andere 
verplichtingen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat het College van Senioren 
omtrent de op de gedrukte agenda on-
der I vermelde wetsontwerpen een 
blanco eindverslag heeft vastgesteld. 

De door het College van Senioren te 
nemen besluiten, alsmede de lijst van 
ingekomen stukken met de door mij 
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gedane voorstellen zullen voor de le-
den ter inzage worden gelegd. De op 
het vorenstaande betrekking hebben-
de stukken zullen in de Handelingen 
worden opgenomen. 

Ingevolge artikel 41 van het Reglement 
van Orde liggen ook de notulen van de 
vorige vergadering voor de leden ter 
inzage. Tenzij enig lid hiertegen vóór 
het einde der vergadering bezwaar 
maakt, zal worden aangenomen, dat 
de Kamer akkoord gaat met de voor-
stellen en dat zij de notulen goedkeurt. 

Ik heb bericht van verhindering tot bij-
woning van de vergadering ontvangen 
van de Ministers van Justitie en van 
Verkeer en Waterstaat, alsmede van 
de Staatssecretarissen van Justitie en 
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk, mevrouw Kraaijeveld-
Wouters. Zij zullen bij de behandeling 
van de wetsontwerpen hun departe-
ment betreffende, zo nodig, vervangen 
worden door de Minister van Sociale 
Zaken. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van hoofdstuk VI (Depar 
tement van Justitie) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1979 (wijziging naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoor-
stel) (15 866); 

Wijziging van de Algemene wet in-
zake rijksbelastingen (15 921); 

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

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

Wijziging van hoofdstuk IX B (De-
partement van Financiën) van de be-
groting van uitgaven van het Rijk voor 
het jaar 1979 (wijziging naar aanlei 
ding van de Voorjaarsnota; eerste wij-
zigingsvoorstel) (15868); 

Ingekomen stukken 
Justitie 
Rijksbelastingen 
Staatsmuntbedrijf 
Nationale schuld 
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Aanvang 10.45 uur 

Wijziging van hoofdstuk IX B (De-
partement van Financiën) van de aan-
wijzing en de raming van de middelen 
tot dekking van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1979 (verzamelont-
werp; eerste wijzigingsvoorstel) 
(15875); 

Wijziging van hoofdstuk XII (Depar-
tement van Verkeer en Waterstaat) 
van de aanwijzing en de raming van 
de middelen tot dekking van de uitga-
ven van het Rijk voor het jaar 1978 
(15718); 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsvissershavenbedrijf te I Jmuiden 
voor het jaar 1978 (15 632); 

Naturalisatie van D'Accorso, Gaeta-
no en 24 anderen (15856); 

Naturalisatie van Akihary, Cornelis 
Alex Paulus en 22 anderen (15 859); 

Naturalisatie van Baas, Beatrice 
Germaine en 22 anderen (15861); 

Naturalisatie van Baarn, Romeo Roy 
en 29 anderen (15862); 

Naturalisatie van Belmonte Marks, 
Thomas Jean en 27 anderen (15 896); 

Naturalisatie van Baeten, Hendrik 
Jozef Antonius en 21 anderen 
(15912); 

Naturalisatie van Badloe, Anandpra-
kaash en 19 anderen (15913); 

Naturalisatie van Ferdinandus, Sa-
rah Wilhelmina en 22 anderen 
(15914); 

Naturalisatie van Araülo, José Maria 
en 27 anderen (15917); 

Naturalisatie van Brito, Antónia Ma 
ria en 25 anderen (15918); 

Naturalisatie van Abrol, Ytendr en 
28 anderen (15919); 

Naturalisatie van Ahmed, Shahid en 
21 anderen (15 922); 

Naturalisatie van Bandurski, Franz 
en 24 anderen (15925); 

Naturalisatie van Anestakis, Evan-
gelos en 21 anderen (15926); 

Naturalisatie van Alexandropoulos, 
Theodoros en 23 anderen (15927); 

Naturalisatie van Araüjo, Ramiro 
Joao en 27 anderen (15931); 

Naturalisatie van Atraghji, Ezra en 
29 anderen (15938); 

Naturalisatie van Ang, Yan Sun en 
27 anderen (15939); 
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Naturalisatie van Barrancos y Perez, 
José-Antonio en 22 anderen (15944); 

Naturalisatie van Van den Brandt, 
Adrianus Ludovica en 26 anderen 
(15945); 

Naturalisatie van Al-Saiedi, Nouri 
BederH. Lazim en 27 anderen (15946); 

Naturalisatie van Bakarbessij, Mar-
cus en 21 anderen (15952); 

Naturalisatie van Aponno, Margare-
tha en 21 anderen (15954); 

Naturalisatie van Andrade, Gilberto 
Joao en 28 anderen (15955); 

Naturalisatie van Belghazi, Hassan 
en 25 anderen (15 956). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Franssen, voorzitter van de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken, 
tot het voorlezen van het verslag der 
commissie over de wetsontwerpen 
15706, 15 696 en 15900. 

De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De commissie heeft van-
ochtend haar eindverslag opgesteld. 
Daarbij zijn vooraf uiteraard weer op-
merkingen gemaakt over de tijdsklem 
waarin wi j zijn gekomen. Ik zou daar-
voor kunnen verwijzen naar de Hande-
lingen van 26 juni II. toen wij het 1 juli-
pakket behandelden. 

De commissie wil zich in haar eind-
verslag onthouden van het maken van 
opmerkingen en het stellen van vra-
gen. Wel behield men zich het fecht 
voor, bij de openbare behandeling van 
de onderhavige wetsontwerpen nader 
in te gaan op met deze wetsontwerpen 
verband houdende zaken. 

De Voorzitter: Op verzoek van de Mi-
nister van Sociale Zaken stel ik, in af-
wijking van de gedrukte agenda, aller-
eerst aan de orde wetsontwerp 15 900. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
Wet minimumloon en minimumva-
kantiebijslag, een aantal sociale verze-
keringswetten en enige andere wet-
ten (herziening aanpassingsmechanis-
men en vaststelling regelen hoogte 
sociaal minimum) (15 900). 

De Voorzitter: Het woord is, naar ik 
begrijp in verband met de orde, aan de 
heer Van Kleef. 

De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Een goede behandeling 
van dit wetsontwerp op deze dag in 

deze Kamer is volgens mijn fractie niet 
mogelijk. Gisteren ontvingen wij de 
stenografische verslagen van hetgeen 
zich de vorige week aan de overzijde 
heeft afgespeeld. Om de zaak com-
pleet te maken, ontvingen wij nog een 
telefoontje met de mededeling, aan 
het onderhavige wetsontwerp priori-
teit te verlenen door het als eerste te 
gaan behandelen. 

Mijn fractie is van mening dat van de 
Eerste Kamer niet verlangd kan wor-
den, om in een tijdsinterval van min-
der dan 24 uur beslissingen te nemen, 
die zulke vérstrekkende gevolgen heb-
ben als in het onderhavige wets-
ontwerp worden voorgesteld. 

Mijnheer de Voorzitter. Ik zou u, die 
zozeer waakt over het gezag van deze 
Kamer wil len vragen of u van mening 
bent dat openbare behandeling van 
wetsontwerp 15 900 op dit moment in 
redelijkheid van ons gevraagd kan 
worden. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
het voorstel van orde van de heer Van 
Kleef voldoende ondersteund. 

D 
De heer Kloos (PvdA): Ik kan mij de ge-
prikkelde stemming van de heer Van 
Kleef en zijn fractiegenoten levendig 
voorstellen. Het is bij ons niet anders. 
Toch meen ik dat wij vandaag moeten 
proberen eruit te komen. De stenogra-
fische dienst en de dienst van deze Ka-
mer hebben naar vermogen getracht 
ons te informeren; een dik pak stukken 
waar nauwlijks doorheen te komen is. 
Wij wisten natuurlijk wel ongeveer wat 
op ons af kwam. Wij hebben enige tijd 
van voorbereiding gehad. Het late arri-
veren van de stukken maakt een diep-
gaande discussie nauwelijks mogelijk. 
Vandaag mag deze Kamer geen aan-
spraak maken op de eretitel 'Kamer 
van bezinning'. 

D 
De heer De Gaay Fortman (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! Er is geen sprake 
van een voorstel van orde, doch een 
vraag van orde. Van u zouden wi j een 
antwoord op die vraag wil len hebben. 
Wat is er gebeurd? De Tweede Kamer 
heeft vanwege het complexe karakter 
van de materie besloten voor de be-
handeling een week langerte nemen. 
Wat is daarvan het gevolg? Onze 
woordvoerders kregen gistermiddag 
om drie uur een pakket papier van 
meer dan 7 cm dikte. De Tweede Ka-
mer doet ernstig tekort aan de gede-
genheid van de behandeling hier. Aan 
u, mijnheer de Voorzitter, die waakt 
over het gezag van deze Kamer, zou-
den wi j een reactie op dit gebeuren 
wil len vragen. 

D 
De heer Van Hulst (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb volledig begrip voor 
de argumenten, die hier zijn genoemd 
ter zake van uitstel van behandeling. 
Daar staat natuurlijk wel iets tegen-
over. Degenen, die iets langer dan eni-
ge weken lid van deze Kamer zijn, we-
ten, dat wi j elk jaar opnieuw voor pre-
cies dezelfde situatie staan. De leden 
van deze Kamer moeten er zich terde-
ge op prepareren dat zulke situaties 
zich voordoen, in het bijzonder tegen 
het einde van het jaar. Wij hebben toch 
moeite met het volgen van het voor-
stel van de heer Van Kleef en de zijnen. 

D 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat niet om een voor-
stel, maar om een vraag aan de Voor-
zitter. Het gaat hierbij om twee pakket-
ten, de belastingwetsontwerpen die 
wij goed hebben kunnen voorbereiden 
- in elk geval hebben wij de stukken 
meer dan een week geleden ontvan-
g e n - m a a r o m wetsontwerp 15900. 
Het laatste is het cruciale punt. 

Mijnheer de Voorzitter! Als wets-
ontwerp 15900 vandaag wordt behan-
deld, kan mijn fractie niets anders 
doen dan het overnemen van de argu-
mentatie van onze geestverwanten 
aan de overzijde van het Binnenhof en 
het stemmen tegen dit wetsontwerp. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn van mening, dat wij 
het wetsontwerp vandaag wel moeten 
behandelen. Ik heb daarvoor drie argu-
menten. In de eerste plaats moeten wij 
de situatie, waarom het in het wets-
ontwerp gaat, niet moeilijker maken 
dan zij al is. In de tweede plaats moeten 
wi j voor alle betrokkenen bij deze mate-
rie niet langer een periode van onzeker-
heid laten bestaan over deze aangele-
genheid. In de derde plaats meen ik dat 
wij - ik ben dit met de heer Van Kleef 
eens - onder moeilijke omstandighe-
den hebben moeten werken, maar ook 
dat degenen, die nooit onder moeilijke 
omstandigheden werken, geen knip 
voor de neus waard zijn. Ik ben van 
oordeel dat een vergelijking met de 
Tweede Kamer helemaal niet opgaat. 
De Tweede Kamer heeft het recht van 
amendement. Zij moet zich verdiepen 
in allerlei technische details. Het gaat 
om een heel ingewikkelde materie. De 
Eerste Kamer kan een wetsontwerp al-
leen maar aannemen of verwerpen. Wij 
zullen ons derhalve niet in de details be-
hoeven te verdiepen en kunnen wel de-
gelijk een politieke uitspraak over het 
wetsontwerp doen. 
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De heer De Gaay Fortman (PPR): Juist 
omdat de Tweede Kamer kan amende-
ren, moeten wi j in alle rust over het ge-
amendeerde geheel kunnen oordelen. 

De Voorzitter: Wat de vraag aan de 
Voorzitter betreft, moet ik erop atten-
deren, dat de bevoegdheden van de 
Voorzitter zijn omschreven in het 
reglement van orde. Artikel 7a betref-
fende het uitvoeren van besluiten, 
door of namens de Kamer genomen, 
biedt ter zake houvast. De Voorzitter, 
gehoord het College van Senioren, 
heeft de Kamer voorgesteld de behan-
deling van het wetsontwerp 15 900 
vandaag te doen geschieden. Dat is 
door de Kamer aanvaard. Dat is ge-
beurd na langdurig overleg in het Col-
lege van Senioren. Dit college onder-
kende de situatie zeer wel, maar be-
greep ook voor welke bijna onmogeli j-
ke alternatieven men werd gesteld. Als 
men een latere datum voor de behan-
deling zou kiezen en toch nog binnen 
dit kalenderjaar zijn taak zou willen 
voltooien, dan zou een beroep op de 
Kamer moeten worden gedaan om 
tussen Kerst en Nieuwjaar alsnog bij-
een te komen. Alles overwegende 
heeft men er de voorkeur aan gege-
ven, toch voor vandaag te kiezen. 

Dat het zeer betreurenswaardig is, 
dat de noodhandelingen zo laat zijn 
gekomen, onderschrijf ik ten volle. Dat 
daarmee deze Kamer niet in staat is, 
de bezinning te realiseren waartoe zij 
in de eerste plaats is geroepen, onder-
schrijf ik ook. Het is echter een kwestie 
van afwegen van voor- en nadelen, 
van plichten en rechten. Een aantal 
malen is in het College van Senioren 
daarop gezegd: laat in godsnaam dan 
maar de behandeling op 18 en 19 de-
cember a.s. plaatsvinden. 

Dat is de stand van zaken. Ik stel 
voor, daaraan vast te houden. 

De heer De Gaay Fortman (PPR): Mijn-
heer de Voorzitter! Juist vanwege het-
geen u hebt gezegd, heeft mijn fractie 
met opzet geen voorstel willen doen 
om deze behandeling uit te stellen. Wij 
zouden het wel erg waarderen als u 
zich over datgene wat u betreurt, zoals 
u dat zoeven hebt weergegeven, zou 
wil len verstaan met de Voorzitter van 
de Tweede Kamer. 

De Voorzitter: Dat wil ik u graag toe-
zeggen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Kloos (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na dit ordedebatje kan ik 
het eerste gedeelte van mijn interven-

tie, dat betrekking had op de onvol-
doende voorbereiding waarmee alle 
fracties te kampen hebben gehad, 
weglaten. Ik merk hierover nog slechts 
op dat, als het wetsontwerp zou han-
delen over zaken die van onderge-
schikt belang waren, de haast waarin 
wij gemanoeuvreerd zijn wellicht nog 
acceptabel zou zijn geweest. Wij pra-
ten vandaag echter over de inkomens 
van de zwaksten in de samenleving en 
ik vind dat wi j aan onszelf maar ook 
aan hen verplicht zijn, het wets-
ontwerp diepgaand te bestuderen. De 
intensieve studie, die nodig zou zijn, 
ontbreekt en dit betekent toch dat onze 
'Kamer van bezinning' niet aan bezin-
ning toekomt. Wij plegen hier in feite 
slechts een marginale toetsing. Daar-
bij is het inderdaad onvermijdelijk dat 
wij ons in belangrijke mate oriënteren 
op de discussie, zoals die aan de over-
zijde is gevoerd. Het is spijtig, dat wij 
het laatste gedeelte van de handelin-
gen van dat debat eerst zeer laat ont-
vingen. Gelukkig gold niet voor ons al-
len dat het hele pak handelingen pas 
op het laatste moment binnenkwam. 

Onder de nu geldende omstandig-
heden zal ik mij noodgedwongen tot 
hoofdlijnen moeten beperken. De 
PvdA-fractiezal in haar interventie 
naar vermogen proberen om detech-
nische aspecten buiten de discussie te 
laten. De interventie zal meer het ka-
rakter hebben van een uitgebreide 
stemverklaring dan van een volwaar-
dige discussiebijdrage 

Wanneer men de op zich zelf logi-
sche opbouw van het wetsontwerp 
volgt, zou men zijn interventie moeten 
beginnen met het indexeringsmecha-
nisme, dat aan de bepaling van het mi-
nimumloon ten grondslag ligt. Men ver-
zeilt dan gauw in de technische kanten 
van aanpassingsmechanisme, de keuze 
tussen de index - van regelingslonen 
dan wel verdiende lonen - of nog ande-
re denkbare vormen, die leiden tot een 
welvaartsvaste koppeling. Zelfs het 
koppelen van het minimumloon aan 
een pakket van minimaal te bevredigen 
behoeften is weer eens komen opdui-
ken. Ook andere aspecten komen aan 
de orde, zoals de vraag of een verwer-
king van toeslagen in de indexering tot 
uitdrukking mag komen, of andere her-
structureringen van ca.o.'s, al of niet 
doorwerken van eindejaarsuitkeringen 
en nog meer van deze technische vra-
gen. 

Deze Kamer is minder geschikt voor 
de behandeling van deze technische 
aspecten. Veranderen en technisch 
verfijnen kunnen wi j het wetsontwerp 
toch niet en per motie algemene maat-
regelen van bestuur beïnvloeden, ligt 

al evenmin als eerste verantwoorde-
lijkheid op de weg van de Eerste Ka-
mer. 

Ik kies voor mijn interventie in plaats 
van de technisch inhoudelijke kanten 
van het indexeringsmechanisme liever 
als uitganspunt de doorwerking van 
dat mechanisme naar de sociale uitke-
ringsgerechtigden. Het indexerings-
mechanisme van de min imumlonen 
bepaalt hoe de inkomensrelatie gere-
geld wordt van actieven en niet-actie-
ven. Getalsmatig gaat het bij de soci-
ale uitkeringtrekkers om veel hogere 
aantallen dan bij de minimumloon-
trekkers en ook daarom is die door-
werking als inkomensverdelingspro-
bleem veel belangrijker dan de directe 
invloed van de index op het inkomen 
van minimum-loontrekkers. Ik vind het 
best interessant en zal daar direct ook 
een paar opmerkingen over maken. 

De discussie van vandaag maakt 
deel uit van de veel grotere problema-
tiek van het beperken van de ontwikke-
ling van de sociale lasten. 

Ik verklap geen geheim, als ik stel 
dat onze fractie zich op het standpunt 
stelt, dat volumebeleid onze voorkeur 
heeft boven nominaal beleid. Dat is 
echter gemakkelijker uitgesproken dan 
gerealiseerd. Het terugbrengen van 
het aantal sociale uitkeringstrekkers 
vraagt een uiterst complexe aanpak. 
Niet iedere sociale regeling leent zich 
voor volume-aanpak; denk aan de 
AOW, en AWW. Bij andere wetten. 
Ziektewet, WW, WAO e.d., liggen er 
wèl mogelijkheden, maar de aanpak 
ligt in de sfeer van economisch beleid; 
het scheppen van meer werkgelegen-
heid in de sfeer van sociaal-psycholo-
gische maatregelen. Er moet meer 
aandacht komen voor het arbeidskli-
maat. Het volumebeleid is moeilijk te 
concretiseren en het behoeft dan ook 
niet te verwonderen dat een samen-
hangend volumebeleid maar moei-
zaam van de grond komt. Mijn fractie 
zou het op prijs stellen indien de be-
windslieden bij de beantwoording hun 
visie op de mogelijkheden tot terug-
dringen van het aantal uitkeringstrek-
kers wilden geven. 

De complexiteit van het volume-be-
leid mag er overigens niet toe leiden, 
dat men ter wille van het terug dringen 
van het kostenniveau van de sociale 
zekerheid, al te gemakkelijk zijn toe-
vlucht zoekt in nominale maatregelen. 
Zonder die op voorhand in alle geval-
len te willen uitsluiten, wi l ik namens 
onze fractie hier kenbaar maken, dat 
wij nominale aanpassingen pas na ui-
terst zorgvuldig afweging bereid zijn te 
accepteren. Terugdringen van het uit-
keringsniveau alleen ter wille van de fi-
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nanciële ontlasting, of alleen ter wille 
van een andere verhouding tussen in-
komens van actieven en in-actieven wi j-
zen wi j af. Maatregelen van dien aard 
zullen wij overeenkomstig de stelling-
name van onze partijgenoot Van der 
Doef in de Tweede Kamer toetsen aan 
de hand van de volgende normen: 

1. handhaven van solidariteit tussen 
actieven en niet-actieven; 

2. handhaven van de netto/netto 
koppeling; 

3. parallelle ontwikkeling van de in-
komens van werkenden en niet-wer-
kenden; 

4. verwijdering van echte systeem-
fouten en andere niet aanvaardbare ef-
fecten. 

Wie deze toetsingsnormen op het 
voorliggende wetsontwerp toepast, 
komt tot een andere uitkomst dan het 
kabinet en de meerderheid in de Twee-
de Kamer. De essentie van het me-
ningsverschil tussen kabinet en rege-
ringspartijen ter ener zijde en de oppo-
sitiepartijen - waaronder mijn partij -
ter andere zijde is kort en duidelijk 
door Van der Doef verwoord in de re-
plieken, waarbij hij als uitgangspunt 
koos de nu bereikte netto-inkomensni-
veaus van actieven en in-actieven, en 
dat van dat vertrekpunt die inkomens 
zich verder parallel zouden moeten 
ontwikkelen. 

De bewindslieden en de regerings-
partijen kiezen wel voor parallelle ont-
wikkeling, maar op het vertrekpunt 
worden eerst correcties ingevolge -
wat zij noemen - systeemfouten toe-
gepast. Daarmede wordt teruggeno-
men wat in het verleden is gegroeid. Ik 
kies bewust de term gegroeid en niet 
scheefgegroeid, want terecht is aan de 
overzijde opgemerkt dat men bewust 
in het verleden voor een beperkte ma-
te van discrepantie tussen loontrek-
kers en in-actieve inkomenstrekkers 
heeft gekozen. Wat toen aanvaardbaar 
beleid was, mag men nu niet als sys-
teemfout karakteriseren, daarmee sug-
gererend dat zich iets onvoorziens of 
ongewilds heeft ontwikkeld. 

De CDA-fractie aan de overzijde had 
moeite om er voor uit te komen, dat er 
wijziging van beleid plaatsvindt. Men 
wi l de schijn ophouden voor even pro-
gressief door te gaan als de oppositie 
als het om de laagste inkomensgroe-
pen gaat, maar dat is een te moeilijke 
opgave als men zich niet tevens van de 
coalitiegenoot, de VVD, wi l distantië-
ren. De VVD was en is tevreden met 
het wetsontwerp en dat zou het CDA te 
denken moeten geven. De VVD-
woordvoerders komer er duidelijk 
voor uit dat zij een grotere afstand wi l-
len tussen het sociale uitkeringsniveau 

en het niveau van de lonen. Maar dat 
standpunt is niet verenigbaar met de 
sociale schijn, die het CDA wi l ophou-
den. Als een soort getuigen è déchar-
ge worden relatieve uitkeringsniveaus 
uit het buitenland aangehaald. In de 
sociale politiek is het vergelijken met 
het buitenland een niet onbekend ge-
bruik. Er is in de veelheid van denkba-
re sociale vergelijkingen altijd wel een 
toepasselijk en bruikbaar voorbeeld te 
vinden, waarbij ons systeem gunstig 
afsteekt. 

Het spijt mijn fractie bijzonder, dat 
aan de andere kant van het Binnenhof 
over de niveau-correctie geen over-
eenstemming kon worden bereikt. Er 
is in principe overeenstemming over 
de wenselijkheid en noodzakelijkheid 
van de volume-aanpak en ombuigin-
gen in de toekomst. Het grote verschil-
punt viel blijkbaar niet te overbruggen. 
Dat is daarom te betreuren, omdat het 
politieke draagvlak voor het uiterst ge-
voelige en complexe volume-beleid 
door die tegenstelling dreigt te worden 
versmald. 

Op enkele belangrijke onderdelen 
van de aan de orde zijnde problema-
tiek wil ik nog enkele kritische kantteke-
ningen plaatsen. Zo is de vraag aan de 
orde gekomen welke loonindex als uit-
gangspunt voor correcties van mini-
mum-loon-hoogte en dus van de daar-
aan gekoppelde uitkeringshoogte van 
de uitkeringstrekkers moet gelden. On-
ze fractie is het eens met degenen die 
van oordeel zijn, dat de index van de 
verdiende lonen een betere reflectie is 
van hetgeen zich op het terrein van de 
materiële arbeidsvoorwaarden ont-
wikkelt in de maatschappij, dan de in-
dex van de regelingslonen. 

De index van de verdiende lonen 
heeft de neiging iets sterker te stijgen 
dan de index van de regelingslonen. 
Om te voorkomen dat zich regelmatig 
de noodzaak van correctie op de index 
van de regelingslonen voordoet, waar-
door schoksgewijze mutaties optreden 
alsmede een ongewenste na-ijling, 
zou de keuze voor de verdiende Ionen-
index de voorkeur verdienen. 

Het moet natuurlijk mogelijk blijven 
dat ook op deze index van de verdien-
de lonen correcties worden toegepast. 
Ongewenste elementen moeten kun-
nen worden geëlimineerd; op dat punt 
zullen belanghebbenden hun inspraak 
moeten kunnen uitoefenen. 

Een tweede technisch punt waar ik 
een kanttekening bij wil plaatsen en 
een duidelijke uitspraak van de Minis-
ter over wens, is of hij inderdaad van 
oordeel en van plan is, aan specifieke 
groepen loontrekkenden toe te kennen 
inkomensverbeteringen op basis van 
beschikbare initiële ruimte, op de in-

dexcijfers te wil len corrigeren. Als dat 
inderdaad de bedoeling zou zijn, dan 
voorspel ik daarover grote problemen 
voor de bewindslieden in de relatie 
met de vakbeweging. Het is het goed 
recht van de contractpartners om bin-
nen het totale bestand van werkne-
mers in een onderneming of bedrijfs-
tak te differentiëren naar groepen. Het 
ontgaat mij te enenmale waarom een 
algemene toe te kennen loonstijging in 
een bedrijfstak wel in de index en dus 
in minumumloon en sociale uitkerin-
gen mag doorwerken en een gediffe-
rentieerde toewijzing niet. 

Ik kom tot de eindafweging van onze 
fractie ten aanzien van wetsontwerp 
15900. Hoofdmoment in de afweging 
is dat teruggekomen wordt op bewust 
gewilde inkomensverhoudingen die in 
het verleden zijn gegroeid, weliswaar 
met een correctie voor oude gevallen, 
maar daar zitten op zich weer bezwa-
ren aan vast omdat daarmede twee 
uitkeringsniveaus worden geschapen. 
Wij herinneren ons nog levendig de 
problemen die daaruit voortvloeien bij 
de invoering van vroegere wijzigingen 
op de sociale wetgeving. De fractie 
van de PvdA in de Eerste Kamer deelt 
het standpunt van dat van de Tweede 
Kamer-fractie van de PvdA, dat voor-
zover er door nieuwe premielasten 
nieuwe discrepantie groeit tussen mi-
nimum-loontrekkers en uitkeringsge-
rechtigden een correctie aanvaardbaar 
is. 

Tegenover de gekozen index - die 
van de regelingslonen - als bepalende 
factor voor de verhoging van het mini-
mumloon plaatsen wi j onze voorkeur 
voor de index van de verdiende lonen, 
die nauwer bij de maatschappelijke 
ontwikkeling aansluit, waarbij geen 
na-ijling optreedt en schoksgewijze 
aanpassing kan worden vermeden. 

De eliminering uit de loonindex 
van herstructureringen van ca.o. 's 
komt ons als onterecht voor. Uit deze 
interventie zal duidelijk zijn dat wij on-
ze stem aan dit wetsontwerp niet zul-
len kunnen geven. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik kan na het ordede-
batje mijn opmerkingen ten aanzien 
van de tijdsklem verder laten voor wat 
zij zijn. 

Wij zijn de bewindslieden welwil-
lend tegemoet gekomen in hun wens 
om de belangrijke wetten van vandaag 
niet pas de volgende week te behande-
len, vooral met het oog op de grote in-
spanningen welke alle medewerkers 
op de betrokken departementen en in 
het bijzonder op het Ministerie van So-
ciale Zaken hebben geleverd. Een vrije 
kerstweek is hun en uiteraard ook de 
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actieve bewindslieden van harte ge-
gund. Overigens hebben wi j en ons ka-
merpersoneel er ook profijt van. 

Erkentelijk zijn wij ook de collega's 
van Financiën die met de bewindslie-
den hebben meegewerkt om de be-
handeling van de urgente sociale wet-
ten op de voor hen gereserveerde da-
gen in te passen. Zo zijn dan vandaag 
en morgen de algemene financiële be-
schouwingen en een aantal belangrijke 
sociale verzekeringswetten onderwerp 
van bespreking. Misschien verduidelij-
ken de beschouwingen over de finan-
ciële mogelijkheden en de sociale 
wenselijkheden het spanningsveld 
daartussen enigszins om zo een geob-
jectiveerd beeld te geven van wat men 
niet van alle publikaties en uitspraken 
over dit wetsontwerp kan zeggen. 

Wij hebben er behoefte aan, deze 
opmerking te maken, omdat ook onze 
fractie zeker nog onvervulde wensen 
heeft welke, gezien de budgettaire si-
tuatie, nu niet of niet meer kunnen 
worden vervuld. Zeker een regerings-
partij ontkomt niet aan de noodzaak, 
de tering naar de nering te zetten. Het 
hoofddoel van dit wetsontwerp is ove-
rigens de aanpassingen zo te wijzigen 
dat de ontwikkelingen van minimum-
loon en sociale uitkeringen zo nauw-
keurig mogelijk aansluiten bij de inko-
mensontwikkeling van vergelijkbare 
inkomens in de particuliere sector en 
dat zij ook onderling een evenwichtig 
verloop hebben. Daarin zijn de be-
windslieden geslaagd, ook al zijn er 
enige overgangsmaatregelen nodig 
die een en ander voor de trekkenden 
niet inzichtelijker maken. In dat ver-
band hoor ik in tweede termijn naar 
aanleiding van de opmerking van de 
heer Kloos over groei graag of hij ge-
heel voorbijgaat aan de zeer duidelijk 
vast te stellen scheefgroei tussen ac-
tieven en niet-actieven. 

Ons zijn gevallen bekend waarin de 
een, niet actief geworden zijnde en de 
ander, in functie bli jvend, op volko-
men gelijk niveau staan en na enkele 
jaren de niet-actieve procenten meer 
inkomen in handen krijgt dan degene 
die nog werkt. Dit lijkt ook ons een 
klein beetje te veel van het goede. Er 
dient onzes inziens een billijke verhou-
ding tussen actieven en niet-actieven 
in het oog te worden gehouden, zeker 
nu steeds minder werkenden mede de 
lasten voor steeds meer niet-werken-
den, die hierop overigens recht heb-
ben, moeten dragen. 

Ook de zorg voor de instandhouding 
van essentiële sociale zekerheden in 
een niet rooskleurige toekomst weegt 
voor ons daarbij zwaar. Daarnaast ach-

ten wi j het afremmen van de stijgende 
collectieve lastendruk met zijn steeds 
verder uit elkaar lopende bruto-netto 
verhoudingen van belang, ook al moe-
ten de werkenden bedenken dat soci-
ale verzekeringspremies ook voor hun 
'verzekering tegen calamiteiten' bete-
kenen, waarvan zij slechts kunnen ho-
pen, ze niet nodig te zullen hebben. 

Dat de ontwikkelingen ongunstig 
zijn en dat er maatregelen moeten 
worden genomen, is geen strijdpunt 
tussen Regering en oppositie. Er is im-
mers een 1 %-nota aan Bestek '81 
vooraf gegaan. De verschillen in in-
zicht zijn echter groter geworden sinds 
de mede-auteurs van de 1 %-nota van 
regeringszijde naar oppositiezijde ver-
huisden. Duidelijk is dat maatregelen, 
met welke men ook komt, zullen nooit 
in dank voor de direct betrokkenen 
worden aanvaard. 

Iedereen voelt zijn eigen pijn kenne-
lijk als de zwaarste en tot nu toe lijkt er 
weinig bereidheid, echt te matigen. Te 
gemakkelijk verwijst men naar een eta-
ge hoger in het loongebouw dan waar 
men zelf 'woont ' . De groepen boven 
modaal mogen echter onzes inziens 
niet steeds opnieuw aangesproken 
worden, ten eerste omdat het totale 
pakket van lasten daar al zeer hoog is 
en ten tweede omdat het aantal inko-
menstrekkers daar te gering is om de 
extra lasten geheel op te vangen. Een 
jaarinkomen van f 50.000 bruto is geen 
hoog inkomen meer, zeker niet wan-
neer men een of meer studerende kin-
deren heeft. De Regering heeft dan 
ook het nodige optimisme en moed 
om in de huidige omstandigheden van 
ons land de koopkracht tot modaal te 
garanderen. Wi j vrezen dat er toch wel 
wat meer geofferd zal moeten worden 
om de werkgelegenheid te verbeteren 
en de sociale voorzieningen in stand te 
houden. 

Dat is vooral van belang voor de in-
dustriële marktsector waarvan naar 
onze mening - wi j herhalen het nog 
maar eens - de concurrentiepositie 
verbeterd moet worden. De maatrege-
len die nu aan de orde zijn, zijn zeker 
voor een deel immers mede gericht op 
verbetering van de werkgelegenheid 
ofschoon men, gezien de ontwikkelin-
gen nadat Bestek '81 geschreven is, al 
blij is wanneer er geen verdergaande 
verslechtering optreedt. 

Het doet ons genoegen dat volgens 
krantenberichten ook de heer Den Uyl 
het industriële ondernemen positief 
heeft benaderd en voor een anti-kli-
maat heeft gewaarschuwd. De indus-
trie van haar kant zal er alles aan moe-
ten doen om te voorkomen dat wi j via 
een prijsspiraal in een loonspiraal en 
nieuwe inflatiegolf terecht komen. 

Wij geloven niet dat de werkloos-
heid in ruime zin, en daarmede de col-
lectieve-lastendruk, structureel ver-
laagd kan worden door ongebreidelde 
uitbreiding van de niet-marktsector. 
Ook de overheid zal de tering naar de 
nering moeten zetten en dat betekent 
dat de werknemers die deze overheid 
als werkgever hebben moeten besef-
fen dat dit niet geheel aan hen voorbij 
kan gaan, althans niet wanneer men 
de aantallen werknemers wil handha-
ven of zelfs uitbreiden. Werknemers in 
de industrie ervaren dat bijna dage-
lijks. 

Kort en goed gezegd: Wij zouden 
het een geweldige prestatie van dit ka-
binet vinden wanneer men onder de 
huidige sociaal-economische omstan-
digheden erin zou slagen de werk-
loosheid niet te laten toenemen, liefst 
te doen afnemen en daarnaast de 
koopkracht van inkomens tot modaal 
zou kunnen handhaven en de correc-
ties op de sociale voorzieningen tot de 
nu aan de orde zijnde zou kunnen be-
perken. Wij hebben daar onze twijfels 
over in die zin dat wij vrezen dat brede-
re lagen van onze bevolking wat meer 
offers zullen moeten brengen in het 
belang van de vele werkzoekenden. 
Maatregelen als die welke vandaag 
aan de orde zijn, mogen dan wel impo-
pulair zijn, maar daarom niet minder 
noodzakelijk. 

Wanneer ik thans na deze algemene 
opmerkingen enige aandacht aan het 
wetsontwerp in concreto mag schen-
ken, wil len wi j primair stellen dat wi j de 
prioriteit gegeven aan de wettelijke ba-
sis voor de netto-netto-koppeling, van 
harte toejuichen. Om dit binnen de 
beschikbare t i jd nu in deze Kamer te 
hebben is zeker een krachttoer van ve-
len geweest, waarvoor wij grote be-
wondering hebben. 

De Regering is er in goed overleg in 
geslaagd een aantal door de meerder-
heid der Staten-Generaal en naar wi j 
dachten ook door de meerderheid van 
de Nederlandse bevolking ongewen 
ste ontwikkelingen te corrigeren met 
behoud van de koopkracht van mini-
mum tot modaal. 

De zuivering van de aanpassingsme-
chanismen ter correctie en ter voorko-
ming van verdere, ook door ons onge-
wenst geachte verschuivingen in het 
netto inkomen tussen actieven en 
niet-actieven, heeft onze volledige in-
stemming. Met alle waardering welke 
ook wi j voor solidariteit hebben, ach-
ten wi j het niet langer verdedigbaar 
dat de koopkracht van de niet werken-
de sneller steeg dan die van zijn wer-
kende collega van het gelijke niveau in 
het bijzonder voor de hoge boven-mi-
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nima-uitkeringen. Naarmate men deze 
ontwikkeling langer liet voortbestaan, 
zou de correctie onzes inziens moeilijker 
en het spanningsveld tussen de be-
trokkenen groter worden. 

Wanneer dan bezuinigingen op 
grond van de economische ontwikke-
lingen noodzakelijk zijn (en dat behoeft 
niet verzwegen te worden), ligt het 
voor de hand en in de rede die primair 
te zoeken waar scheefgroei aantoon-
baar is. Wanneer men de solidariteit 
tussen groeperingen als een belangrijk 
goed beoordeelt, moet er ook voor ge-
waakt worden ze niet zo te overtrekken 
dat bij grote groepen van de bevolking 
weerstanden worden opgeroepen. 

Tegenwoordig gaan er weer meer 
stemmen op die het recht op inkomen 
relatief wat meer belichten dan het 
recht op arbeid. Zij dienen echter wel 
te bedenken dat dat recht op inkomen 
alleen te realiseren blijft wanneer er 
voldoende mogelijkheden en bereid-
heid tot arbeid blijven. Degenen die die 
arbeid verrichten mogen, naar onze 
mening, wat meer dan de niet-actie-
ven te verteren krijgen naarmate het 
niveau verder boven het minimumni-
veau ligt. 

In dit verband vragen wi j ons af opwel 
ke manier de Minister de uitkeringen 
gaat aanpassen aan de ontwikkelingen 
in de vergelijkbare niveaus in de rege-
lingslonen. Wij vinden dit uitgangs-
punt beter dan het tot nu toe gevolg-
de, maar betekent dit dat er een soort 
gemiddelde overdrachts-inkomenslijn 
wordt vastgesteld? 

Gaarne willen wij ook onze instem-
ming met het overnemen door de be-
windslieden van de ideeën van onze po-
litieke vriend Weijers aan de overkant 
betuigen. De wijze waarop thans het 
plus van de oude gevallen in combina-
tie met de temporisering van de optrek-
king van de vakantietoeslag gebeurt, 
spreekt ons aan en vertoont veel over-
eenstemming met de gedragslijn in het 
bedrijfsleven bij herwaardering van 
functies in het kader van herstructure-
ring van salarisschalen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft de omstreden keuze voor de re-
gelingslonen als indexeringspunt knap 
verdedigd. Wij maken dat betoog tot 
het onze maar zouden nog gaarne op 
een zeker heden ten dage actueel as-
pect van zijn redenering wil len ingaan. 
Het betreft de bezwarende werkom-
standigheden, welke op grond van de 
arbeidsmarktontwikkelingen (de 
Troonrede had er zelfs een passage 
over) om hogere beloning vragen. De 
Minister elimineerde onzes inziens te-
recht deze looncomponent uit de 

index. Wat echter te zeggen van die 
functieclassificatie-systemen die ook 
deze bezwarende werkomstandighe-
den in de waardering meenemen en 
daarmede in de regelingslonen bren-
gen. 

Is het niet aan te bevelen betrokke-
nen te verzoeken dit zeker in de toe-
komst achterwege te laten? Doet men 
dit niet, dan zal op den duur het be-
wust bedoelde voordeel voor de wer-
kers in die bezwarende werkomstan-
digheden verwateren. Gaarne verne-
men wi j de mening van de Minister. 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrek-
king tot het al of niet doorberekenen 
van toeslagen bouw- en uitzend-c.a.o. 
hebben wij bij de behandeling van het 
1-juli-pakket reeds onze mening gege-
ven. Deze kwam erop neer dat wij het 
niet redelijk vinden om reeds vele ja-
ren bestaande variabele inkomensde-
len die in die tijd ongetwijfeld in de on-
derlinge inkomensverhoudingen zijn 
meegenomen na inbouw nü naar an-
dere door te berekenen met als gevolg 
dat er velen op vooruit gaan behalve 
de bouw- en uitzendmedewerkers zelf. 
Daarenboven zou het budgettair niet 
te verantwoorden gevolgen hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Afsluitend 
kan onzes inziens worden gesteld dat de 
aanpassing of zuivering van de in-
dexeringsmechanismen logisch en bil-
lijk is. Het tot stand komen van de 
netto-netto-koppeling in deze wet is 
een stevig fundament voor onze soci-
ale zekerheden. Desondanks was de 
kritiek op dit moedige wetsontwerp 
niet mals. Zowel van de werkgevers-
als van de werknemerszijde werd fors 
met de botte bijl gezwaaid. De ene zij-
de ging het lang niet ver genoeg, de 
andere veel te ver. Misschien is dit 
een indicatie dat de bewindslieden een 
gulden middenweg in een zeer geconv 
pliceerde en emotionele materie heb-
ben gevonden. 

ledere volgende regering kan er blij 
om zijn dat het kabinet-Van Agt dit ont-
werp door het parlement heeft geloodst, 
niet omdat 'snoeien', 'ombuigen' of 
'minder meer' laten groeien zo'n pret-
tige bezigheid is, maar omdat het met 
het oog op de toekomst van onze soci-
ale zekerheden nodig was. 

Mijn fractie zal dan ook vóór het ont-
werp stemmen. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De wetgeving waarover wij 
nu gaan spreken vloeit voort uit de 
constatering dat inkomens bij de bepa-
ling waarvan de overheid onoverwe-
gende invloed heeft uitgeoefend een 

grotere stijging hebben vertoond dan 
de inkomens van andere werknemers, 
te weten die in de particuliere sector. 
Dit betreft: 

a. de niet-actieven; 
b. de minimumloners; 
c. ambtenaren en trendvolgers. 
Als ik even een zijstapje mag maken: 

uit de stukken blijkt dat een min imum-
loner bij de overheid f 175 per maand 
beter af is dan een minimumloner in 
de metaalnijverheid. Dat is bijna 15%. 
U hoort mij goed: 15%. Dat is nog 
eens heel wat anders dan de fracties 
van procenten waarover de discussies 
in deze materie meestal gaan. 

Ik breng dit punt nog eens onder de 
aandacht van de bewindslieden omdat 
het in de stukken, zoals gezegd, wel is 
genoemd, maar verder in de technie-
ken en systemen waar het over gaat 
weer is ondergesneeuwd. Het maakt 
ook geen onderdeel uit van de onder-
havige voorstellen. Maar ik zou er toch 
opnieuw de aandacht van de bewinds-
lieden die nog wel eens compensaties 
te zoeken hebben, op wil len vestigen, 
te meer omdat hier sprake is van een 
direct effect op de overheidsuitgaven. 

Terugkerend tot de algemene con-
statering dat bepaalde groepen - zeker 
netto - meer stijging hebben gekend, 
volgt daarop de constatering dat bij 
sterk verlaagde groei van het bruto na-
tionaal produkt een dergelijke sterkere 
groei in de collectieve sector extra 
gevaarlijk wordt, zeker nu de verhou-
ding niet-actieven/actieven 6: 10 is ge-
worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Met wat 
voor wetsontwerp hebben wi j te dezer 
zake nu te maken? Met een wets-
ontwerp dat zich erop richt systeem-
fouten te corrigeren of met een wets-
ontwerp dat tot doel heeft ombuigin-
gen tot stand te brengen? Ik denk dat 
het een mengeling is geworden door-
dat het niet laten doorwerken van de 
bouw-c.a.o. en de uitzend-c.a.o. in het-
zelfde ontwerp zijn terechtgekomen, 
maar dat overigens het corrigeren van 
systeemfouten/onevenwichtigheden en 
scheefgroei vooropstaat, waarbij men 
de hoop koestert dat de ombuigingen 
die daaruit voortvloeien voldoende zul-
len zijn om het aandeel dat deze sector 
in het totaal der ombuigingen moet le-
veren vol te maken. 

Ik zou willen constateren dat het ka-
binet deze materie zeer zorgvuldig 
heeft benaderd, hetgeen ook terecht is 
omdat het gaat over de inkomens van 
mensen van wie de meesten toch al 
moeilijk zitten. Het resultaat is dan ook 
dat de ombuigingen slechts 50% zijn 
van def 1200 min. die de heer Duisen-
berg in zijn 1%-nota destijds voor 1980 
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noodzakelijk achtte. Ik hoop dat deze 
opknapbeurt van het stelsel inderdaad 
voldoende zal zijn. 

De Staatssecretaris heeft terecht in 
de Tweede Kamer gezegd er gelukkig 
mee te zijn dat de nominale aanpassin-
gen zich tot dit wegnemen van struc-
tuurfouten kan beperken. Ik hoop dat 
hij gelijk heeft. Het is jammer dat hij 
toch veel weerstand heeft moeten 
overwinnen om zover te komen. Bo-
vendien doet het wetsontwerp meer 
dan beperken. De welvaartsvaste kop-
peling is gehandhaafd en geëxplici-
teerd en het restpostje in de AOW/ 
AWW-bijtrekking is verwezenlijkt. De 
netto percentages blijven zeer hoog, ho-
ger, zo is bij herhaling vastgesteld, dan 
elders in de wereld. Dat is fijn - als het 
kan - en nogmaals, ik hoop dat de be-
windslieden daarin gelijk hebben. Maar 
het zou niet goed zijn als deze wetge-
ving zou betekenen dat hiermee de zaak 
definitief is vastgespijkerd. Als prof. 
Nieuwenburg gelijk heeft - en ik ben 
nog lang niet zover dat ik denk dat hij 
gelijk heeft, maar het zou daarom nog 
best kunnen - dan zouden wi j ons door 
deze zaken vast te spijkeren goed in de 
moeilijkheden steken. Een vriend van 
mij die goed in sociaal-economische za-
ken thuis is en die ambassadeur in 
Montevideo is geweest, schreef mij de-
zer dagen op zijn kerstkaart: 'Ik moet 
bekennen dat de sociaal-economische 
situatie in Nederland me steeds meer 
aan Uruquay doet denken. Tegen de re-
aliteit vastklampen aan 'verkregen rech-
ten' met als gevolg dat de hele econo-
mie, met die 'rechten zinkt'. 

Te gemakkelijk worden inderdaad 
verwachtingen als verkregen rechten 
afgeschilderd. Ook een tijdelijke belas-
tingverhoging roept de verwachting op 
dat naar het oude tarief zal worden te-
ruggekeerd, maar de ervaring heeft 
wel geleerd dat dat beslist niet leidt tot 
een recht dat belet dat die tijdelijke 
verhoging permanent wordt gemaakt. 

Terecht hebben de bewindslieden 
dan ook weerstand geboden tegen de 
aandrang ter zake van de bijzondere 
bruto aanpassingen nog meer auto-
matismen in te voeren, en hebben zij 
vastgehouden aan het laten van ruim-
te voor overleg ad hoc. Terecht ook 
hebben zij eraan vastgehouden sector-
gebonden verhogingen, zelfopstuwen-
de effecten, dubbeltellingen en over-
compensaties te elimineren. 

Het verband met het arbeidsvoor-
waardenbeleid, dat zeer sterk aanwe-
zig is, laat ik ter wille van de ti jd terzij-
de. Ik wil er slechts van zeggen dat ik 
hoop dat een looningreep niet nodig 
zal zijn. De verbetering van de belo-

ningsstructuur in die zin dat vui l , 
zwaar en onaangenaam werk beter be-
loond zou moeten worden, is een ge-
dachte die in onze kring het eerst ver-
breid en gepropageerd is. Het is ver-
heugend dat die gedachte nu ook el-
ders weerklank heeft gevonden. Be-
denkelijk is evenwel dat nu meteen al 
weer, zelfs voordat nog veel op dit ge-
bied is verwezenlijkt, gepraat wordt 
over het algemeen worden van derge-
lijke toeslagen ook in de stukken. 

Bedoeld is immers juist een terechte 
loondifferentiatie tot stand te brengen. 
Economisch valt dit punt in het hoofd-
stuk knelpunten op de arbeidsmarkt; 
sociaal onder positieve, d.w.z. levens-
vreugde verhogende, inkomenspoli-
tiek. 

Bij de voorschotpakketten per 1 ja-
nuari en 1 juli j l . is een hoop heisa ge-
maakt. Gebleken is nu wel hoe over-
dreven dat geweest is, hoe voorzichtig 
de benadering is geweest die de Mi-
nister heeft toegepast. Degenen die 
toen zo luid hebben geroepen dat die 
pakketten niet aanvaardbaar waren en 
dat op structurele maatregelen moest 
worden gewacht, zijn slecht geplaatst 
om, nu op toch nog korte termijn die 
voorstellen zijn voorgelegd met een 
inhoud die de helft is van wat zij zelf 
destijds als noodzakelijk hebben aan-
geduid, daartegen opnieuw breeduit 
bezwaren te ontwikkelen. 

Ik wil mijnerzijds de bewindslieden 
en met name ook hun ambtenaren 
complimenteren met de manier waar-
op zij omzichtig en toch snel deze inge-
wikkelde en gedetailleerde materie 
met nog allerlei tussentijdse wijzigin-
gen daarop hebben weten voor te leg-
gen. Want bedenkelijk ingewikkeld is 
het allemaal wel geworden. 

Ik kom tot de netto-aspecten, een 
probleem dat is ontstaan doordat 
men deze ontwikkelingen in de afgelo-
pen jaren maar een beetje heeft laten 
lopen, door de uitkeringsgerechtigden 
telkens weer maar weer het voordeel 
van de twijfel te gunnen. Ik zeg dit niet 
als verwijt. 

Ook wij hebben eraan meegedaan. 
Het is menselijk zelf te prijzen en zeker 
te begrijpen dat men geen kleine ver-
schillen ten bate van een grote anonie-
me pot wil verhalen op individuen die 
het toch al moeilijk hebben. Maar door 
jarenlange cumulatie daarvan en het 
ontstaan en laten passeren van in-
sluipsels is een situatie ontstaan van 
verwringingen waarin correctie nodig 
was. Hard cases make bad law. Dat is 
jammer, maar het is wel waar. 

In dit kader zou ik ook van mijn kant 
nog eens wil len aandringen op het ter 
hand nemen van onderzoek - de Mi-

nister had daar niet veel puf in - naar 
het noodzakelijk minimumbudget. Ook 
ons minimumloon met de vele aflei-
dingen daarvan is - dat is wel geble-
ken - een beetje met het losse handje 
tot stand gekomen. Maar het feit dat 
het hoogste ter wereld is, vraagt toch 
wel om enige bezinning. Het is fijn om 
een hoog minimuminkomen te heb-
ben en we moeten zien dat te handha-
ven. Maar we moeten wel weten wat 
we doen en wat onze grenzen zijn; ik 
ben blij dat in de discussie in de Twee-
de Kamer gebleken is dat de Minister 
ook kijkt naar wat elders gebeurt. 

Ik hoop dat de schoning voor pensi-
oen- en VUT-premiecompensaties, 
waarover vandaag aan de overzijde 
wordt gestemd, alsnog zal worden 
doorgevoerd. Heb ik goed begrepen 
dat de Staatssecretaris dit voorstel me-
de ter compensatie van elders geval-
len gaten overneemt? 

Mag ik erop aandringen dat hetzelf-
de gebeurt met de motie-De Korte/Ny-
pels inzake de trendvolgers, die nogal 
eens voortrekkers zijn gebleken - als 
dit woord voor deze bevolkingsgroep 
niet te Zuidafrikaans aandoet - en 
daardoor een opkrikkende werking op 
het geheel hebben uitgeoefend. 

Over de koopkrachtgarantie zal ik nu 
niet spreken, aangezien ik van plan 
ben daar vanmiddag bij de algemene 
financiële beschouwingen wat over te 
zeggen. Wel wi l ik tenslotte nog op-
merken dat ik het jammer vind dat de 
CDA-fractie in de Tweede Kamer de 
wijzigingen ter zake van de vakantie-
toeslagen en de bevriezing van be-
paalde tussentijdse toeslagen heeft 
doorgezet. De Regering heeft hier nau-
welijks argumenten voor kunnen aan-
voeren en is voor commune pressie 
gezwicht. 

Het als bij de voorindexering per 1 
oktober die per exces de scrupules is 
toegegeven, maar waarvan inmiddels 
is gebleken dat zij wel degelijk onno-
dig was. Ook zo'n voorbeeld dat men 
door een te bangelijk beleid het leven 
later onnodig moeilijker maakt. Het is 
daarom erg jammer dat ook nu weer 
beperkingen zijn aangebracht die niet 
erg consequent zijn en die het leven la-
ter ook weer moeilijker zullen maken. 
Als ik het goed begrepen heb 365 min. 
moeilijker. Maar we zijn hier gewend 
zaken te slikken waar ook wel een paar 
vlekjes aan zitten. In hun totaliteit heb-
ben we hier een nuttig, ja noodzakelijk 
pakket van maatregelen voor ons, dat 
wi j daarom zullen steunen. 

D 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb bij mijn vraag aan 
het begin van deze vergadering reeds 
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gezegd, dat wi j de argumentatie van 
onze partijgenoten aan de overkant 
van het Binnenhof zullen volgen. Op 
dit punt stellen wi j dus geen vragen 
aan de Regering. 

D 
DeheerVogt(PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Alleen al omdat de manier 
waarop de nu aan de orde zijnde wets-
ontwerpen aan de orde komen zover 
ligt van alles wat zou lijken op wat de 
'chambre de réflexion' wordt ge-
noemd, zouden wi j eigenlijk moeten 
weigeren het voor ons liggende wets-
ontwerp goed te keuren. Misschien 
moeten wi j er ook een nieuw bewijs in 
zien dat de Eerste Kamer in ons staat-
kundig bestel kan worden gemist voor 
het overgrote deel van haar taak. Dat 
blijkt nu. Omdat wij nu niet bezig zijn 
met de algemene beschouwingen lijkt 
het mij weinig zinvol daarop verder 
door te gaan. Het vervolg zal dus moe-
ten gaan over het wetsontwerp. Dit 
wetsontwerp is echter niet los te ma-
ken van de overvloed aan zaken die 
vandaag op ons is afgekomen; alle-
maal op deze ene dag. Indien één man 
ook maar bij benadering deze wetsont-
werpen alle goed zou willen bestude-
ren, zou hij daar enige weken full-time 
mee bezig zijn. U zult begrijpen, mijn-
heer de Voorzitter, dat ik mij daaraan 
niet schuldig heb kunnen of wil len ma-
ken. Het is dus hooguit mogelijk ge-
weest aan allerlei toelichtingen voor 
de ontwerpen even te ruiken, een 
vluchtige blik te slaan in hetgeen aan 
de overzijde is ingebracht en daarna 
een beslissing te nemen. Het opmaken 
van een schriftelijk verslag moest nog 
deze morgen door de commissie wor-
den gedaan. 

Een woord van lof moet mij ook nog 
van het hart: lof voor degenen die met 
enorme toewijding, mogelijk een bete-
re zaak waardig, ervoor hebben ge-
zorgd dat wi j keurig allerlei noodhan-
delingen van de Tweede Kamer kre-
gen toegestuurd. 

Als wi j even terugkijken zien wi j dat 
dit kabinet al twee keer eerder een on-
verwachte overval heeft gedaan op de 
door hemzelf gegarandeerde koop-
kracht. Dat gebeurde een jaar geleden, 
toen tussen kerstmis en nieuwjaar een 
stuk wetgeving door deze Kamer 
moest worden gepompt - de Minister 
van Sociale Zaken moest daarvoor van 
zijn vakantie terugkomen - en bij het 
zogenaamde 1-juli-pakket dat door de 
Kamer werd geperst. 

De enige vraag die ik aan de be-
windsman wi l stellen is deze: is het de 
vooropgezette bedoeling van de Rege-

ring en mogelijk van de meerderheid 
van de Tweede Kamer om de behan-
deling van deze ontwerpen op de 
vooromschreven manier te doen 
plaatshebben ten einde minder kans te 
hebben op onrust onder de bevolking 
voordat de buit is binnengehaald. 

Ik zal niet alleen tegen 15 900 stern-
men maar ook, geheel of gedeeltelijk 
om dezelfde reden, tegen 15 696 en 
15 683. 

D 
De heer Kremer (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals bekend zijn een aan-
tal belangrijke wetsontwerpen pas de 
afgelopen week in de Tweede Kamer 
behandeld en vastgesteld. De laatste 
niet onbelangrijke Handelingen, dat 
wil zeggen de stenogrammen, kwa-
men bij mij zaterdagavond per expres 
aan. Je vraagt je af of na de uitvoerige 
behandeling nog nieuwe gezichts-
punten naar voren zijn te brengen die 
je kunnen helpen bij het bepalen van je 
stem. 

Uiteraard kunnen wi j ons volledig 
vinden in hetgeen onze politieke vrien-
den aan de overkant hebben gezegd. 
Gezien het belang van wetsontwerp 
15900 willen wi j ook hier nog eensuit-
drukkelijk onze mening geven. Met dit 
wetsontwerp wordt de afbraakpolitiek 
voortgezet. Wat in jaren is opgebouwd 
en verworven wordt successievelijk 
door dit kabinet onder de vlag van Be-
stek '81 stap voor stap ontkracht, al 
schijnen er ook bewindslieden te zijn 
die het doen voorkomen alsof de soci-
ale verworvenheden het werk zijn van 
dit kabinet. Men kan stellen wat men 
wi l maar de betrokkenen gaan erop 
achteruit. Vooral de wijze van bereke-
ning van het minimumloon zit ons 
dwars. 

De Regering zegt dat het om sys-
teemfouten gaat, maar wij denken 
daar anders over. Als er systeemfou-
ten zouden zijn, dan is een van de 
grootste - nadelig voor loontrekkers -
dat allerlei toeslagen niet in de directe 
ca.o.-lonen zijn verwerkt. Ik doel met 
name op die in de bouw. Voor de men-
sen is het inkomen bepalend. De wijze 
van samenstelling is een ander punt. 
Dat totale inkomen moet uitgangspunt 
zijn. Immers, als dat inkomen daalt, 
ontstaan er problemen. Hoe kan men 
dan voor de vaststelling van de mini-
mumlonen een ander uitgangspunt 
gaan nemen? Dat kan men alleen 
doen, als men erop uit is de zwaksten 
van de zwakkeren aan te pakken, in fei-
te te gaan uitkleden. Dat gebeurt door 
de nieuwe indexeringsmethoden. 

Onze conclusie is dat door een reeks 
van belasting- en accijnsverhogingen 

alsmede door de verhoging van de 
aardgasprijs de koopkracht achteruit 
zal gaan voor hen die vooral zijn aan-
gewezen op het minimumloon of op 
uitkeringen van die hoogte. 

Ten slotte wil ik niet onvermeld laten 
het zeer te betreuren dat de Regering 
ten aanzien van verzetsmensen, ver-
volgden en oorlogsslachtoffers niet 
bereid bleek te zijn hen vanuit een an-
der gezichtsveld te benaderen. Met an-
dere woorden: ook deze categorie ont-
komt niet aan het matigingsbeleid, een 
beleid dat vooral de sociaal zwakkeren 
treft en nog meer zal treffen als de Re-
gering met een looningreep zou ko-
men. Daarmee wordt dan tegelijk be-
wezen dat werkenden en niet-werken-
den die van een uitkering moeten le-
ven, dezelfde sociaal-maatschappelij-
ke belangen hebben. 

Onze conclusie is dat onze fractie 
haar stem niet aan dit wetsontwerp zal 
kunnen geven. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet, de Wet op de arbeidsongeschikt -
heidsverzekering en de Ziektewet (in-
voering gelijke uitkeringsrechten voor 
mannen en vrouwen) (15 706). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het nu aan de orde zijnde 
wetsontwerp 15706 betreffende nade-
re wijziging AAW en WAO om daarme-
de aan mannen en vrouwen bij inko-
mensderving wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid onder dezelfde 
voorwaarden recht op uitkering toe te 
kennen waartoe ook enige wijzigingen 
in de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering en de Ziektewet no-
dig zijn, treedt mijn fractie met sympa-
thie tegemoet. 

De behandeling in deze Kamer zit 
echter zodanig in de tijdsklem dat het 
minitieus lezen van alle stukken na de 
uitvoerige behandeling aan de overzij-
de, laat staan het en detail bestuderen, 
nauwelijks mogelijk was. Dit klemt te 
meer daar het hier ons inziens om een 
zeer gecompliceerd wetsontwerp gaat 
waarvan de nadere uitvoeringsbepa-
lingen vooreen deel nog onbekend 
zijn en dat, naar w i j vrezen, ook tot 
grote uitvoeringsproblemen zal leiden 
De uitvoeringsorganen welke de ont-
wikkeling van dag tot dag en van zin 
tot zin volgden, verwachten dan ook 
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onvermijdelijke aanloopfouten. Wij 
hebben daar begrip voor en vragen 
aan de bewindsman hoe hij deze pro-
blemen taxeert en hoe hij denkt deze 
tot een minimum te beperken. 

Ook wi j hadden liever gezien dat de 
bindende voorwaarde om in aanmer-
king te komen voor uitkeringen, nl. dat 
men actief geweest moet zijn in be-
drijfs- en beroepsleven, niet noodzake-
lijk was geweest. Opnieuw blijkt daar-
uit dat wij er nog steeds niet in ge-
slaagd zijn de ons inziens juiste waar-
dering ook in materiële zin, voor wer-
ken in het eigen huishouden gestalte 
te geven. Nog steeds wordt werk in dat 
huishouden, overwegend door vrou-
wen en moeders verricht, niet als be-
roep gezien ondanks het feit dat voor 
de gemeenschap zeer belangrijk werk 
met een zeer brede inhoud wordt ver-
richt. In dat beroep, of is het een roe-
ping, wordt bovendien een belangrijk 
deel van ons nationaal inkomen be-
steed. 

Wij hebben begrip voor de moeilijk-
heden en ingrijpende maatschappelij-
ke gevolgen, welke een materiële her-
waardering met zich zal brengen. Bud-
gettaire mogelijkheden, of beter ge-
zegd: onmogelijkheden, leggen beper-
kingen op. 

Toch menen wij bij de behandeling 
van dit 'gelijke rechten'-wetsontwerp 
op een kennelijke onbilli jkheid ten op-
zichte van de huisvrouw-echtgenote te 
moeten wijzen, ondanks dat dit onder-
deel niet direct als uitvloeisel van dit 
wetsontwerp is aan te merken. De on-
billijkheid, althans naar ons inzicht, 
vloeit nl. voort uit de bestaande AAW 
en de daarbij gegeven uitvoeringsbe-
palingen. 

Nu de bewindsman toch een groot 
aantal uitvoeringsbepalingen moet 
gaan geven, vragen wi j zijn bijzondere 
aandacht voor de nu volgende kritiek 
met betrekking tot de kring der verze-
kerden. Krachtens de uitvoeringsbepa-
lingen is de ingezetene die buiten het 
rijk arbeid verricht en op grond van 
zijn dienstverhouding elders bepaalde 
in de wet genoemde verzekeringen 
heeft, niet verzekerd in de zin van de 
AAW en de overige genoemde uitke-
ringen, een en ander conform artikel 2, 
sub 1.a. 

Vervolgens wordt in hetzelfde artikel 
2 onder 1.1, ookzijn echtgenote uitge-
sloten. Deze regel treft overwegend 
pendelaars en heeft als zodanig vooral 
betekenis voor bewoners langs onze 
grens. 

Los van de vraag of het in de eman-
cipatiegedachte past een vrouw van 
volksvoorzieningen ui t te sluiten om-

dat haar man een bepaalde status 
hee f t - naar onze mening moet die 
vraag ontkennend worden beant-
woord - doen zich nu onder meer de 
volgende problemen voor. De echtge-
note van een pendelaar is in Neder-
land in loondienst, wordt daar langdu-
rig arbeidsongeschikt, maar komt op 
grond van de uitvoeringsbepalingen 
niet in aanmerking voor AAW-uitke-
ring, c.q. voorzieningen waaronder 
ook voorzieningen ten bate van herstel 
van de arbeidsongeschiktheid. 

Gaan wi j nu naar de huisvrouw-
echtgenote van de pendelaar waar 
geen directe inkomensderving aan de 
orde is, dan komt deze vrouw niet in 
aanmerking voor voorzieningen in ver-
band met eventuele ernstige gebre-
ken. Wij achten deze uitsluiting een 
onbill i jkheid. Op zijn minst merkwaar-
dig is ons inziens ook dat men de kin-
deren van de betrokkene niet uitsluit. 
Wij zijn het daar uiteraard mee eens, 
maar het stelt de echtgenote wel in 
een voor ons onverklaarbare nadelige 
positie. Zoals gezegd, achten wij deze 
positie in strijd met de aan dit wets-
ontwerp ten grondslag liggende ge-
dachte van verzelfstandiging van de 
rechten van de vrouw. 

Overigens leert de praktijk dat ook 
de pendelaar zelf, en hij ontlast als re-
gel niet voor zijn plezier de Nederland-
se arbeidsmarkt c.q. sociale voorzie-
ningsfondsen, bij het effectueren van 
zijn rechten met name in Duitsland 
vaak lange t i jd, jaren, benodigd. 

Wij doen een dringend beroep op de 
bewindslieden de genoemde uitvoe-
ringsbepalingen te wijzigen, zeker wat 
de positie van de echtgenote van de 
pendelaars betreft en stappen te on-
dernemen in bilateraal overleg met 
Duitsland om de aanspraken van de 
pendelaar sneller tot hun recht te doen 
komen. Wij wachten het antwoord van 
de Staatssecretaris met grote belang-
stelling af en zullen, zo dit onverhoopt 
onbevredigend zou blijken te zijn, een 
uitspraak van de Kamer vragen. 

Uitputtende behandeling van het 
wetsontwerp en detail is, gezien de be-
schikbare t i jd, onmogelijk gebleken en 
na de uitputtende behandeling aan de 
overzijde na zo'n korte tussentijd ook 
minder urgent. Maatschappelijke reac-
ties hebben wij nog nauwelijks gekre-
gen en zullen bovendien afhankelijk 
zijn van de vele uitvoeringsbepalingen 
welke nog moeten volgen. 

Toch hadden wi j ook hier gaarne 
een nadere toelichting met betrekking 
tot artikel 36, lid 2, wat betreft de anti-
cumulatiebepaling van de verzelfstan-
digde AAW en de AOW-rechten. Het 
komt ook op ons wat onverklaarbaar 
over, dat de gehuwde werkende 

vrouw, jonger dan 65 jaar, bij langduri-
ge arbeidsongeschiktheid geen inko-
mensdervingsrechten kan doen gel-
den, wanneer haar echtgenoot 65 jaar 
of ouder en in het genot van een 
AOW-uitkering is. Hieruit kan niette 
voorziene aanzienlijke inkomensachter-
uitgang voortvloeien met, naar het 
lijkt, onbillijke aantasting van de ge-
zinsdraagkracht waarop het leefpa-
troon is gebouwd. 

Uit de uitvoerige discussie aan de 
overzijde, vooral gevoerd met me-
vrouw Salomons, hebben wi j begre-
pen dat de Staatssecretaris verwijst 
naar de AAW als bodemvoorziening. Is 
dat wel zo in overeenstemming met 
de beleden verzelfstandiging? Is dat 
geen uitnodiging om de oplossing in 
een ander samenlevingsverband te 
zoeken dat velen van ons als ideaal 
voor ogen hebben? 

Mijnheer de Voorzitter! Artikel 61, le-
den 1 .a., en 1 .d., legt de uitvoering zo-
veel mogelijk bij een bedrijfsvereni-
ging, welke de WAO uitvoert, een en 
ander ten behoeve van eventuele 
coördinatie van uitkeringen. Voor de 
als zelfstandige werkende gehuwde 
vrouw is dat de BV van haar echtge-
noot in loondienst. Wanneer echter de 
gehuwde vrouw een deeltijd in het be-
drijf van haar echtgenoot en een ande-
re deeltijd in loondienst elders werk-
zaam is, wordt ons inziens juist het te-
gendeel van de beoogde 'een-hand-
uitvoering' bereikt. Zien wi j dat juist 
en, zo ja, ziet de Staatssecretaris dat 
als een bezwaar dat oplosbaar is? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot afsluiting van mijn beknopt gehou-
den inbreng. Mijn fractie stemt in met 
de verzelfstandiging van de uitkerings-
rechten van deze volksverzekering op 
weg naar meer gelijkberechtiging tus-
sen man en vrouw. Zij juicht toe dat 
wij daarmede weer een stap of stapje 
dichter bij de EG-richtlijnen zijn geko-
men. Het vervangen van het zeer arbi-
traire urencriterium door een percen-
tage van de gehuwde-grondslag ach-
ten wi j een verbetering ten opzichte 
van de oorspronkelijke plannen. 

De Staatssecretaris heeft aan de 
overzijde het wetsontwerp niet alleen 
bekwaam verdedigd, maar opnieuw 
de nodige souplesse getoond met be-
trekking tot het overnemen van billijke 
en betaalbare wensen van de Kamer, 
gericht op de nadere regelen. Dat zijn 
er vele, welke de uitvoeringsorganen 
met grote belangstelling tegemoet 
zien, omdat zij de zo moeilijk lijkende 
uitvoerbaarheid beïnvloeden. De prak-
tijk van de komende jaren zal leren in 
hoeverre die regelen in de geest van 
de toezeggingen zullen zijn. Mijn frac-
tie zal voor het wetsontwerp stemmen. 
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D 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De populaire titel van dit 
wetsontwerp - invoering van gelijke 
uitkeringsrechten voor mannen en 
vrouwen - is een tikkeltje misleidend. 
De Regering doet een stap in de rich-
t ing van gelijke uitkeringsrechten voor 
mannen en vrouwen, maar sluit de 
grootste groep vrouwen, namelijk zij 
die haar diensten voor de gemeen-
schap thuis in het gezin verrichten, 
daarvan uit. De Regering stelt zich in 
grote lijnen achter variant B van het 
SER-rapportvan 20 april 1979. Behalve 
de reeds genoemde groep zijn er vele 
andere groepen die buiten dit wets-
ontwerp vallen. Ter wille van de kort-
heid verwijs ik naar de opsomming, 
die mijn partijgenoot Jansen aan de 
overzijde van het Binnenhof heeft ver-
meld (blz. 1343, rechterkolom van de 
Handelingen van de Tweede Kamer). 

De SER heeft zich over de aange-
voerde suggesties positief uitgelaten, 
maar de Regering heeft in het kader 
van prioriteitenafweging afgezien van 
deze verdergaande keuze. Graag ver-
neem ik van de Regering welke over-
wegingen hebben gegolden om nier-
van af te zien. Het zou volgens mijn 
fractie heel wel mogelijk zijn geweest, 
in het kader van het dekkingsplan voor 
1980 tot een andere keuze te geraken. 
Ik weet wel dat wi j dat dekkingsplan 
vanmiddag behandelen, doch het zou 
van een grote sociale bewogenheid 
getuigd hebben als deze bewindslie-
den deze prioriteit zeer hoog op hun 
lijstje hadden geplaatst. 

De kwintessens van dit wetsontwerp 
zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat 
velen op de een of andere wijze probe-
ren, aan de in dit wetsontwerp gestel-
de normen te voldoen. Is de Regering 
daarmee zo gelukkig? 

Het neemt niet weg dat in dit wets-
ontwerp een eerste aanzet wordt ge-
geven om tot gelijke uitkeringsrechten 
voor mannen en vrouwen te komen. 
Het zal voor onze fractie van wezenlij-
ke betekenis zijn, van de bewindslie-
den te vernemen waarom zij juist voor 
de in dit wetsontwerp genoemde pun-
ten hebben gekozen. Met belangstel-
ling zien wi j het antwoord van de Re-
gering tegemoet. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
Ziektewet en de Wet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering (uitzonde-

ring van de ziekengeldverzekering van 
personen van 65 jaar en ouder) 
(15696). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Versloot (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu deze Kamer, met het in-
derdaad afgrijselijke vooruitzicht van 
een vergadering tussen Kerstmis en 
Oudjaar, heeft besloten tot een 'ver-
snelde vorm van reflexie', zou ik wi l -
len volstaan met een stemverklaring. 

Hoewel wij het ermee eens zijn, dat 
de voortgezette verzekeringsplicht 
krachtens de Ziektewet voor boven 
65-jarigen op den duur niet gehand-
haafd moet worden, achten wij de bij 
dit voorstel aangegeven oplossing on-
ti jdig. Immers, zolang geen deugdelij-
ke aanvullende pensioenregeling be-
staat, is die oplossing voorbarig. De f i-
nanciële betekenis is naar ons oordeel 
te gering om de individuele nadelen 
en onzekerheden, die dit wetsontwerp 
veroorzaakt, te rechtvaardigen. Daar-
om zal mijn fractie tegen dit wets-
ontwerp stemmen. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Met betrekking tot dit wets-
ontwerp kunnen wij kort zijn. Nu het 
steeds duidelijker wordt, dat ook de 
draagkracht van de gemeenschap 
grenzen kent en de huidige inzichten 
tot beperkingen manen, lijkt ons een 
zorgvuldige afweging van prioriteiten 
gewenst en in het belang van het 
voortbestaan van de noodzakelijke 
voorzieningen. Dit klemt te meer nu er 
een neerwaartse druk op de pensioen-
leeftijd is te constateren in het ka-
der van een betere verdeling van de 
schaarser wordende arbeid, waartoe 
ook een beroep op algemene midde-
len niet onwaarschijnlijk lijkt. Daaren-
boven verschaft de AOW een ieder een 
wettelijk basis-inkomen, waardoor de 
noodzaak tot verzekering van loonder-
ving ontbreekt, c.q. verminderd is. 

De AOW heeft in de loop der jaren 
belangrijk aan invloed op de pensioen-
voorzieningen gewonnen, zodat de 
mogelijkheden voor een redelijke 
voorziening boven de AOW-franchise 
zijn uitgebreid. Het lijkt ons daarom 
zeer wel mogelijk, dat de werkgever, 
die meent een beroep op boven 65-ja-
rigen te moeten blijven doen of gaat 
doen, ook maatregelen tegen risico's 
in de particuliere sfeer neemt. Daar-
naast lijkt het ons gewenst, zoals ook 
in de memorie van toelichting naar 
aanleiding van het SVR-advies wordt 
opgemerkt, dat er een betere synchro-

nisatie van de verschillende ingangs-
data der werknemersverzekeringen 
wordt nagestreefd. Dit geldt ook voor 
pensioenregelingen, waarbij wi j leef-
ti jdsopbouw-met-achterbalcon aanbe-
velen. 

Wat betreft de gevolgen voor de zie-
kenfondsen kunnen wij ons aansluiten 
bij de gedachtengang en de motive-
ring van de Staatssecretaris, ook al 
blijven wij een voorkeur houden voor 
een einddatum van de eerste dag van 
de maand, daaropvolgend. Wij wil len 
echter geen vertragingen oproepen en 
spreken ons dan ook voor het wets-
ontwerp uit. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is niet bemoedigend 
dat nog zoveel woorden nodig zijn ge-
weest om aan deze, door de maat-
schappelijke ontwikkelingen achter-
haalde zaken - deze leiden tot een niet 
langer te rechtvaardigen cumulatie -
een einde te maken. Het is jammer, dat 
het zo lang heeft moeten duren eer het 
zover was. Eerst was er de onwil van 
voorgaande bewindslieden, later volg-
de er nog wat gezigzag wat betreft de 
keuze van technieken en systemen. 

Wèl is het bemoedigend, dat deze 
bewindslieden ervoor hebben ge-
zorgd, dat de ontwerpen nog vóór 1 ja-
nuari 1980 in het Staatsblad kunnen 
komen. 

Inhoudelijk gaat het om een eviden-
te zaak. De SVR, waarin werkgevers èn 
werknemers zijn vertegenwoordigd, 
heeft niet veel ti jd nodig gehad om tot 
een unaniem advies te komen. Wij 
hebben hierbij te maken met een dui-
delijk voorbeeld van de mogelijkheid, 
dat met betrekkelijk weinig pijn tóch 
belangrijke ombuigingen worden ge-
realiseerd, waarbij scheefgegroeide 
toestanden worden weggetrokken. 

D 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens mijn fractie wil ik 
de Staatssecretaris enkele vragen over 
dit wetsontwerp stellen. 

Kan hij aangeven waarom dit voor-
stel thans is ingediend, dit mede in 
verband met de minimale budgettaire 
effecten die eraan ten grondslag lig-
gen? 

Kan hij aangeven op welke termijn 
er een adequaat wettelijk stelsel van 
aanvullende pensioenvoorziening tot 
stand zal komen? 

Is deze wetswijziging ook van toe-
passing op personen die na hun 65e 
jaar in overheidsdienst werkzaam-
heden verrichten? 
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Zijn er categorieën personen die als 
gevolg van de invoering van deze wet 
erop achteruit gaan? Zo ja, hoeveel 
dan ongeveer? 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van de inkom-
stenbelasting en de loonbelasting als-
mede van de Algemene Ouderdoms-
wet en de Algemene Weduwen en 
Wezenwet in verband met de regeling 
voor gemoedsbezwaarden (15583). 

Over dit wetsontwerp wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over dit 
wetsontwerp morgen te beslissen bij 
de stemmingen over de andere wets-
ontwerpen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
Algemene Kinderbijslagwet, de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964 en de 
Wet op de loonbelasting 1964 alsme-
de van enkele andere wetten (samen-
voeging van de bestaande kinderbij-
slagregelingen tot een algemene, de 
gehele bevolking omvattende, ver-
plichte kinderbijslagverzekering van 
het eerste kind af en afschaffing van 
de kinderaftrek van de loon- en inkom•• 
stenbelasting) (15683). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Versloot (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het onderhavige wets-
ontwerp brengt een belangrijke wijzi-
ging en vereenvoudiging tot stand in 
de formele organisatie van onze kin-
derbijslagregelingen. Wij betreuren 
het dat op dit moment inhoudelijk ge-
zien slechts geringe vorderingen zijn 
gemaakt. Naar ons gevoel moet er nog 
een lange weg worden afgelegd. Niet-
temin achten wi j de vereenvoudiging 
en de overzichtelijkheid die hiermee 
tot stand is gebracht van zo'n groot be-
lang dat mijn fractie zeker niet van 
plan is haar stem aan dit wetsontwerp 
te onthouden. 

Het lijkt ons op dit ogenblik belang-
rijk om te kijken naar de stappen die 
nog zullen moeten volgen. Wij wil len 
er daarbij van uitgaan dat wi j met de 
heer Van Dis aan de overzijde van me-
ning zijn dat de structuur van deze re-

geling als een sociale verzekering no-
deloze misverstanden en verwarringen 
oproept en dat er in feite geen sprake 
kan zijn van een verzekering tegen een 
risico; het krijgen van kinderen is geen 
risico, het is het nemen van een verant-
woordeli jkheid, al dan niet bewust, een 
verantwoordelijkheid voor een nieuwe 
generatie waar wi j als gemeenschap al-
len belang bij hebben en waarbij wi j het 
dragen van die verantwoordelijkheid 
mogelijk moeten maken. Dat is geen so-
ciale verzekering, maar een regeling 
van een heel ander en eigen karakter. 
Het gebruik van verzekeringstermen 
hierbij roept een aantal problemen op 
die later dan alleen van semantische 
aard blijken te zijn. 

Als wij in plaats van een verzekering 
spreken van een regeling of een voor-
ziening, als wij in plaats van een verze-
kerde spreken van een bijdrageplichti-
ge, als wi j in plaats van een premie 
spreken van een bijdrage, dan zijn 
daarmee vele verkeerde voorstellin-
gen en ook problemen die bij velen le-
ven automatisch verdwenen. Ook mijn 
fractie ziet deze regeling niet als een 
verzekering , maar als een uitermate 
belangrijk onderdeel van een inko-
mensbeleid. 

Zodra men zich op dat standpunt 
stelt, wordt het ook duidelijk waarom 
onze fractie van mening is dat kinder-
bijslagen inkomensafhankelijk moeten 
zijn, dat kinderbijslagen ook leeftijds-
gebonden en geïndividualiseerd moe-
ten zijn, iets waarvoor op dit moment 
in artikel 11a een heel vluchtige po-
ging is gedaan in een toch ook na het 
schriftelijk antwoord van de Staats-
secretaris nog steeds zeer onduidelijke 
tekst. 

De tekst zou inderdaad nog steeds 
dezelfde uitwerking hebben zoals 
krachtens het antwoord wordt be-
doeld, als er had gestaan dat de kin-
derbijslag voor het eerste kind gehal-
veerd wordt indien het oudste der kin-
deren waarvoor op de eerste dag van 
het kwartaal recht op kinderbijslag be-
staat, jonger is dan drie jaar. Het zou 
een eenduidige en niet verwarrende 
tekst zijn. De leeftijdsgebondenheid, die 
als voorbeeld werd genomen, achten 
wij noodzakelijk en daarmee een per 
kind werkelijk geïndividualiseerde kin-
derbijslag in de samenstelling van het 
gezin. Voorts moet er sprake zijn van 
een loongeïndexeerde uitkering als 
men deze regeling als een belangrijk 
onderdeel van het inkomensbeleid 
ziet. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij menen 
ten slotte dat het veelgehoorde be-
zwaar dat men toch weer aan een be-
lastingaftrekregeling zou moeten toe-

komen als men op deze wijze een inko-
mensafhankelijke en leeftijdgebonden 
kinderbijslag zou vaststellen, geen 
doorslaggevende betekenis heeft. Wij 
kunnen ons zeer wel voorstellen dat, 
als op grond van inkomen en verant-
woordelijkheid van een bijdrageplichti-
ge geen of een beperkte bijslag wordt 
toegepast, fiscaal evenmin aftrek we-
gens beperkte draagkracht op zijn 
plaats zou zijn. Immers, het aanvaar-
den van verantwoordelijkheid voor 
kinderen bij voldoende draagkracht, 
dient niet tot belastingeffecten te lei-
den, evenmin als het aanvaarden van 
andere, of van geen verantwoordelijk-
heid tot belastingeffecten zou behoren 
te leiden. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de heer Versloot wi l -
len vragen of hij, gehoord zijn betoog, 
de vrouw niet meer als een draag-
krachtbepalende norm voor de fiscale 
wetgeving ziet. 

De heer Versloot (PvdA): Ongetwijfeld 
zullen zowel degene die het kind ver-
zorgt als degene die alimentatieplich-
tig is, betrokken moeten worden in de 
maatstafbepaling voor de inkomensaf-
hankelijkheid. Het zal niet eenvoudig 
zijn, maar het kan wel degelijk. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer het nu aan de or-
de zijnde wetsontwerp Herstructure-
ring Kinderbijslag 3e fase, wet is ge-
worden, zijn de bestaande regelingen 
vereenvoudigd en geharmoniseerd. Er 
komt dan een volledige volksverzeke-
ring, de Algemene Kinderbijslagwet in 
plaats van de lappendeken, bestaande 
uit AKW, KWL, KKZ en KTO-regeling 
alsmede het restant fiscale kinderaftrek-
regeling. Dat wij deze in hoog tempo 
gerealiseerde integratie onderschrij-
ven, behoeft geen verrassing te zijn. 

Het wetsontwerp sluit immers goed 
aan op ons CDA-programma waar on-
der punt 111 staat: 'Geen rekening 
dient te worden gehouden met de 
grootte van het inkomen van de ou-
ders. Wijzigingen in de kinderbijslag-
regelingen mogen niet leiden tot al-
gemene compenserende inkomens-
claims. De kinderaftrek bij de inkom-
stenbelasting kan worden afgeschaft'. 

Het fiscale draagkrachtbeginsel 
komt voor wat het verzorgen van kin-
deren betreft uitsluitend tot gelding in 
het effect van het belastingvrij van aan 
een ieder vanaf het eerste kind toe te 
kennen gelijke belastingvrije kinderbij-
slagen. Ook bij dit wetsontwerp heeft de 
Staatssecretaris goed geluisterd naar 
en ingespeeld op de wensen van de 
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meerderheid in de Tweede Kamer. Be-
langrijke onderdelen in dat overleg die 
ter discussie kwamen waren: 

1. de kinderbijslag voor 1 en 2 kin-
deren. Wij zijn de VVD erkentelijk dat 
zij op dit punt ook ten aanzien van het 
eerste kind zijn meegegaan; 

2. het bevroren houden van de kin-
derbijslag voor het eerste kind in 1980 
en 1981 waarbij onze politieke vrien-
den hun ideën over de indexering voor 
het aftrek compenserende deel het 
eerste kind lieten schieten in het be-
lang van de voorlopige loonindexering 
vanaf het tweede kind; 

3. deze loonindex in plaats van prijs-
index voor de bijslagen vanaf het 
tweede kind voor de jaren '80 en '81, 
waarin de bijslag van het eerste kind 
nog bevroren blijft; 

4. de korting voor de zelfstandigen 
zonder kinderen die in het kader van 
de horizontale inkomensherverdeling 
premie-offers moeten brengen van 1 
jaar over 3 jaren uit te strijken. Een en 
ander betekent wel een kleine f 50 mil-
joen meer kosten voor het Rijk; 

5. de kleine zelfstandigen met 1 of 2 
KKZ-kinderen en een inkomen boven 
reductiegrens, krijgen een verdubbe-
ling van de eenmalige tegemoetko-
ming in het eerste kwartaal 1980. 

Andere detailpunten, welke ove-
rigens voor de betrokkenen wel van 
belang blijven, waren de eenmalige 
aanpassing voor de alimentatieplich-
tigen en de positie van de grensarbei-
ders en gemoedsbezwaarden die geen 
kinderaftrek meer krijgen, wat met een 
speciale buitengewone lastenaftrek 
wordt verzacht. Gaarne bevelen wi j de 
motie Van Dis/Hermsen ook hier aan 
om de ongunstige effecten voor gezin-
nen met 3-7 kinderen af te zwakken. 
Heeft de Staatssecretaris zich hier al 
nadere gedachten over gevormd? 

Wanneer wij nu de resultaten bekij-
ken, komen wij - ik zei dat reeds - tot 
een positieve waardering, ook al reali-
seren wij ons dat knelpunten zullen 
worden gevoeld. Een troost daarbij mo-
ge zijn dat de betrokken categorieën 
naar hun aard vlottend zijn en derhalve 
van tijdelijke aard. Ondanks het feit dat 
wi j het een goed en redelijk wets-
ontwerp vinden, staan de ideeën niet 
stil en zijn wi j alweer gericht op de toe-
komst. Ook daar willen wij nog enkele 
opmerkingen over maken. 

Per 1 januari 1982 zal de bijslag voor 
het eerste kind ontdooid zijn en dan 
volgen alle bijslagen de prijsindex. Zo 
mogelijk zal vóór 1 april 1980 door de 
Regering een SER-advies worden ge-
vraagd over het toedelingssysteem, 

waarbij waarschijnlijk de kosten naar 
leeftijd ten opzichte van de rangorde 
naar kind aan de orde zal komen. Wij 
wi l len, evenals de motie-De Korte/Herm-
sen doet, zij het met schroom van-
wege de zware belasting welke toch al 
op het Departement van Sociale Zaken 
drukt, de wenselijkheid van een ge-
richte adviesaanvraag ondersteunen 
wat tevens tegemoet komt aan de 
reeds eerder in deze Kamer aangeno-
men motie-Van Tets. 

Ons uitganspunt - alleen horizontale 
herverdeling van inkomen - is bekend. 
Dat houdt ook in dat een eventueel on-
der de inkomensbelasting brengen 
van de kinderbijslagen bij ons op ern-
stige weerstand zal stuiten. Het draag-
krachtbeginsel komt naar onze mening 
al voldoende tot zijn recht, omdat alle 
kinderen normaal meedelen in het 
welvaartsniveau van hun gezin of 
huishouden. Daarenboven vraagt de 
gemeenschap reeds langs andere we-
gen vaak niet onaanzienlijke offers van 
inkomens naar niveau. Ook de ervarin-
gen met kinderbijslagen aan de hand 
van fiscale inkomensgrenzen in het 
verleden, zijn allesbehalve bemoedi-
gend. 

De ervaringen met de KKZ bevestig-
den deze problemen. Het alternatief 
van een negatieve belastingheffing 
wordt door vele fiscalisten om tech-
nisch-administratief redenen ontra-
den. 

Een fundamentele wijziging zal ze-
ker wanneer deze in een tijd met zeer 
beperkte budgettaire mogelijkheden 
moet worden ingevoerd, tot grote aan-
passingsspanningen aanleiding kun-
nen geven. Dat daarbij onze kritische 
aandacht bijzonder gericht zal blijven 
op de rechten van het grotere gezin, 
zal evenmin verwondering behoeven 
te wekken. Wanneer de bijslag de mi-
nimale kosten aan levensonderhoud 
en opvoeding benadert als sociale 
vloer voor de opvoeders ten behoeve 
van hun financiële verantwoordelijk-
heid, zou daarboven een differentiatie 
naar leeftijd te motiveren zijn. 

Het lijkt ons dan ook niet aanbeve-
lenswaardig om nog voordat de cen-
tralisatie van de uitvoering en de ver-
eenvouding in werking is, reeds naar 
complicerende verfijningen te gaan 
zoeken. 

Laat ik tot slot van mijn betoog nog 
eens onze grote waardering uitspre-
ken voor het omvangrijke werk dat is 
verricht door de Staatssecretaris en 
misschien in het bijzonder door zijn 
medewerkers. Onze fractie zal vóór het 
wetsontwerp stemmen. 

LJ 

De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij behandelen vandaag 
de derde fase van de wijzigingen in de 
kinderbijslag en ik wi l beginnen met er 
mijn vreugde over uit te spreken dat 
dit niet de laatste fase is. 

Algemeen lijkt men het er nu over 
eens te zijn dat nog een herstructure-
ring moet volgen en daarvoor is ook 
reeds een datum aangeduid. Uiteraard 
verheug ik mij erover dat zovelen in de 
SER, in de Tweede Kamer en elders de 
bannier zijn gevolgd die ik bij de be-
handeling van de eerste fase in deze 
Kamer heb geheven, al wi l ik er uit een 
oogpunt van eerlijkheid en beschei-
denheid onmiddelli jk bij vermelden 
dat al in de nota van 9 juni 1976 is ge-
sproken over 'herstructurering' tot een 
eenvoudig systeem met differentiatie 
naar leeftijd en aantal en per saldo lei-
dend tot een ombuiging van f 1 mld. in 
1980. 

Met de derde fase zal de eenvoud en 
duidelijkheid er goeddeels zijn en zal 
def 1 mld. aan ombuiging er zijn. De 
eigenlijke herstructurering moet nog 
komen. Niettemin ben ik ook te dier za-
ke hoopvol gestemd. Leek het er bij de 
behandeling van de eerste fase op dat 
wij te maken hadden met een be-
windsman die de derde fase als een 
slotfase beschouwde, die op de her-
structurering wat afhouderig reageer-
de en probeerde deze naar de toe-
komst van zich af te schuiven en die 
voor zover hij al stappen in die richting 
wilde zetten, aan de jaspanden gehan-
gen werd door zijn ambtelijk apparaat, 
die wi j derhalve met het in deze Kamer 
niet te veel gebruikte middel van een 
motie meenden te moeten opjagen, 
thans lijkt het wel alsof de Staatssecre-
taris stilaan aardigheid in de zaak is 
gaan krijgen, want de toon van zijn 
schriftelijke en mondelinge antwoor-
den geeft de indruk dat hij steeds meer 
con amore aan de diverse studies 
voortwerkt. 

Dat is begrijpelijk. Indien de be-
windsman erin slaagt, de herbouw van 
onze kinderregelingen tot een modern 
en aan de behoeften van onze ti jd aan-
gepast systeem af te ronden, zal hij er-
op kunnen terugzien in zijn eerste be-
windsperiode een afgerond en duur-
zaam werk van allure te hebben afge-
leverd. Dat lijkt mij prettiger dan de 
geschiedenis in te gaan als de Staats-
secretaris die weliswaar dringend 
noodzakelijke maar daarom evengoed 
soms minder prettige ombuigingen in 
de sfeer van de sociale zekerheid 
moest realiseren. 
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Ik hoop dat het meerdere enthousi-
asme dat ik bij de bewindsman voor 
deze zaak meen te constateren, zich 
ook zal uitstrekken tot het gehele team 
dat met deze materie bezig is en ik 
neem dat ook zonder meer aan. Ik heb 
niet meer het gevoel dat ik aanleiding 
ertoe heb, de bewindsman terzake op 
te jagen; wèl wi l ik hem uiteraard van 
harte blijven aanmoedigen. 

Om thans eerst de bespreking van 
de herstructurering af te maken - of 
men het de vierde fase wi l noemen of 
niet, is minder belangr i jk- merk ik op 
dat het mij heeft verheugd dat de be-
windsman in hoofdstuk X van de me-
morie van antwoord wat filosofieën 
daarover ten beste heeft gegeven, al-
thans een enumeratie van relevante 
vragen, zij het dat daaruit nog geen 
keuze is gedaan. Dat is terecht, want 
daarvoor is het te vroeg. De studie 
moet nog plaatsvinden. Hij lijkt mij 
echter op de goede weg als ik zie hoe 
een en ander onder de letters a t/m e 
op een rijtje wordt gezet. Het zal inder-
daad gaan om de weging van de daar 
genoemde elementen en daarbij moet 
niet worden vergeten dat de beste 
werkwijze lijkt te zijn het opzetten van 
een passend systeem voor nieuwe, 
dus toekomstige kinderen. 

In dit verband heb ik met veel in-
stemming kennis genomen van wat de 
Staatssecretaris in de Tweede Kamer 
heeft gezegd (Noodhandelingen 
3/248): 

'Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer 
je werkelijk tot een fundamentele her-
structurering van de kinderbijslag 
komt, je waarschijnlijk onderscheid 
zult maken tussen kinderen voor wie 
op basis van het oude regime kinder-
bijslag geldt en de nieuwgeboren kin-
deren of zoals in de Eerste Kamer ge-
zegd is de nieuw verwekte kinderen'. 

Mijns inziens opent alleen deze be-
nadering perspectieven op 'echte' ver-
nieuwing voor de toekomst en dat is 
dan ook de reden dat ik daarop bij de 
behandeling van de eerste fase zo heb 
aangedrongen. Voor zoveel nog nodig 
zou ik de toen daarvoor aangevoerde 
argumenten nog eens in de belang-
stelling van bewindslieden willen aan-
bevelen. 

Een belangrijk punt lijkt mij ook de 
wenselijkheid van het openhouden 
van de mogelijkheid - niet meer dan 
dat maar ook niet minder - alsnog ver-
dere ombuigingen in de sfeer van de 
kinderregelingen te kunnen verkrijgen 
door de kinderbijslag voor het eerste 
en tweede kind te laten aflopen en ver-
dwijnen. Dat is toch één van de rede-
nen geweest waarom de SER zich zo 

sterk tegen de ontdooiing van het be-
vroren eerste kind heeft uitgelaten. Het 
kan eventueel, afhankelijk van een 
aantal te maken keuzen, de overgangs-
tijd waarin het oude en het nieuwe 
stelsel naast elkaar functioneren - i k 
mag opnieuw kortheidshalve verwij-
zen naar mijn betoog bij de behande-
ling van de eerste fase - bekorten. 

In de te ondernemen studie zal der-
halve terecht dit punt nog worden 
meegenomen, hoewel er enige aanzet-
ten zijn gegeven die in een andere 
richting wijzen. Toch klemt dit punt te 
meer omdat het minimumloon en a 
fortiori hogere lonen wellicht is be-
doeld te dienen voor een budget inclu-
sief twee kinderen; er is althans in de 
Tweede Kamer op gewezen dat an-
ders, daar de kinderbijslag slechts is 
bedoeld als een gedeeltelijke tege-
moetkoming in de kosten van een 
kind, geconcludeerd zou moeten wor-
den dat ons minimumloon te laag is, 
wat weer moeilijk te rijmen valt met 
het feitelijk te constateren gegeven dat 
ons minimumloon het hoogste is ter 
wereld. 

Waar het de bedoeling is voor de 
toekomst een consistent geheel te 
scheppen, waar ook de meerderheid 
van de SER op dit punt signalerend op 
aandringt, heb ik begrepen dat de 
Staatssecretaris zich in de Tweede Ka-
mer ook al bereid heeft verklaard deze 
kwestie in de studie mee te nemen. 
Met het op gezag van de heer Van 
Rooijen en nog aankomen van 14 mld. 
aan extra ombuigingen in de verdere 
toekomst als onvermijdelijk vooruit-
zicht, lijkt dit geen overbodige luxe. 

Intussen hangt deze zaak op haar 
beurt weer nauw samen met het dis-
cussiepunt van de inkomensafhanke-
lijkheid of inkomensonafhankelijkheid 
van de bijslag. Deze is weer ten nauw-
ste verbonden met het punt van de ho-
rizontale draagkracht. Mijn fractie-
voorzitter herhaalde nietten onrechte 
bij de algemene beschouwingen tot 
driemaal toe: Alles hangt met alles sa-
men. 

Het deed mij genoegen dat Staats-
secretaris Nooteboom het beginsel 
van de horizontale draagkracht, om 
zijn eigen woorden te gebruiken, zo 
krachtig 'boven water heeft gehou-
den'. Het heeft inderdaad alles te ma-
ken met de inkomensafhankelijkheid. 
Bij de behandeling van de eerste fase 
heb ik uitvoerig betoogd een voorkeur 
te hebben voor de inkomensafhanke-
lijkheid van de bijslag, doch dan met 
handhaving - nu dus met herstel - van 
de (oorspronkelijke) aftrek. Als men dit 
laatste niet wil - en zo lijkt het te zijn -
dan valt daarmee te leven, maar dan is 

ook inkomensonafhankelijkheid van 
een onbelaste bijslag onvermijdelijk, 
wi l de horizontale draagkrachtsgelijk-
heid in de belastingheffing niet in het 
gedrang komen. Ook hier wil ik de ge-
hele argumentatie niet herhalen maar 
verwijzen naar hetgeen ik bij de eerste 
fase heb opgemerkt (blz. 487 linkerko-
lom) ten behoeve van wie hierin bij de-
partement en SER verder en détail 
moeten studeren. 

Zeker acht ik een voordeel van het 
systeem van mijn voorkeur dat het ie-
dere burger aanspreekt, terwijl bij de 
ingeslagen weg een 'college van Noote-
boom' nodig is - zelfs in de Tweede 
Kamer - om iedereen het te doen vat-
ten. En dan nog! Gezien de recente 
discussies aldaar en wat de heer Ver-
sloot zoeven heeft gezegd I 

Ter zake van de indexering zou een 
geschoonde prijsindex onze voorkeur 
hebben gehad, in lijn met de voorkeur 
van de SER, ook voor het nieuw op te 
zetten systeem, wel voorzien van een 
uitlaatklep voor een mogelijk eens 
wenselijk extra, mede ook omdat dit in 
zijn uitkomst in overeenstemming zou 
zijn met wat de laatste jaren heeft ge-
golden. 

Noch de problemen om voldoende 
ombuigingen te realiseren, noch de 
aansluiting op een voor de toekomst te 
ontwerpen systeem zijn ermee ge-
diend thans op hogere parameters 
over te gaan. Ik vind het daarom jam-
mer dat door toedoen van de CDA-
Tweede Kamer-fractie dat nu toch is 
gebeurd. Het is geen ramp; het is 
mijns inziens wel een gemiste kans 
voor een iets minder moeilijke toe-
komst. 

Mijnheer de Voorzitter! Destijds heb 
ik aangedrongen op een aansluiting, 
ook in de t i jd, bij een nieuw systeem 
van studiefinanciering. Ook de SER, 
ook verscheidene fracties in de Twee-
de Kamer, hebben dat gedaan. Ik doe 
het nog maar eens. Nu voor de her-
structurering een datum van 1 januari 
1982 is bepaald, is het stellig zaak dat 
deze kwestie ti jdig vóórdien geregeld 
is. 

Bij alle enthousiasme voor de nog 
volgende modernisering en hervor-
ming ontveins ik mij niet dat er over dit 
onderwerp ook meer conservatieve 
stemmen worden gehoord. Zo die van 
de heer Hermsen, die in de Tweede 
Kamer suggereerde dat de uitkomst 
van de studie wel eens zou kunnen zijn 
dat het huidige systeem zo gek nog 
niet is. 

Natuurlijk heeft de bewindsman toe-
gezegd die mogelijkheid ook open te 
houden. Dat is logisch. Ik wil wel mi j-
nerzijds zeggen dat ik bij de behande-

Eerste Kamer 
18 december 1979 Kinderbijslagverzekering 127 



Van Tets 

ling van de eerste fase duidelijk heb 
gesproken van 'vreemde om niette 
zeggen onzinnige facetten' en dat ik 
dat handhaaf ook na de voltooiing van 
deze derde fase. 

Dat de vereenvoudiging die met de 
derde fase wordt bereikt door de 
Staatssecretaris een lichtpunt is ge-
noemd, kan ik goed meevoelen. Ik vind 
ook dat de bewindsman en de zijnen 
een aantal bijkomende puzzeltjes, waar 
ik niet verder op zal ingaan, goed heb-
ben opgelost. Dat de suggestie van de 
SER over te gaan tot halve kinderbijslag 
voor partieel leerplichtigen is afgewe-
zen, berust naar het mij voorkomt nog 
niet op erg solide gronden. Ik heb al-
thans geen erg overtuigende argumen-
ten daarvoor kunnen vinden. Er blijkt 
ook nog weinig onderzoek naar de me-
rites van dit voorstel te zijn gedaan en 
de twijfel of hier toch niet nog een stuk-
je onterechte cumulatie is blijven zitten, 
is bij mij niet weggenomen. Zou het 
niet de moeite lonen nog eens verder te 
onderzoeken of hier niet toch zonder 
veel pijn een stukje ombuiging te vin-
den zou zijn, dat binnen niet al te lange 
tijd nog wel eens hard nodig kan bli j-
ken? 

Ik heb maar een heel klein deel van 
mijn betoog gewijd aan de bepalingen 
van het thans voorliggende ontwerp 
voor de derde fase zelve. Maar ik vind 
ook een van de charmes van deze Ka-
mer, die aan de voorliggende wetge-
ving zelve niets meer kan veranderen, 
de toekomstgerichtheid die daardoor 
wordt bevorderd. 

Ik hoop met deze blik vooruit, even-
als bij de eerste fase, een bijdrage in 
de goede richting te hebben kunnen 
geven. 

Het lid Broeksz vervangt het lid Thur-
lings op de voorzittersstoel. 

D 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De beoordeling van het 
voor ons liggende wetsontwerp is zeer 
moeilijk, doordat de materie zo com-
plex is. Er zijn nadelen en voordelen 
aan verbonden. Een van de bezwaren 
die aan dit wetsontwerp kleven, is het 
feit dat op termijn voor één van de so-
ciale uitkeringen de prijsindex wordt 
ingevoerd. Kan de Staatssecretaris 
mededelen of er bij de Regering voor-
nemens bestaan om in de toekomst 
ook andere sociale uitkeringen aan de 
prijsindex te koppelen? 

Een tweede bezwaar is dat wederom 
wordt overgegaan tot bevriezing van 
de kinderbijslag voor het eerste kind. 
Kan de Staatssecretaris mededelen of 
er voornemens zijn om bij de herzie-

ning van het kinderbijslagstelsel, vier-
de fase, welke voor 1 januari 1982 haar 
beslag dient te krijgen - dat is althans 
de gedachte - deze bevriezing weer 
ongedaan te maken? 

Er zijn ook voordelen aan dit wets-
ontwerp verbonden. Het belangrijkste 
daarvan is wel dat er thans een gelijke 
behandeling komt van werknemers en 
zelfstandigen. Voorts wordt een sterke 
vereenvoudiging doorgevoerd. 

Mijn fractie kan zich niet aan de in-
druk onttrekken dat onder het mom 
van een sterke vereenvoudiging van 
het kinderbijslagstelsel gelijktijdig een 
aantal politieke besluiten hieraan ten 
grondslag liggen. Kan de Staatssecre-
taris aangeven wat de motieven hier-
voor zijn geweest? Wat gaat er gebeu-
ren als in de toekomst de prijsindex 
sterker stijgt dan de loonindex? Kun-
nen wij dan wederom een wijziging 
verwachten? 

Een andere politieke beslissing is, 
dat in feite een inkomensverdeling 
plaatsvindt van gezinnen zonder kin-
deren of met één kind naar gezinnen 
met twee of meer kinderen. Is de 
Staatssecretaris het daarin met mij 
eens? Vindt hij het rechtvaardig? 

Ten slotte stel ik namens mijn fractie 
de vraag, of bij aanvaarding van dit 
wetsontwerp niet een eerste stap 
wordt gezet naar een volksverzeke-
ringskarakter van de kinderbijslagre-
geling. Dit zal kunnen inhouden dat de 
premieplicht ook op de werknemers 
zal komen te rusten, in de toekomst 
wel te verstaan. Kan de Staatssecre-
taris reeds nu mededelen, dat dit niet 
het geval zal zijn? Mocht dit wél in het 
voornemen liggen, dan zou mijn frac-
tie graag willen vernemen wat hiervan 
de consequenties zijn voor alle betrok-
kenen. 

Het is niet zinvol op deze plaats in te 
gaan op alle technische details van het 
wetsontwerp. Daar hebben wij uitein-
delijk de Tweede Kamer voor. Mijn 
fractie zal haar oordeel over dit wets-
ontwerp laten afhangen van de ant-
woorden die de Staatssecretarissen 
zullen geven op de door ons gestelde 
vragen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 12.33 uur 
tot 13.33 uur geschorst. 

Voorzitter: Thurlings 

Aan de orde zijn de algemene financië-
le beschouwingen over de rijksbegro-
ting voor het jaar 1980 (15800). 

Hierbij is tevens aan de orde de behan-
deling van de wetsontwerpen: 

Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en van de loonbelasting in het ka-
der van het belastingplan 1980 
(15849); 

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

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

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

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

Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke maatregelen in de vermo-
gensbelasting voor het kalenderjaar 
1980 en voorts verdere verhoging voor 
dat jaar van de belastingvrije som van 
de tarief groepen 3 en 4 (15904); 

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

Wijziging van de overdrachtsbelas-
ting (15843). 

Het lid Broeksz vervangt het lid Thur-
lings op de voorzittersstoel. 

D 
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de zoveelste maal 
moeten wij tegen het einde van een 
jaar in grote haast, met onvolkomen 
stukken- ordentelijke Handelingen zijn 
nog maar enkele dagen in ons bezit -
en zeer kort na de Tweede Kamer een 
aantal politiek niet onbelangrijke wets-
ontwerpen behandelen. Het scheelde 
trouwens maar een haar of de finan-
ciële woordvoerders waren ook nog 
gezwicht voor het verzoek om een re-
paratiewetsontwerp 'mee te nemen'. 
Deze zich herhaaldelijk voordoende 
gang van zaken onderstreept weer 
eens dat de Eerste Kamer, alle verzeke-
ringen van het tegendeel ten spijt, 
nauwelijks van belang wordt geacht. 
Wij zouden er toch nog eens ernstig -
en tijdig - over moeten gaan naden-
ken, hoe wij onze werkwijze aan dit er-
varingsfeit kunnen aanpassen, in 
plaats van iedere keer weer, elkaar 
trots toeknikkend, de complimenten 
van de bewindslieden over onze snelle 
maar nochtans grondige wijze van 
werken in ontvangst te nemen. 
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De behandeling, zo kort na de Twee-
de Kamer, leidt ertoe dat wij het daar 
in de plenaire zitting naar voren ge-
brachte commentaar en de daar mo-
gelijk gewijzigde wetsontwerpen nau-
welijks hebben kunnen bestuderen. 
Voorts brengt de korte tijd die onze be-
handeling van die in de Tweede Kamer 
scheidt met zich, dat zich weinig of 
geen nieuwe feiten kunnen voordoen, 
vooral niet omdat de Tweede Kamer 
bij de behandeling van het dekkings-
plan de algemene financiële be-
schouwingen nog eens dunnetjes 
heeft over gedaan. Geen nieuws dus 
en, naar ik vrees, veel herhalingen. 
Vervelend voor ons èn voor de be-
windslieden. 

Misschien hadden wij er verstandi-
ger aan gedaan vandaag onze zetel te 
verplaatsen naar de Erasmus Universi-
teit in Rotterdam, waar de Vereniging 
van Afgestudeerden een collegedag 
organiseert met als onderwerp: 'De 
vette jaren; voortzetting of ombui-
ging?'. Daar te behandelen onderwer-
pen als 'Zijn wi j terug in 1945?' en 'De 
mens en zijn werk in de 80-er jaren' 
zouden ons mogelijk nieuwe aspecten 
van de huidige economische situatie 
kunnen openbaren of ons meer zicht 
geven op hetgeen ons te wachten 
staat, terwijl het onderwerp 'Welstand, 
welvaart, welzijn' onze kennis omtrent 
de achtergronden van de keuze voor 
bij voorbeeld de private of de collectie-
ve sector zou kunnen verdiepen. 

Van het kabinet worden wij wat dit 
laatste betreft namelijk niet veel wijzer. 
Wie kennis neemt van de beleden be-
leidsvoornemens en de beleidsvoe-
ring van de Regering heeft, om het 
zacht te zeggen, wat moeite om uit te 
vinden welke keuze het kabinet nu ei-
genlijk doet. Wat is namelijk het geval? 
In Bestek '81 schetste de Regering ons 
de sombere economische vooruitzich-
ten voor de komende jaren. Aan die 
vooruitzichten ontleende zij haar be-
leidsdoelstellingen: terugdringing van 
de werkloosheid naar om en nabij 
150.000 een beperking van de inflatie 
tot 2 è 3%. 'Het betreft hier', aldus le-
zen we in de Miljoenennota 1979, 'am-
bitieuze doelstellingen die slechts 
langzaam binnen bereik zullen komen. 
We moeten dus, hield de Regering ons 
voor, wel enig geduld hebben, voor dat 
we resultaten van het beleid zullen 
mogen zien. 

In het beleid, gericht op bestrijding 
van de werkloosheid en de inflatie, 
vormt een afzwakking van de groei 
van de arbeidskosten een belangrijk 
element. Het kabinet dat meende er 
niet op te mogen rekenen dat grote 

groepen van de bevolking bereid zou-
den zijn er voor een reeks van jaren in 
koopkracht op achteruit te gaan, zag 
alleen mogelijkheden in een zo groot 
mogelijke beperking, ja, liefst stabilisa-
tie van de collectieve lastendruk. 

De oppositie - ik probeer een discus-
sie die vele zittingsdagen in de beide 
Kamers heeft beheerst, kort samen te 
vatten - was van oordeel dat vooral de 
met overheidsgeld gefinancierde 
kwartaire sector mogelijkheden voor 
werkgelegenheidsexpansie bood en 
was ervan overtuigd dat de bereidheid 
tot matiging van de particuliere beste-
dingen aanwezig was. Een voorwaar-
de was dat men er dan op zou mogen 
vertrouwen, dat de matiging tot meer 
werkgelegenheid zou leiden. Voorts 
zou aan een aantal verlangens van im-
materiële aard tegemoet moeten wor-
den gekomen. Kortom, een fundamen-
teel verschil in opvatting. 

Bij de presentatie van de Miljoenen-
nota 1980 waren de economische om-
standigheden en vooruitzichten, aldus 
lezen wi j in de eerste zin van die nota, 
somberder dan bij de opstelling van 
Bestek '81 kon worden voorzien. Aan-
gezien het beleid van Bestek '81, zoals 
ik zonet al opmerkte, zijn uitgangspunt 
vond in sombere economische voor-
uitzichten, zouden we mogen ver-
wachten dat dit beleid bij een nog 
somberder perspectief, zwaarder zou 
worden aangezet, of in ieder geval 
voortgang zou vinden. We waren ge-
waarschuwd: de resultaten zouden 
wel even op zich laten wachten. 

Het tegendeel is echter het geval: 
voorstellen en opvattingen van de op-
positie, die nog niet zo lang geleden 
krachtig van de hand werden gewe-
zen, worden nu gepresenteerd. Ik 
noem er een paar: geen stabilisatie 
van de druk der collectieve lasten, 
maar enige drukverzwaring, en nog 
wel mede door beperking van de infla-
tiecorrectie waartegen de Minister zich 
in deze Kamer op 29 november en 27 
december 1978 en op 24 april van dit 
jaar nog zo had verzet; een accentver-
legging van globale naar gerichte sti-
muleringsmaatregelen; werkverrui-
mende maatregelen in de overheids-
sfeer. 

Ik heb een aardig citaat gevonden. 
Op 24 april 1979 zei de Minister in deze 
Kamer: ' ( ) de heer Zoon is van me-
ning dat verdergaande ombuigingen 
in de collectieve sector de uitbreiding 
van de werkgelegenheid bij de over-
heid in gevaar brengen. Hij pleitte dan 
ook voor lastenverzwaringen zoals het 
ongedaan maken van de inflatiecor-
rectie. Dit is een opvatting waarmee ik 

het volstrekt oneens ben'. Aldus de Mi-
nister op 24 april. Minder dan 5 maan-
den later lezen we in de Miljoenenno-
ta: 

'Van het thans realiseren van om-
vangrijke additionele ombuigingen 
( ) zouden negatieve repercussies 
op het voorzieningenniveau en de 
werkgelegenheid uitgaan die de Rege-
ring nu niet verantwoord acht.'. 

Na een uiteenzetting van het te voe-
ren beleid dat zouden we kunnen zeg-
gen, bijna alles omvat wat de VVD ver-
boden heeft, sluit de inleiding van de 
Miljoenennota met de woorden dat de 
Regering van oordeel is dat de zware 
sociaal-economische problematiek 
waarvoor ons land zich gesteld ziet, 
geen wezenlijk andere beleidsrichting 
openlaat dan die waarvoor thans is ge-
kozen. Deze verklaring roept mede in 
het licht van wat ik zojuist opmerkte 
over de sombere vooruitzichten tijdens 
de opstelling van Bestek '81 en de nog 
somberder perspectieven van van-
daag - o.a. in verband met de olieprij-
zen - , enkele vragen op. Heeft de Re-
gering uit nood of uit overtuiging deze 
beleidsrichting ingeslagen? Wat gaat 
zij doen als de situatie verbetert? Gaat 
zij dan haar beleid weer verleggen 
naar de oude koers, of zal zij, wat mij 
verstandig zou lijken, erkennen dat Be-
stek '81 maar beter vergeten kan wor-
den? Trouwens, wat voor reden zou zij 
hebben om, als de economische situ-
atie verbetert, naar Bestek '81 terug te 
keren? En wat zou het kabinet als de 
economische situatie ongunstiger 
wordt, anders kunnen doen dan het 
beleid, dat in de Miljoenennota wordt 
aangekondigd, versterken in de door 
ons bedoelde zin? Kortom, welke kans 
maakt Bestek '81 eigenlijk nog? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten einde 
het voorgenomen beleid te financie-
ren, heeft het kabinet zich, behalve 
door de vandaag door mijn fractiege-
noot de heer Simons te behandelen 
belastingontwerpen ruimte buiten de 
fiscale sfeer toegedacht. Daarover wil 
ik enkele opmerkingen maken. Hetfi-
nancieringstekort is - althans op pa-
pier - een half procent lager dan in de 
vorige Miljoenennota, nl. 5'/2% tegen 
6%. De Minister heeft wat extra ruimte 
gevonden door de introductie van een 
globale correctie voor onderuitputting 
der uitgaven. Dat heeft sterk de aan-
dacht getrokken, overigens tot ver-
wondering van de heer Van Amels-
voort die daarover in de Tweede Ka-
mer een en ander heeft gezegd. Hij 
merkte op, dat het verschijnsel van on-
deruitputting, het niet volledig tot be-
steding komen van begrote uitgaven, 
niet nieuw is - en daar heeft hij gelijk 
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in - en betoogde vervolgens, dat de 
correctie voor die onderuitputting he-
lemaal niet zo onverwacht is gekomen, 
omdat de eerste stappen in die rich-
ting al in de vorige Miljoenennota zijn 
gezet. 

Als dat zo is, als de heer Van Amels-
voort ook daarin gelijk heeft - en ik zal 
graag horen wat de Minister daarvan 
zegt - is dat wel op een wat verholen 
manier gebeurd. Ik vond blz. 49 van de 
Miljoenennota 1979 op dat punt niet al 
te duidelijk, en anders dan in bijlage 9 
van de Miljoenennota 1980, trof ik in 
bijlage 7 van die van 1979 geen globa-
le correcties op de uitgaven en de 
niet-belastingontvangsten aan. Als de 
correctie voor onderuitputting inder-
daad geen nieuws is, is het toch niet 
zo'n wonder dat zij vorig jaar niet is 
opgevallen. 

Nieuw of niet nieuw, de uit de cor-
rectie voortvloeiende mutatie is in ie-
der geval een mutatie op papier, want 
de onderuitputting was er al en de re-
aliteit wordt van de correctie niet an-
ders. Het financieringstekort bij voor-
beeld is in feite met correctie even 
groot als zonder. Vroeger, toen de on-
deruitputting niet werd gecorrigeerd, 
kon een Minister van Financiën nog 
wel eens verrast worden doordat er 
wat middelen over bleken te zijn. De 
globale correctiepost komt erop neer 
dat de Minister zich de mogelijkheid 
van zo'n verrassing ontneemt. Mis-
schien is het wel zo, dat de correctie 
het ambtelijk apparaat - of anders me-
vrouw Kraaijeveld-Wouters wel - aan-
zet de begrotingsartikelen wèl uit te 
putten. Dan zal blijken dat onderuitput-
ting pas interessant wordt als er geen 
of minder onderuitputting plaatsvindt, 
als de correctiepost te klein is. Dan zul-
len namelijk, aldus lezen we op blz. 9 
van de Miljoenennota 'alsnog concrete 
beleidsombuigingen in de plaats ko-
men van de globale correctiepost'. 

De correctiepost moest globaal zijn, 
omdat van tevoren uiteraard niet kon 
worden aangegeven, waar onderuit-
putting zou voorkomen. Dit heeft als 
consequentie dat er, zolang er geen 
begrotingsartikelen worden over-
schreden, voor de geringere onderuit-
putting geen schuldige kan worden 
aangewezen. Het komt mij voor dat het 
kabinet daardoor voor de ombuigin-
gen nogal wat keuzemogelijkheden 
heeft, nog afgezien van spelregel 7 van 
het stringente begrotingsbeleid. Heeft 
de Minister een idee waar het kabinet 
als dit nodig zou zijn concrete ombui-
gingen zal aanbrengen? Van de belas-
tingverlaging die Minister Albeda aan-
bood, kon de Minister van Financiën 

het nog niet zeggen. De correctie is 
echter van oudere datum; het kabinet 
heeft de ti jd gehad er over na te den-
ken. Is de Minister voorts van mening 
dat er ten tijde van de Voorjaarsnota al 
voldoende inzicht zal zijn in de om-
vang van de onderuitputting? 

Mijnheer de Voorzitter! In de Miljoe-
nennota wordt medegedeeld dat het 
de bedoeling is de globale stimulans 
die van de basispremie van de Wet in-
vesteringsrekening uitgaat, voor f 515 
min. te vervangen door een gerichte 
stimulans. In de Tweede Kamer heeft 
zich enige discussie afgespeeld rond 
de vraag of hier nu sprake is van druk-
verzwaring of van uitgavenverschui-
ving. Niet uit behoefte om mij in deze, 
overigens niet van belang ontblote, 
discussie te mengen, maar vanwege 
enkele geluiden, die ik vanuit de prak-
tijk heb opgevangen, wi l ik daarover 
enkele opmerkingen maken. 

In het algemeen zal een financiële 
maatregel macro-economisch minder 
als drukverzwaring worden ervaren 
dan micro-economische Middelen, die 
door de overheid aan een bestemming 
worden onttrokken, zijn niet verloren, 
maar komen bijna altijd weer op de 
een of andere manier in de kringloop 
terecht. Zelfs de aan belastingmaatre-
gelen verbonden perceptiekosten ko-
men wi j weer tegen, nl. als salarissen 
van belastingambtenaren, bestedin-
gen van de drukker van aangiftebiljet-
ten, dan wel als uitgaven van de mon-
teur die ervoor heeft gezorgd dat de 
computer geen aanmaningen meer 
stuurt aan belastingplichtigen, die al-
lang hebben betaald. Een individu, of 
een individuele onderneming waaraan 
middelen worden onttrokken, merkt 
van de kringloop veel minder en me-
nen - overigens vaak ten onrechte -
dan zij van de belasting of heffing niets 
terug zien. Zij voelen een drukverzwa-
ring eerder en sterker. 

Ik werd hiermee weer eens gecon-
fronteerd toen ik kennis nam van reac-
ties op het op 3 december j l . ingedien-
de wetsontwerp waarin, overeenkom-
stig de aankondiging in de Miljoenen-
nota, de wijziging in de basispremie 
van de WIR wordt voorgesteld. 

Volgens het ontwerp - waarop ik in-
houdelijk niet inga mijnheer de Voor-
z i t ter -za l de wijziging van de basis-
premie met terugwerkende kracht op 
6 december 1979 plaatsvinden. Dit 
heeft veel ontstemming gewekt en dan 
druk ik mij erg zacht uit. Toegegeven, 
het was bekend dat de basispremie 
zou worden verlaagd. Onderaan blz. 
25 van de Miljoenennota staat duide-
lijk: 

'Naar het oordeel van de Regering is 
het verantwoord dit te realiseren door 
onder meer een verlaging van de per-
centages van de basispremie voor ge-
bouwen'. 

Maar wie verwacht nu dat dat op 6 
december zal ingaan? Iedereen denkt 
toch aan 1 januari? Staat trouwens bo-
venaan blz. 26 van de Miljoenennota 
niet: 'Omdat bij een ingangsdatum 
van 1 januari 1980 in dat jaar uit deze 
maatregel nog geen kasopbrengsten 
zijn te verwachten? Wordt de WIR-pre-
mie bovendien vanwege de verreke-
ning niet sterk gerelateerd aan de be-
lastingen? 

Mijnheer de Voorzitter! Het ligt voor 
de hand dat er van de aangekondigde 
verlaging van de WIR-premie een an-
nouncement-effect is uitgegaan. On-
dernemers wil len voorkomen dat hun 
een deel van de premie ontgaat - dat 
de middelen als gerichte stimulans 
naar andere ondernemers worden ge-
schoven vinden zij van minder belang; 
zij ervaren de verschuiving als druk-
verzwaring - en halen hun investe-
ringsverplichtingen naar voren. Als zij 
daar zelf niet aan hebben gedacht zul-
len hun adviseurs dat wel aangeraden 
hebben. Daarbij is gerekend op 1 janu-
ari 1980; niet op 6 december 1979. 

Mijnheer de Voorzitter! Tegen terug-
werkende kracht heeft mijn fractie lang 
niet altijd bezwaar. Zij is er zelfs vóór 
als het gaat om bestrijding van onei-
genlijk gebruik; men denke bij voor-
beeld aan de koopsompolis. In het ge-
val van de WIR is er geen sprake van 
oneigenlijk gebruik. Niettemin zou 
mijn fractie zich waarschijnlijk niet ver-
zetten tegen terugwerkende kracht tot 
1 januari, want er zijn - ik citeerde er 
zojuist één - aanwijzingen dat men 
daarop wèl moest rekenen. Men was, 
meen ik, ook wel geneigd die datum 
als vanzelfsprekend aan te nemen. Wij 
vragen ons echter af, of 6 december 
wel door de beugel kan. Was dat nu 
wel per se nodig? Ik ben benieuwd 
naar het antwoord, gegeven vanachter 
de regeringstafel. 

Mijnheer de Voorzitter! Evenmin als 
de herziening van de wet investerings-
rekening is de reparatiewetgeving hier 
al aan de orde. Gelukkig maar want zij 
vereist een zorgvuldige behandeling. 
Juist daarom wil ik vragen, of de Mi-
nister een gedegen oordeelsvorming 
wi l bevorderen door ons toegang te 
verschaffen tot het rapport van de heer 
Van Bijsterveld. In de Tweede Kamer 
heeft de Minister op een vraag van de 
heer Kombrink geantwoord, dat hij 
een 'gekuiste versie' van het rapport 
op korte termijn ter beschikking zou 
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Zoon 
stellen. Dat klinkt erg hoopgevend 
maar ik heb deze Minister al eerder, of 
liever al vele malen, iets op korte ter-
mijn horen of zien beloven, nl. als hem 
werd gevraagd met het postbank-ont-
werpte komen. 

Nu kan ik mij best voorstellen, dat de 
Minister minder aarzeling heeft om 
met een gekuiste 'Van Bijsterveld' dan 
met een uitgeklede Postbank voor het 
voetlicht te komen, maar ik zou toch 
wel graag van hem horen wat hij dit-
maal onder korte termijn verstaat. Mis-
schien helpt het als ik hem vertel dat 
wetsontwerp 15 516 op 29 januari 1980 
op de agenda van onze vaste Commis-
sie voor Financiën staat. Ruim vóór de-
ze datum zouden we dat rapport dus 
wel moeten hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoeven heb 
ik gezegd, dat het kabinet nu komt met 
maatregelen, die de oppositie al eer-
der nodig vond. Daartoe behoort het 
tot stand brengen van arbeidsplaatsen 
in de overheids- en semi-overheidssec-
tor. Het kabinet ziet in, dat in de markt-
sector als totaliteit geen toeneming 
van de werkgelegenheid mag worden 
verwacht. Als de relatie winst-werk 
niet opgaat, dan maar eens proberen 
met werkwinst, zo moet de Regering 
gedacht hebben en zij kwam met een 
arbeidsplaatsenplan. Omtrent het 
werkgelegenheidseffect van dat plan 
is twijfel gerezen: in de Tweede Kamer 
heeft de heer Den Uyl er met de Minis-
ter over gediscussieerd en onlangs 
heeft ook de Raad voor de Arbeids-
markt in een ontwerp-advies dat op 12 
december j l . werd behandeld en aan-
vaard, zijn twijfel over de ramingen 
uitgesproken en gezegd, dat het plan 
onduidelijk is. Ik heb van het advies 
geen kennis kunnen nemen maar ik 
heb de indruk, dat het op één lijn zit 
met de opmerkingen van de heer Den 
Uyl. Graag hoor ik wat de Minister 
daarvan vindt. 

Duidelijkheid is hier geboden en niet 
alleen hier. Een kabinet dat met klem 
een beroep doet op matiging bij - zo-
als het dat zo fraai uitdrukt - brede la-
gen van de bevolking, moet het ver-
trouwen wekken dat zijn beleid zo'n 
beroep rechtvaardigt. Er zijn tot nog 
toe geen aanwijzingen dat het kabinet 
daarin is geslaagd. 

D 
De heer Simons (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van de 
ingediende belastingontwerpen valt er 
niet aan te ontkomen ook enige alge-
mene financieel-economische aspec-
ten in beschouwing te nemen. De 
vraag is daarbij tegen welke achter-

grond het dekkingsplan beoordeeld 
dient te worden. Mijn fractiegenoot de 
heer Zoon is daar zo juist op ingegaan. 

Mij rest de vraag, of de financieel-
economische problematiek in vol-
doende mate haar neerslag vindt in de 
onderhavige ontwerpen, uiteraard 
voor zover die via belastingplannen 
kan worden opgelost. 

Ik neem daarbij aan, dat ook het ka-
binet vindt, dat er een zelfstandig be-
leid gevoerd moet worden ter zake van 
belastingen en heffingen. 

Geen volgend beleid dus. Ik meen, 
dat zulks niet kan; men moet zich ieder 
jaar ten minste het volgende afvragen. 

- Iser sprake van een rechtvaardige 
verdeling van de lasten? Men denkt 
dan aan de taak ter zake van de inko-
mensverdeling. De belastingen als 
verdelingsinstrument. 

- Wat is de gewenste verdeling tus-
sen directe en indirecte belastingen? 

- Wordt er betaald overeenkomstig 
hetgeen de wetgever beoogt, of dient 
hiervoor alleen de reparatiewetge-
ving? Mijn vraag is, of het kabinet zich 
deze vragen heeft gesteld en wat de 
uitkomst is van zijn beraad. In de toe-
lichting op het belastingplan leest men 
er weinig over. 

Voorts dient men zich af te vragen, 
of de plannen passend zijn, gelet op de 
lange- en korte termijnproblemen, die 
op ons afkomen. Wat de lange termijn-
problemen betreft, denkt men dan 
vooral aan de periode van geringe of 
wellicht zelfs negatieve groei die ons 
te wachten staat, aan het probleem 
van de 600.000 werklozen, waarmee 
wi j in de jaren tachtig geconfronteerd 
zullen worden en aan de relatieve ver-
mindering van de gasopbrengsten? 

Ten aanzien van de korte termijn 
zien wi j , dat in 1980/81 alweer een re-
cessie dreigt, waardoor de bedrijvig-
heid weer kan teruglopen en de werk-
loosheid toenemen. Terwijl de inflatie 
weer stijgende is, tekent zich voorts 
nog een loonstijging af van wellicht 1 a 
2% reëel. Zowel het arbeids- als het 
ondernemingsklimaat lijken slecht. In 
zo'n situatie is boven alles van belang 
erop te letten, of het beleid in voldoen-
de mate maatschappelijk aanvaard 
wordt, terwijl men voorts voldoende 
mogelijkheden dient te scheppen om 
te kunnen bijsturen als het allemaal 
nog moeilijker wordt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het voor-
gaande in aanmerking nemende, kom 
ik nu toe aan een korte bespreking van 
de voorliggende acht belastingontwer-
pen en in de eerste plaats wets-
ontwerp 15 849. 

Met de voorgestelde verlaging van 
de loon- en inkomstenbelasting stern-

men wij in, omdat zulks voor de hand-
having van de koopkracht van de be-
volking noodzakelijk is, doch ook voor 
de handhaving van de werkgelegen-
heid. In die zin is het ook een stimule-
ringsmaatregel. 

De voorgestelde beperking van de 
inflatiecorrectie met 20% heeft even-
eens onze instemming. Verleden jaar 
wezen wi j er reeds op, dat enige be-
perking ter zake van de inflatiecorrec-
tie geboden was, gelet op de economi-
sche situatie, de situatie in het bedrijfs-
leven, de noodzaak tot inflatiebestrij-
ding en dat het voorts past in het kader 
van een eerlijke verdeling van lasten. 
Voorts vraagt het financieringstekort 
om een betere dekking. 

Om al deze redenen betreuren wi j 
het, dat het amendement van de heer 
Kombrink, om te komen tot een 50% 
inflatiecorrectie boven de 40%-schijf, 
onvoldoende steun ondervond in de 
Tweede Kamer. Hetzelfde geldt voor 
de voorstellen tot een beperkte verho-
ging van het huurwaarde-forfait en 
van de vermogensbelasting. 

De Tweede Kamer heeft de positieve 
effecten aan deze voorstellen verbon-
den op het gebied van herverdeling 
van inkomens en van werkgelegen-
heid, maar ook ter zake van de dekking 
van het financieringstekort toch wel 
sterk onderschat. Dit blijkt onder meer 
uit het feit, dat men er betrekkelijk wei-
nig over heeft gezegd. Ik ben be-
nieuwd, of zulks ook voor deze Kamer 
zal gelden. 

Aan de Minister zou ik willen vragen, 
hoe zijn terughoudendheid bij hante-
ring van de inkomstenbelasting als 
verdelingsinstrument moet worden 
geïnterpreteerd. Wat wordt nu precie» 
verstaan onder een zo rechtvaardig 
mogelijke verdeling van het nationaal 
inkomen, waarover ook in Bestek '81 
wordt gesproken? 

Ten slotte nog een enkele opmer-
king over de vereiste flexibiliteit, die 
ten enemale ontbreekt. Vorig jaar 
wees ik er al op, dat het kabinet te veel 
de problemen voor zich uitschuift en 
dat men te vroeg zijn mogelijk uiterste 
grens heeft bereikt. Nog veel zwaarder 
weer is op komst als de aardgasbaten 
relatief verminderen en de oneven-
wichtigheden op de arbeidsmarkt nog 
vele malen groter zullen worden dan 
thans het geval is. De Minister heeft in 
de Tweede Kamer opgemerkt, dat er ook 
naar zijn gevoel zo zoetjes aan een 
gebrek aan flexibiliteit en speelruimte 
is. Mijn vraag is aan hem hoe hij 
daarin in voldoende mate wil voor-
zien? 

Het moet dan toch om forse ingre-
pen gaan. Ik zou daartoe willen wijzen. 
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Simons 

naast hetgeen ik reeds eerder opmerk-
te ten aanzien van inflatiecorrec-
tie, het huurwaardenforfait en de ver-
mogensbelasting op het volgende: 

- Verhoging van de maxima in de 
premiebetaling volksverzekeringen en 
afschaffing van de aftrekbaarheid; 

- Gedeeltelijk afschaffing van fisca-
le aftrek van renteschulden, waarbij ik 
er vooral aan denk om elke rentebeta-
ling zonder grens onaftrekbaar te ma-
ken voor zover er geen belaste op-
brengsten tegenover staan, zoals bij 
voorbeeld in het geval van het huur-
waardeforfait voor bezitters van eigen 
woningen. Wie echter met geleend geld 
goud koopt, behoeft helemaal geen 
renteaftrek te hebben omdat zijn ver-
mogenswinst onbelast wordt gelaten. 

Ten slotte denk ik aan verhoging van 
het staatsaandeel in de aardgasbaten. 

Denkt de Minister als het werkelijk 
om substantiële bedragen gaat ook 
aan hetgeen ik hierover thans heb op-
gemerkt? 

De bevriezing van de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek betreuren wi j . Er is 
geen voldoende aanleiding toe, nu er 
een onderzoek gaande is te komen tot 
een vervangende geïndividualiseerde 
aftrek. Over de eventueel gefaseerde 
afbouw van de bejaardenaftrek in 1981 
en 1982 behoeft thans geen standpunt 
te worden ingenomen. Wi j wachten de 
studie op individualisering ook voor 
deze aftrek af. Wel veroorloof ik mij 
een enkele opmerking te maken. Ik 
lees in de memorie van toelichting, dat 
wat betreft de uitgaven van huishuur, 
voedsel, ontspanning e.d., geen aan-
leiding bestaat te veronderstellen, dat 
bejaarden extra kosten hebben. Kan 
dit gestaafd worden? 

Zou het niet juist zo zijn, dat bij 
voorbeeld de kosten van voedsel in ver-
band met dieetkosten, de kosten van 
ontspanning, omdat men over meer 
vrije ti jd beschikt, en de kosten van ver-
warming en vervoer bij bejaarden ho-
ger uitvallen? Hoe beoordelen de be-
windslieden in dit verband de situatie 
van bejaarden, die in bejaardentehui-
zen gehuisvest zijn? 

Ten aanzien van wetsvoorstel 
15850, dat de verlenging van de gel-
dingsduur van de tijdelijke zelfstandi-
genaftrek voor kleinere zelfstandigen 
in de inkomstenbelasting behan-
delt, betreuren wi j , dat de hoogte van 
deze aftrek niet teruggebracht is tot 
het niveau van 1978. In het kader van 
inkomensmatiging zou hiervoor veel 
te zeggen zijn. Ik heb begrepen, dat er 
thans bestudeerd wordt in hoeverre en 
in welke vorm een voorziening op haar 
plaats is a la de zelfstandigenaftrek. 

Het lijkt mij juist deze studie af te 
wachten. 

Ik vertrouw wel, dat bij deze studie 
er in het bijzonder ook op wordt gelet, 
dat het ter wil le van de fiscale recht-
vaardigheid toch niet goed mogelijk 
moet zijn om een groep personen lou-
ter om redenen van de hoogte van het 
inkomen te bevoordelen. Zal aan dit 
aspect aandacht worden besteed? 

Met de wetsontwerpen 15 851, 
15 852 en 15853 gaat mijn fractie ak-
koord. Wij stemmen er mee in, dat het 
kabinet binnen de sfeer van de indirec-
te belastingen de voorkeur heeft gege-
ven aan selectieve verhogingen, waar-
bij de nadruk is gelegd op verhogin-
gen, die mede zijn ingegeven door de 
wens om het energieverbruik terug te 
dringen en bepaalde bestedingen te 
treffen, die naar maatschappelijke op-
vattingen minder noodzakelijk worden 
geacht. 

Wij zouden het wel op prijs stellen 
het volgend jaar over een beleidsstuk 
te beschikken, waarin een en ander na-
der wordt uitgewerkt en dat het gehele 
terrein van het bestedingspatroon om-
vat. 

Mijn fractie betreurt de invoering 
van het 4% b.t.w.-tarief van abonne-
menten op dag- en nieuwsbladen, ge-
let op het grote belang ook voor de 
toekomst een pluriforme pers in stand 
te houden. De Staatssecretaris heeft 
bij de behandeling in de Tweede Ka-
mer opgemerkt, dat hij geen omzetda-
ling vreest. Deelt hij deze mening nog, 
waarbij ik de vraag stel of hij over re-
cente cijfers beschikt die er op wijzen, 
dat thans reeds sprake is van een meer 
dan normale opzegging van abonne-
menten. 

Ter zake van de verhoging van de 
benzine-accijns rest mij nog een enke-
le vraag. In de memorie van antwoord 
lees ik dat een volledige inflatie-aan-
passing van de benzine-accijns een to-
tale meeropbrengst van f 550 è 600 
min. zou hebben betekend. 

Dit houdt dus in dat de prijsstijgin-
gen van ruwe olie de afgelopen jaren 
door de relatieve verlaging van de ac-
cijnsdruk is gecompenseerd. Is dit nu 
werkelijk bewust beleid geweest? Past 
zulks nu wel in het kader van beper-
king van het energiegebruik, dat elders 
en ook door het kabinet gepropageerd 
wordt? En waarom is de Minister van 
Financiën zo weinig geïnteresseerd 
om het eerder vermelde bedrag te in-
casseren? f 550 è 600 min. is toch een 
considerabel bedrag. Het vermindert 
zijn financieel tekort en verschaft hem 
de gewenste flexibiliteit. Ik ben be-
nieuwd naar zijn standpunt in deze. 

Ten aanzien van de laatste drie be-
lastingontwerpen, de nrs. 15904, 
15 909 en 15843 kan ik kort zijn. Mijn 
fractie zal haar stem aan deze ontwer-
pen niet onthouden. Terzake van de in-
flatie-neutrale belastingheffing zal de 
fractie haar standpunt bekend maken 
op het moment, dat de aangekondigde 
wetsontwerpen zullen worden inge-
diend. Met name geldt dit met betrek-
king tot de invoering van een winstaf-
trek terzake van voorraden en vrijstel-
ling van genoten rente. 

D 
De heerTerwindt (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De CDA-fractie heeft beslo-
ten om vandaag met twee sprekers 
aan dit debat deel te nemen. Mijn col-
lega Christiaanse zal zich in hoofdzaak 
bezighouden met belastingbeleid en 
het dekkingsplan, terwijl ik enkele be-
schouwingen zal wijden aan het alge-
mene financiële beleid dat het kabinet 
in 1980 voornemens is te voeren. 

Met veel passen en meten heeft de 
Regering een begroting op tafel ge-
legd die, gezien de bepaald niet uitbun-
dige economische omstandigheden, 
in grote lijnen aanvaardbaar lijkt. Ik 
zeg bewust 'lijkt', omdat onze fractie 
behoefte heeft aan een aantal tamelijk 
kritische kanttekeningen, die zijn inge-
geven door zorg rondom de ontwikke-
ling van de volkshuishouding. 

De Miljoenennota 1980 opent met 
de constatering dat de Regering op-
nieuw wordt geconfronteerd met eco-
nomische omstandigheden en voor-
uitzichten die somberder zijn dan bij 
de opstelling van Bestek '81 kon wor-
den voorzien. De economische groei in 
Nederland zal in 1979 en 1980 achter-
blijven bij de aanvankelijke verwach-
tingen. In samenhang hiermee is de 
budgettaire problematiek zodanig 
groot dat het financieringstekort in 
1980 nauwelijks kleiner kan zijn dan in 
1979, dit ondanks een opwaartse bij-
stelling van f 1,7 miljard van opbreng-
sten uit aardgas, als gevolg van forse 
prijsstijgingen op de internationale 
oliemarkt, ondanks een globale aftrek-
post van f 1 miljard in de uitgavensfeer 
in samenhang met de zogenaamde 
onderuitputting en een opwaartse cor-
rectie ten bedrage van f 250 miljoen 
van niet-belastingmiddelen. 

Voorts zien wij dat de Regering ruim 
f 500 miljoen onttrekt aan de WIR-pot 
en last but not least is er een stijging 
van de collectieve lastendruk met 
0,4% van het nationale inkomen. De 
auteur G. B. Boorsma berekent in ESB 
van 3 oktober 1979, blz. 1012, een veel 
hoger getal, te weten 1,05% punt op 
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transactiebasis of 1,35% punt op kas-
basis. Een vraag aan de Minister is wat 
hij denkt van de berekeningen van de 
heer Boorsma. 

Ik zie met spanning het tijdstip tege-
moet dat de Regering kan mededelen 
dat de economische vooruitzichten 
zijn verbeterd ten opzichte van de vast-
stelling van het regeringsprogramma 
werd aangenomen en dat in samen-
hang hiermee het financieringstekort 
aanzienlijk kan worden teruggedron-
gen. Ik vrees dat dit moment nog wel 
einige jaren ons af ligt. Alle goede be-
doelingen van de Regering om het 
aandeel van de collectieve sector in 
het nationale inkomen niet verder te 
laten oplopen ten spijt, slaagt zij er niet 
in om deze intentie te realiseren. 

De overheid en de sociale fondsen 
blijven een toenemend aandeel in het 
nationale inkomen opeisen. Met name 
van het zo broodnodige herstel van 
rendementen komt op deze manier 
weinig of niets terecht. Illustratief hier-
voor is dat volgens de kerngegevens 
van het Centraal Planbureau de ar-
beidsinkomensquote weer oploopt 
van 90.1 naar 90.5. In dit licht behoeft 
het niet te verbazen dat de groei van 
bedrijfsinvesteringen voor 1980 door 
het Centraal Planbureau op nul wordt 
geraamd en de werkloosheid onveran-
derd uitkomt op een niveau van 
210.000. 

De begroting voor 1980 is weer in 
versterkte mate afhankelijk van de 
aardgasopbrengsten; nu al zo'n 12 a 
15 miljard. Ondanks deze tijdelijke uit-
zonderlijke mogelijkheden is er een 
ongekend grote monetaire financie-
ring. Het was voor de hand liggend ge-
weest, de extra aardgasbaten of min-
stens een deel daarvan in te zetten 
voor de terugkeer naar een meer aan-
vaardbaar financieringstekort. Nu ne-
men wi j een voorschot op een toe-
komst van enerzijds afnemende aard-
gasbaten en anderzijds een steeds 
sterker drukkende rente- en aflossings-
last van de oplopende staatsschuld. 

Wij vragen on af of op deze wijze 
niet te veel een korte termijn-beleid 
wordt gevoerd zonder voldoende reke-
ning te houden met de toekomst. Een 
beleid van consumeren op korte ter-
mijn in plaats van investeren in de lan-
ge of middenlange termijn. Onder-
schat de risico's niet! 

Heeft de Regering de aardgasbaten 
wel voldoende ingezet voor de verster-
king van het particuliere bedrijfsleven? 
Als wij kijken naar het lopende ar-
beidsvoorwaardenbeleid is dat niet 
het geval, al moet ik erkennen dat de 
ruimte gering was. De Regering heeft 

echter bij de ingediende begroting te 
weinig ingezet om enigszins royaal 
koopkrachthandhaving waar te kun-
nen maken. De toegezegde extra be-
lastingverlaging kwam nogal laat en 
moet nu weer ingepast worden in de 
begroting, evenals de fasering van de 
aanvankelijk volledig per 1 januari 
aanstaande in te voeren aardgasprijs-
verhoging. Te zamen met een grotere 
claim van de EG is er een aanzienlijk 
gat geslagen. Kan de Minister aange-
ven hoe dit gat gaat worden opge-
vuld? 

Ik stelde de vraag of de Regering wel 
voldoende de aardgasbaten heeft in-
gezet voor maatregelen tot versterking 
van de particuliere ofwel de marktsec-
tor. De Regering legt een verband met 
de f 2 miljard voor gericht beleid. 

Uit psychologische motieven heb-
ben gerichte maatregelen de voorkeur, 
mits begeleid door een krachtig glo-
baal macro-economisch beleid. Dat 
wil echter niet zeggen dat zij f inan-
cieel economisch gezien het meest ef-
fectief zijn. In bijlage I ad C van de Mil-
joenennota staat wat dat betreft een 
verhelderende tabel. 

De gelden in conjunctuurprogram-
ma's, uitgetrokken voor gerichte maat-
regelen, komen zeer moeilijk tot beste-
ding. 'Als er geen ruimte komt voor 
rendementsherstel, komt er ook geen 
economisch herstel' zei prof. Zijlstra de-
zer dagen en hij vervolgde: Als we de 
weg opgaan van subsidies gaan we 
eerst dezelfde koe melken, die we dan 
later daarmee voederen'. 

Ik weet dat ik hier over een materie 
spreek die heel veel facetten heeft en 
in hoofdzaak wordt behandeld door de 
Minister van Economische Zaken, 
maar gezien de budgettering en de ge-
volgen van deze besluiten kan de Mi-
nistervan Financiën niet onverschillig 
tegenover deze problematiek staan. 
Gaarne zouden wi j daarom de visie 
van deze bewindsman hierover verne-
men. 

De koopkracht wordt gehandhaafd 
en de rendementen lopen terug. Dat 
betekent dat de Regering zo ongeveer 
de totale groei van het nationale inko-
men in 1980 voor zich zelf bestemt. De 
structurele uitgangspunten voor Be-
stek '81 zijn veranderd. De economi-
sche groei is lager, de inflatie hoger en 
contractloonstijgingen lijken niette 
kunnen uitbli jven. Ter zijde merk ik op 
dat onze fractie van mening is dat door 
onverantwoorde loonsomstijgingen 
de toch al labiele begroting voor 1980 
geheel uit de hand zal lopen, zeker als 
volgens de laatste schattingen de 
groei van het nationale inkomen 
slechts zeer gering zal zijn. 

Verder daalt de particuliere spaar-
quote met als gevolg een geringere ruim 
te voor het financieringstekort. Als 
men de gevolgen voor de overheids-
uitgaven voor middellange termijn 
gaat berekenen - op blz. 70 van de Mil-
joenennota staat een tabel die daartoe 
mogelijkheden biedt - dan slaat de 
schrik om het hart. Collega Van Rooijen 
van de Tweede Kamer heeft al voorge-
rekend dat voor f 14 miljard bezuinigin-
gen nodig is tot 1984 om de collectieve 
druk constant te houden. Komt deze uit-
komst de Minister realistisch voor? 

Er wordt in deze dagen veel gere-
kend. Het sterk toenemend arbeids-
aanbod in de jaren 80 roept de vraag 
op in hoeverre het daadwerkelijk mo-
gelijk is, de huidige trend van een bij 
voortduring te hoge en zelfs weer wat 
stijgende arbeidsinkomensquote en 
een verslechterde verhouding tussen 
actieven en niet-actieven in een ande-
re richting om te buigen. Onder direc-
teur Weitenberg van het Centraal Plan-
bureau heeft berekeningen het licht 
doen zien die aangeven dat het kan. 
Voorwaarde is dat daadwerkelijk enige 
koopkracht wordt ingeleverd in de ja-
ren 80. Dat staat haaks op de ontwikke-
lingen in het vlak van de arbeidsvoor-
waarden die nu aan de gang zijn. 

Ik wil daar enkele kanttekeningen bij 
plaatsen. Jarenlang is het centrale pro-

. bleem bij de begrotingsopstelling dat 
het cruciale gegeven van de loonsom-
stijging en van de premiehoogte nog 
niet bekend is. 

De Regering vraagt de sociale part-
ners zich aan te passen, dat wil zeggen 
de resterende ruimte, en niet meer dan 
dat, onderling te verdelen. Die ruimte 
was in de afgelopen jaren of afwezig, 
of zelfs negatief. Dat is een slechte uit-
gangspositie voor onderhandelingen. 
Bij constante collectieve lastendruk 
zou er voor partijen in ieder geval de 
mogelijkheid zijn de stijging van de ar-
beidsproduktiviteit gezamenlijk op te 
delen. Vandaar het belang van een niet 
verder stijgende collectieve druk. 

Een ander punt is dat het van groot 
belang zou zijn als de sociale partners 
via meerjarenafspraken in enigerlei 
vorm te kennen zouden geven welk 
deel van de ruimte zij voor zich zelf be-
schikbaar willen zien. Is de Minister 
heï met mij eens dat er voor de toe-
komst nieuwe procedures moeten ko-
men opdat een toch al uitgewrongen 
begroting nog voordat het begrotings-
jaar aanbreekt al weer moet worden 
bijgesteld? 

Mijnheer de Voorzitter! Na deze op-
merkingen, die mijns inziens van we-
zenlijk belang zijn maar het gehele ka-
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binetsbeleid zullen raken, wil ik nog 
enkele opmerkingen maken over het 
specifieke begrotingsbeleid. De Minis-
t«c heeft in deze begroting meegere-
kend de sinds jaar en dag optredende 
onderuitputting bij de uitgaven en de 
systematisch meevallende niet-belas-
tif igmiddelen (Miljoenennota 1980 blz. 
27). Het resultaat is dat de stijging van 
het nominale begrotingstekort er wat 
dOor wordt verminderd, maar in de 
macro-economische realiteit veran-
dert er natuurlijk niets. Met deze be-
gtoting gaat het kabinet tot op de rand 
van het mogelijke. Het is een teken aan 
de wand. 

Wij kunnen de argumentatie van de 
Minister van Financiën op dit punt wel 
volgen, maar toch maakt deze veron-
derstelde onderuitputting toetsing van 
de begroting wel uiterst moeilijk. Ver-
gelijking met het vorig jaar geeft pro-
bfemen. Het financieringstekort van 
1980 moet nu immers anders worden 
beoordeeld, het is niet hetzelfde als 
van 1979. Zal het niet zo zijn, dan is 
mijn vraag aan de Minister, dat de toch 
al door bezuinigingen geplaagde de-
partementen alles in het werk zullen 
stellen - meer dan in het verleden -
om de gevoteerde gelden op te ma-
ken. 

Een andere vraag is of de gesigna-
leerde onderuitputting een teken is 
v i n een minder efficiënt draaiend 
overheidsapparaat of van meer moge-
lijkheden tot bezuinigingen dan wi j tot 
nu toe voor mogelijk hielden. 

Het saldo van mee- en tegenvallers 
ten aanzien van de rijksbegroting ge-
voegd bij een beperkte ruimte voor be-
leidsinitiatieven resulteert volgens de 
Miljoenennota in een financieringste-
kort voor 1980 van 12 mil jard! Over-
e*nkomend met 4% van het nationale 
inkomen. Voor de gehele overheid re-
sulteert een financieringstekort van 
5,5% van het nationale inkomen. De 
grenzen van wat allerwegen aanvaard-
baar wordt geacht, zijn daarmee we-
derom ruimschoots overschreden. 

De financiering van dit tekort plaatst 
d"6 overheid voor een niet geringe en 
beslist ook niet ongevaarlijke opgave. 
Ook in 1980 zal weer een uitzonderlijk 
groot beroep op de kapitaalmarkt moe-
t8fi worden gedaan en zal desondanks 
wederom niet kunnen worden ontko-
rrren aan een belangrijke monetaire f i -
rtlnciering. Uitgaande van een maxi-
maal haalbaar netto beroep op de kapi-
trialmarkt zal deze monetaire financie-
ring zo'n 4 a 5 miljard belopen. Dit is 
d>n 1,5% van het nationaal inkomen! 
öok deze financieringsproblematiek 
legt extra lasten op de schouders van 

de particuliere sector door middel van 
een opwaartse invloed op de vraag van 
de overheid op de kapitaalmarkt, maar 
ook van een belangrijk indirect effect 
omdat de mate van monetaire financie-
ring door de Nederlandsche Bank wordt 
gekort op de ruimte in het kredietbedrijf 
van de banken in het kader van de di-
recte kredietbeheersing. 

Ook de banken zien zich eveneens 
genoodzaakt een fors beroep te doen 
op de kapitaalmarkt. Daardoor kon het 
gebeuren dat in de afgelopen jaren on-
danks de verheugende terugval in de 
inflatie de nominale rente op de kapi-
taalmarkt geen daling te zien gaf. De 
reële rente belandde hierdoor op een 
historisch ongekend hoog niveau. In 
het licht van de rendements- en inves-
teringsontwikkeling en voor de werk-
gelegenheid in het bedrijfsleven is dit 
een uiterst bedenkelijke zaak; denk 
hier bij voorbeeld maar eens aan de 
gevolgen voor de sociale woning-
bouw. Over een langere periode be-
schouwd, zal immers het rentepeil een 
afspiegeling moeten zijn van het ren-
dement op de onderliggende investe-
ringen. Wanneer de gemiddelde ren-
dementsverwachtingen op investerin-
gen onder het niveau liggen van de ka-
pitaalmarktrente, tempert dit uiteraard 
het investeringsanimo. 

Normaal gesproken zou deze distor-
sie door de wet van vraag en aanbod 
ongedaan kunnen worden gemaakt. 
Omdat de overheid in haar kapitaal-
vraag niet wordt gehinderd door ren-
dementseisen in relatie tot de betaalde 
rente, ligt dit thans minder eenvoudig. 
Ik zou het op prijs stellen de visie van 
de Minister te dien aanzien te verne-
men. Daarbij begrijp ik dat ook andere 
factoren, zoals het op de externe waar-
de van de Nederlandse gulden gerich-
te monetaire beleid, een rol kunnen 
spelen. Overigens begint duidelijk de 
theorie te overheersen dat ons rente-
peil bijna niets meer te maken heeft 
met de vraag en aanbod in een klein 
land als Nederland en alles met de ont-
wikkeling van inflatie en rente in de 
Verenigde Staten en West-Duitsland. 

Zoals ik al opmerkte is het wel heel 
hinderlijk dat de rente- en aflossings-
last van de oplopende staatsschuld 
steeds zwaarder gaat drukken. De ho-
ge rentelast gaat ten koste van het vo-
lume aan andere uitgaven, terwijl de 
sterk oplopende aflossingsverplichtin-
gen de herfinanciering van de staats-
schuld ernstig bemoeilijken. Een en 
ander betekent dat met de financie-
ringsproblematiek een steeds grotere 
wissel op de toekomst wordt getrok-
ken. Dit kan zo niet blijven doorgaan. 

In dit verband merkt de Minister in 
de Miljoenennota op blz. 29 op: 

'In afweging van de noodzaak tot re-
ductie van het financieringstekort te-
gen andere desiderata komt daarom 
het moment waarop bedoelde risico's 
kunnen gaan overwegen snel nabij en 
neemt daarom de kans op een ge-
dwongen versnelde terugkeer tot het 
structurele niveau toe.'. 

Ik zou de Minister wil len vragen, 
waarop hij baseert dat we aan die ge-
dwongen versnelde terugkeer tot het 
structurele niveau nu nog niet toe zijn 
en wanneer hij dit tijdstip dan wel ge-
komen acht. 

Met het beleid gericht op terugdrin-
gen van de inflatie zijn in de afgelopen 
jaren verheugende resultaten geboekt. 
Een hoge inflatie is een van de beste 
graadmeters voor een onevenwichtige 
economische ontwikkeling en heeft 
belangrijke verstorende invloeden op 
inkomens- en vermogensverhoudin-
gen. Het vooruitzicht dat de inflatie in 
1980 weer zal gaan aantrekken, stemt 
daarom tot grote bezorgdheid. Het zijn 
niet alleen interne factoren die ons be-
dreigen, maar ook de invoerprijsstij-
gingen zijn weer groot. 

Ik sprak al over de beslissing van de 
OPEC-landen die hun olieprijzen met 
onmiddellijke ingang drastisch gaan 
verhogen. Gevolgen hiervan zijn een 
grote stijging van het invoersprijspeil 
en een stagnerende wereldhandel en 
als gevolg daarvan is er weer een 
slechts minimale groei. De groei zal 
belangrijk lager zijn dan gekozen werd 
als uitgangspunt voor deze begroting. 
Daarbij komt de mislukte poging om te 
komen tot een centraal akkoord, met 
als gevolg daarvan de loononderhan-
delingen in de bedrijfstakken mogelijk 
hoger zullen uitkomen dan voor onze 
economie haalbaar is. Gevolg: verdere 
versterking van de inflatie en opnieuw 
een dreigend gevaar voor de werkge-
legenheid. 

En op rechtvaardigheidsgronden én 
op grond van bestrijding van de infla-
tie dient er naar te worden gestreefd 
dat er zo weinig mogelijk groeperin-
gen zijn die belang hebben bij een op-
lopende inflatie. De overheid zou in 
dezen het goede voorbeeld moeten 
geven. 

Wij betreuren het daarom dat de 
plannen van prof. Hofstra om te ko-
men tot inflatieneutrale belastinghef-
fing niet worden doorgevoerd, ook al 
hebben wij begrip voor de praktische 
bezwaren die hadden moeten worden 
overwonnen, ook bij gedeeltelijke in-
voering. Mijn collega prof. Christiaan-
se zal hierop inhoudelijk ingaan. 
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Mijnheer de Voorzitter! Ik ga eindi-
gen. Ik heb mij tot enkele hoofdpunten 
willen beperken. Mijn korte betoog 
was ditmaal vrij kritisch maar de feite-
lijke ontwikkelingen en de zorg voor de 
toekomst van de nationale volkshuis-
houding dwongen mij daartoe. De po-
sitie van de Minister van Financiën is 
momenteel uitermate moeilijk en hij 
draagt een geweldige verantwoorde-
lijkheid. Normaliter reeds moet hij 
weerstand bieden aan de aandrang die 
zijn collega's op hem uitoefenen om 
meer geld ter beschikking te krijgen en 
dat lijkt mij geen gemakkelijke zaak. 
Deze Minister moet echter een weg 
zien te vinden in een periode waarin 
de economische groei zeer is ver-
traagd, de middelen daardoor ook tra-
ger stijgen, terwijl krachten die in het 
verleden zijn opgewekt de uitgaven to-
renhoog dreigen op te jagen. 

De primaire doelstelling van Bestek 
'81, intoming van de stijging van de 
collectieve uitgaven, herstel van de 
rentabiliteit en daarmede behoud en 
herstel van werkgelegenheid, is door 
dit kabinet te recht gesteld maar moei-
lijk te verwezenlijken. Er zijn waarde-
volle aanzetten gegeven maar de prak-
tijk blijkt in menig opzicht harder dan 
de leer. De Regering is hiervoor niet al-
leen verantwoordelijk te stellen. Waar 
het hier om gaat is dat zij vanuit haar 
verantwoordelijkheden alle mogelijke 
bijdragen blijft verschaffen om dit doel 
te bereiken. 

D 
De heerChristiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! In het belastingpolitieke 
gedeelte van de algemene financiële 
beschouwingen beperk ik mij tot twee 
onderwerpen, namelijk het rechtsher-
stel voor de inkomstenbelasting en de 
voorstellen van prof. Hofstra in ver-
band met de aftrek van hypotheekren-
te. Daarna komt het dekkingsplan aan 
de orde. Aan het slot van mijn betoog 
permitteer ik mij een opmerking naar 
aanleiding van het antwoord van de 
premier op een vraag van de heer Van 
Hulst bij de algemene politieke be-
schouwingen over de aftrek van giften 
aan de Nederlandse Volksunie. 

Voor de Franse inkomstenbelasting 
moet men aangeven hoeveel kastelen 
en renpaarden men bezit. Het is der-
halve helemaal niet ernstig dat in het 
aangiftebiljet A voor de inkomstenbe-
lasting over 1979 zal worden gevraagd 
hoeveel spaarbiljetten men bezit. Het 
inkomen daaruit wordt thans ook 
reeds gevraagd. Via dit soort vragen 
over bezittingen die men heeft, ook be-

langrijke consumptieve bezittingen, 
kan men achter heel wat zaken komen. 
Voor velen ontbreekt nu eenmaal de 
controle via de vermogensbelasting. 

Belasting betalen is niet voor de 
dommen, zoals wel wordt beweerd, 
maar voor de zeer eerlijken. Zij vor-
men nog altijd de zeer grote meerder-
heid van ons volk. Dit betekent wel dat 
gaten in onze wetgeving moeten wor-
den gedicht. Het betekent ook dat niet 
de suggestie mag worden gewekt dat 
bij alle belastingbetalers een steekje 
los is. Er mag geen inquisitoire sfeer 
ontstaan ten opzichte van deze eerlijke 
belastingbetalers. Dat werkt namelijk 
averechts op hun bereidheid tot beta-
len. Wij komen hierop ongetwijfeld te-
rug bij de behandeling van hoofdstuk 
IX, Financiën, van de begroting. Nu 
verzoek ik de Staatssecretaris echter 
grote aandacht te besteden aan hand-
having van het goede klimaat met de 
goede belastingbetaler in Nederland. 

Zoals de heer Zoon al heeft gezegd 
praten wi j vandaag niet over de repa-
ratiewetgeving. 

De gehele vaste Commissie voor Fi-
nanciën was van oordeel dat dit in 
1980 moet gebeuren, mede om aan de 
bezwaren van Antilliaanse zijde, onze 
Koninkrijkspartner, ook in deze Kamer 
recht te doen. Wij zullen het wets-
ontwerp serieus bestuderen. 

Ik neem aan dat een terugwerkende 
kracht nodig zal zijn, zelfs over het ge-
hele jaar 1979. De vraag is, of later 
door deze late behandeling ook het 
aangiftebiljet nog moet worden gere-
pareerd. 

Aan de overzijde is met algemene 
stemmen een motie aanvaard om on-
der verantwoordelijkheid van het Mi-
nisterie van Financiën voor de voort-
gang van de studie met hulp van bui-
ten een fundamentele studie op te zet-
ten over het Nederlandse belasting-
stelsel, met name over de inkomsten-
belasting. Ik begrijp de scepsis van de 
bewindslieden over deze opdracht. 
Met name als het de bedoeling is de 
inkomstenbelasting te vervangen door 
een geheel ander type van belasting, 
bij voorbeeld via de consumptieli jn, 
zou veel te veel overhoop worden ge-
haald. 

Naar mijn overtuiging is rechtsher-
stel voor de inkomstenbelasting het 
eerste waaraan wij moeten werken. 
Het is zeer wel mogelijk. In dit opzicht 
kunnen wi j leren van de Duitse Bonds-
republiek, waar de hoogste marginale 
tarieven in de inkomstenbelasting niet 
te veel afwijken van het tarief voor in-
gehouden winst van de vennoot-

schapsbelasting. Hierdoor wordt aller-
lei gescharrel met b.v.'tjes en dergelij-
ke voorkomen. 

Tegenover zo'n hernieuwde bezin-
ning op het tarief zou ook het inkomen 
niet buiten beschouwing mogen blij-
ven, ook niet wat betreft bepaalde ver-
mogenswinsten. De Minister toonde 
zich aanvankelijk een voorstander van 
een vermogenswinstbelasting op be-
paalde vermogenswinsten, maar naar 
wi j thans weten komen er geen voor-
stellen. Wil de Minister ook in deze Ka-
mer nog eens aangeven, waarom hij 
hiervan heeft afgezien. 

Ik pleit ervoor de studie te richten op 
rechts, zo men wil eerherstel voor de 
inkomstenbelasting en daarbij deta-
rieven en het inkomensbegrip te ver-
beteren. 

Verder weten wi j thans ook dat de 
bewindslieden, met name de Staats-
secretaris, voorstanders zijn van ver-
dere individualisering van de inkom-
stenbelasting, ook voor gehuwden. In 
verband met het program van uit-
gangspunten van het CDA zou ik een 
voorzichtige waarschuwing willen ui-
ten: qua geest is dit concept-program 
niet op individualisering van bestaan-
de verbanden gericht. 

In wezen sluit ik mij hiermee aan bij 
wat de heer Franssen vanmorgen 
heeft gezegd over de positie van de 
binnenshuis werkende vrouw. Men zal 
zowel de buitenshuis als de binnens-
huis werkende vrouw recht moeten 
doen. In de gedachtenlijn van de zoge-
naamde splitsing van het gezamenlijk 
inkomen van man en vrouw zou wel 
eens iets meer kunnen zitten van de 
geest van dat program. Ik laat daaronv 
trent dus gaarne een waarschuwing 
horen, in de hoop dat men deze wil 
meewegen. 

Verbeteringen in de structuur van 
onze bestaande inkomstenbelasting 
verdienen de voorkeur boven ingrij-
pende wijzigingen in het stelsel en bo-
ven al te gedetailleerde ad hoc regelin-
gen. 

Ik kom tot de Hofstra-voorstellen, 
heel kort en marginaal; dat zal de heer 
Bas de Gaay Fortman goed doen. 

In dit algemene kader verdient ook 
opmerking, dat wi j ons, althans vol-
gens het kabinet, nu in feite in het post-
Hofstra-tijdperk bevinden. Collega 
Terwindt heeft hierover reeds een op-
merking gemaakt. De verstorende in-
vloed van de inflatie op de belasting-
heffing is bekend. Anderzijds zijn er 
elementen in ons belastingstelsel die 
de inflatiespiraal in beweging houden, 
bij voorbeeld de zeer hoge tarieven. 
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De Hofstra-voorstellen zijn in grote lij-
nen evenwichtig, ook in de gevolgen 
voor de aftrekbaarheid van de hypo-
theekrente, zij het dat wellicht een lan-
gere overgangsperiode wenselijk is en 
ook gedacht zou kunnen worden aan 
een afkoelingsperiode van enige jaren. 
Bij voorbeeld de eerste vijf jaar zou er 
geen beperking kunnen gelden. 

De fractie van het CDA in deze Ka-
mer betreurt de negatieve beslissin-
gen van het kabinet over de de Hof-
stra-voorstellen, maar wi j hebben er 
wel begrip voor. Het is het een of het 
ander. Zonder beperking van de hypo-
theekrenteaftrek ontstaat geen even-
wichtige inflatieneutrale belastinghef-
f ing. Wenst men deze beperking van 
de aftrek niet, waarvoor zeer goede ar-
gumenten zijn aan te voeren, bij voor-
beeld de bevordering van het eigen 
woningbezit, dan komt men inderdaad 
tot een afwijzing van het rapport-Hof-
stra. 

In feite is dit het standpunt van het 
kabinet, alle mooie beschouwingen 
ten spijt. Zie ik dit juist? Niet principi-
eel gefundeerde beperkingen in de ren-
te-aftrek spreken dan niet erg meer 
aan. Overigens wi l ik in dit verband 
nog eens in herinnering roepen de 
motie die in december 1973 in dit huis 
is aanvaard, om in de studies over de 
rente-aftrek in de inkomstenbelasting 
tevens te betrekken de vraag of de ei-
gen woning geheel buiten het inko-
mensbegrip van de inkomstenbelas-
ting kan worden geplaatst en ter belas-
tingheffing aan de gemeenten kan 
worden overgelaten. 

In de VS en Canada is dat nog steeds 
de situatie, naar ik meen uiteraard 
moet de rente van schulden dan onder 
één categorie aftrekbaar blijven. 
Wordt hieraan aandacht besteed? 

Ik kom thans over de verlengingsont-
werpen te spreken. Tot de wetsvoor-
stellen op de agenda vandaag behoren 
de zgn. pre-Hofstra-voorstellen. Dit is 
allereerst wetsontwerp 15909 over 
verlenging voor 1980 van de voor 1979 
getroffen maatregelen in afwachting 
van de besluitvorming over het Rap-
port-Hofstra. Bij dit wetsontwerp 
wordt de bijzondere winstaftrek van 
1,4% voorde IB en van 1,15% voorde 
Vennootschapsbelasting verlengd 
voor 1980, maar door een aanvaard 
amendement Van Rooijen c.s. is de 
rente-vrijstelling van f 200 veranderd 
in een vrij te stellen bedrag aan ont-
vangen rente tot f 500 voor zover een 
positief saldo bestaat tussen ontvan-
gen en betaalde rente, met andere 
woorden: bij de f 200 werd niet gesal-
deerd tussen ontvangen rente en be-

taalde rente, bij voorbeeld hypotheek-
rente of persoonlijke verplichting, ter-
wij l dit bij de f 500 wél moet. Dit loopt 
reeds vooruit op verdergaande voor-
stellen. Ter wil le van latere interpreta-
tie heb ik twee vragen. Indien er geen 
positief saldo is van ontvangen en be-
taalde rente, - hetgeen nog al eens het 
geval zal zijn bij een eigen huis met hy-
potheek - is er geen vrijstelling, ook 
niet meer de f 200 voor ontvangen ren-
te, die desondanks wel in 1979 kan 
worden genoten. Voor vele belasting-
plichtigen met name die, welke hypo-
theekaftrek hebben is er dus een ver-
slechtering mogelijk. Zie ik dat goed? 

De nieuwe regeling werkt in feite al-
leen voor de kleine spaarders, die 
geen hypothecaire schulden hebben. 
Met enige moeite kan men nog het in-
gewikkeld geformuleerde artikel 1 b 
ook zo lezen, dat steeds f 200 vrij is van 
ontvangen rente, maar deze interpre-
tatie ligt geenszins voor de hand. 

Mijn tweede vraag betreft het ver-
band tussen aanslag en neveninkom-
sten. Wanneer krijgt men een aanslag? 
Ook dit is beïnvloed door dit amende-
ment. Ik verwijs ook naar de Uitvoe-
ringsbeschikking Inkomstenbelasting 
(artikel 9) van een vereenvoudiging is 
mijns inziens geen sprake. Kan daarop 
worden ingegaan? Budgettair kost het 
aanvaarde amendement f 25 min. Zie 
ik het goed, dat ook sprake is van een 
meevaller? Ik weet het niet precies; het 
is zeer moeilijk uit de stukken te halen. 
Is er sprake van een meevaller van 
rond f 100 min., omdat een verlaging 
van de vermogensbelasting wegens 
late indiening voor het komende jaar 
niet geldt? 

Dat brengt mij op het tweede verlen-
gingsvoorstel inzake tijdelijke maatre-
gelen voor de vermogensbelasting 
voor 1980. Aan het deskundige kamer-
lid van de SGP, de heer Van Dis werd 
bij dit wetsontwerp enigszins tege-
moet gekomen, met een bedrag van 
f 25 min. Hij zag kans een voorschot te 
nemen op definitieve voorstellen 
waardoor de belastingvrije som van 
f 59.000 met f 7000 werd verhoogd. 
Ook dit is weer een maatregel vooral 
van belang voor ouderen in een eigen 
huis, zonder schulden. Zij vallen nu 
minder snel in de vermogensbelas-
ting. Dat is op zich zelf een zeer ver-
dienstelijk voorstel. Met de meer prin-
cipiële discussie over deze belasting 
zullen wij wachten, totdat het funda-
mentele ontwerp en de successiebe-
lastingvoorstellen ons bereiken. 

Wij zullen dan ook bijzondere aan-
dacht besteden aan de lijfrente-uitke-
ringen voor degenen, die daarvan 
moeten leven met name. 

Het derde verlengingsontwerp gaat 
over de zelfstandigenaftrek en hangt 
samen met de discussie over de Hof-
stra-voorstellen. Het heeft vooral be-
lang gekregen, omdat daarbij een mo-
tie is aanvaard, deze voorziening na 
studie ook in de toekomst in de inko-
mensbelasting op te nemen. Wij jui-
chen dit toe. De vraag rijst hierbij hoe 
de Regering het op dit moment ziet. 
Betekent het, dat de zelfstandigenaf-
trek ongeacht Hofstra, maar vooral 
omdat het kabinet negatief tegenover 
de Hofstra-voorstellen staat, een per-
manent instituut wordt in onze wetge-
ving? 

Buiten het eigenlijke dekkingsplan 
bestaat ten slotte nog wetsontwerp 
15 843, dat ons vandaag wordt voorge-
legd en dat handelt over de over-
drachtsbelasting, regelend een billijker 
heffing indien er een verkoopregule-
rend beding is. Dit wetsontwerp lijkt 
mij minder urgent geworden door een 
recent arrest van de Hoge Raad (van 
31 oktober jl.). Hoe is de verhouding 
precies tussen dit arrest en de nieuwe 
bepaling van artikel 9, lid 4, van de Wet 
op belastingen van rechtsverkeer? Is 
dit wetsontwerp nog wel nodig? De 
Hoge Raad werkt mee aan de rechts-
ontwikkeling, zoals wi j herhaaldelijk 
zien. Ik meen, dat dit wetsontwerp 
minder urgent is geworden. 

Ik lees de nieuw voorgestelde bepa-
ling overigens aldus, dat de tegenpres-
tatie thans zal bestaan uit het betaalde 
bedrag en niet langer uit het betaalde 
bedrag plus de lasten, die de koper op 
zich neemt. Dit is op zichzelf een belang-
rijke en billijke tegemoetkoming in 
verband met de toenemende anti-spe-
culatiebedingen en verkoopreguleren-
de bedingen, die door gemeenten 
worden opgelegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu op 
het eigenlijke dekkingsplan, waarvoor 
ruim f 1100 miljoen bijeen moet wor-
den gebracht, min of meer gelijk ver-
deeld over vijf posten: sigaretten en 
shag, alcohol, benzine, bijzondere ver-
bruiksbelasting op personenauto's en 
beperking van de inflatiecorrectie bij 
de inkomsten- en de loonbelasting, elk 
bijdragend voor zo'n f 200 è f 300 mil-
joen. In dit verband vraag ik welke 
mee- en tegenvallers zich inmiddels 
hebben voorgedaan. Ook de verho-
ging van de olieprijzen zal via het aard-
gas de staat baten opleveren. 

Verheugend is dat de inkomstenbe-
lasting en de loonbelasting worden 
verlaagd met per saldo een half mi l -
joen, waarbij boven een inkomen van 
een ton geen verlichting optreedt, als 
ik het wel heb begrepen. Zoals gezegd, 
aanvaarden wij de inflatiecorrectie, 
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ook nu deze is teruggebracht tot 80%, 
evenals de verlichting aan de voet. 

Ik vind het zeer juist - en ik verschil 
in dit opzicht van mening met de heer 
Simons - dat aan de overzijde het 
voorstel van de zijde van de Partij van 
de Arbeid om de inflatiecorrectie te be-
perken tot 50% bij schijven boven 
40%, is verworpen. Ziet men voldoen-
de in dat deze 40%-schijf niet ver bo-
ven modaal al werkt. Zodat de inflatie-
correctie een maatregel is, die bijzon-
der rechtvaardig ook is voor de mid-
dengroepen, waarvoor al allerlei effec-
ten optreden door wegvallende subsi-
dies en dergelijke? Het is mij onduide-
lijk dat de Partij van de Arbeid een zo 
rechtvaardige maatregel voor vooral 
de middengroepen afwijst. 

Terughoudendheid om de inkom-
sten- en de loonbelasting te gebruiken 
voor het voeren van een inkomens- en 
loonbeleid werd reeds door het vorige 
kabinet in de interim-nota inkomens-
beleid uitgesproken. Toch worden de-
ze belastingen ook door dit kabinet 
sterk betrokken bij de politiek van 
koopkrachthandhaving tot een zekere 
grens. Het gevolg is dat het schijventa-
rief van de onderste schijf een flinke 
sprong kent naar de tweede schijf (van 
18 naar 26 procent). Op zich zelf is dat 
voor een tarief geen verbetering. Wil 
de Minister in deze Kamer nog eens 
zijn filosofie over het gebruik maken 
van dit belastinginstrument in het ka-
der van de loonpolitiek uiteenzetten? 
Komt er nog een aanvullende belas-
tingmaatregel per 1 april a.s. of niet? 

Terughoudendheid bij het hanteren 
van dit belastingtarief voor de koop-
krachthandhaving en de loonpolitiek, 
lijkt mij geboden. 

De in de Tweede Kamer aange-
brachte verlenging van de verliesconv 
pensatie lijkt ons nuttig. Het verlies, 
dat fiscaal in 1980 zal worden geleden, 
zal nog in 1988 gecompenseerd kun-
nen worden, maar eventueel ook eer-
der, met winsten over de jaren 1978 en 
1979. 

Ik wi l mij nu verder beperken tot 
twee punten: het niet langer handha-
ven van het nultarief voor met name 
dagbladen en de gedifferentieerde 
verhoging van de bijzondere ver-
bruiksbelasting van personenauto's. 

De Staatssecretaris noemde aan de 
overzijde het 4%-tarief van de omzet-
belasting juist geëigend voor dagbla-
den e.d. en hij gebruikte daarbij zijn 
l ievelingswoord: 'dit soort fenome-
nen'. Nu is de koningin der aarde een 
fenomeen op zich; wie zal het ontken-
nen? Het is een zeer groot sociaal en 
democratisch belang, dat goede voor-

lichting voor dag- en weekbladen van 
velerlei signatuur in zo mogelijk alle 
huiskamers kan komen. 

Mijn fractie heeft er daarom wel 
moeite mee, te aanvaarden, dat het 
nultarief, dat sinds 1969 geldt, nog niet 
enige jaren zou kunnen worden gecon-
tinueerd tot in EG-verband een unifor-
me regeling tot stand is gekomen. De 
6de OB-richtlijn van de EG laat via de 
artikelen 12, lid 4, en art. 28, lid 2, het 
nultarief vooralsnog toe. Vanuit de EG 
is er dus geen beletsel. 

Aan de Staatssecretaris moet zonder 
meer worden toegegeven, dat de dag-
bladen het enige finale consumptie-
goed is, dat thans onder het nultarief 
valt. Ook brood valt onder het 4%-ta-
rief. In het principiële aspect heeft hij 
gelijk. Opneming van de dagbladen in 
Tabel II bij de Wet OB - zoals een ver-
worpen amendement van de PvdA 
wenste - ligt dan ook minder voor de 
hand. Hoewel het beter gaat in de 
bedrijfstak, het geestelijk voedsel van 
boeken wèl onder het 4%-tarief valt en 
hoewel de TV en de radio door een 
vrijstelling wèl voordruk van omzetbe-
lasting ervaren, zou continuering van 
het nu eenmaal bestaande nultarief 
voor leveringen en invoer van dagbla-
den en nieuwsbladen krachtens abon-
nement, tot een definitieve regeling is 
getroffen in de EG, getuigd hebben 
van de erkenning, dat inderdaad de 
dagelijkse, genuanceerde nieuwsvoor-
ziening via de courant een uitzonder-
lijk en zeer waardevol fenomeen is, 
wellicht nóg uitzonderlijker dan het da-
gelijkse brood. 

Ter wille van het principiële aspect 
had de wetgever destijds de vrijstel-
ling reeds in een apart wetsartikel op-
genomen; wij betreuren het, dat arti-
kel 46 van de Wet OB niet wordt ge-
continueerd en bepleiten heroverwe-
ging door het Kabinet, waarbij wi j de 
CRM-compensatieregeling voor ad-
vertenties niet over het hoofd zien. Uit 
de discussie, aan de overzijde ge-
voerd, bleek toch wel, dat het budget-
taire aspect uiteindelijk ondergeschikt 
was. 

Ik kom nu tot mijn laatste onderwerp, 
de differentiatie bij de bijzondere ver-
bruiksbelasting voor personenauto's, 
die wordt verstrekt bij de fabrikant en 
de importeur wordt deze extra-OB glo-
baal berekend over de catalogusprijs. 

De differentiatie, die nu wordt voor-
gesteld, wi l de duurdere auto treffen. 
Het economische nut van deze diffe-
rentiatie is echter niet zo evident. Deze 
maatregel zal stellig leiden - zo is mij 
verzekerd van vele zijden en het is ook 
eerder gebleken - tot kunstmatig ge-
drag bij de dealers. Essentiële zaken, 

die onder de catalogusprijs vallen, zul-
len er zo mogelijk buitengebracht wor-
den om beneden de grens te blijven. 

Er zullen ongetwijfeld ook procedu-
res over het begrip 'catalogusprijs' ko-
men. Beneden de f 10.000 zitten niet 
per se de auto's voor de werknemers 
tot modaal, maar wellicht veel extra 
gezinsautootjes. Bij de duurdere au-
to's, die veelal ten laste van de fiscale 
winst komen, draagt de fiscus weer 
gemiddeld de helft van het hoger ta-
rief. De ook ons toegezonden kritiek 
van de RAI en de BOVAG op dit punt 
van de differentiatie spreekt ons aan. 
Bij dieper nadenken is dit niet het ge-
val met de suggestie in het door deze 
organisaties aan onze Kamer gerichte 
request, de f 10.000 ondergrens te in-
dexeren. Hoe eerder deze auto's bo-
ven deze grens zijn, hoe beter; dit is 
weer minder differentiatie en het gaat 
niet om de meest noodzakelijke auto's, 
althans in vele gevallen niet. Wel moet 
worden toegegeven dat sinds 1975 de 
prijsindex voor personenauto's van 
100 is opgelopen tot 127 in oktober 
1979. 

Tijdens de Algemene politieke be-
schouwingen heeft onze fractievoorzit-
ter, de heer Van Hulst, een vraag 
gesteld over de giftenaftrek voor giften 
aan de Nederlandse Volksunie. De pre-
mier heeft toen terecht geantwoord, 
dat inspecteurs moeilijk zelf een on-
derscheid kunnen maken. Ik meen, dat 
de regeling van giften aan politieke 
partijen uiteindelijk berust op een gun-
stige beslissing van de verantwoordelij-
ke bewindsman van ondertijd, zulks in 
afwijking van een beslissing van de Ho-
ge Raad. Inmiddels is er een beschik-
king van de Rechtbank van Amsterdam 
(8 maart 1978, NJ 1978, 281) dat de Ne-
derlandse Volksunie een verboden ka-
rakter heeft 'nu haar activiteiten en op-
treden van een zodanige aan het misda-
dige grenzende en potentieel gevaarlij-
ke aard zijn gebleken, dat strijd met de 
in ons land algemeen aanvaarde eisen 
van openbare orde en goede zeden niet 
te ontkennen valt'. De rechtbank con-
cludeerde uiteindelijk niet tot ontbin-
ding van de Nederlandse Volksunie, 
maar dat had andere redenen, die ove-
rigens ook betreden zijn. Wel sprak de 
rechtbank uit dat de Unie een verboden 
karakter heeft. 

Nu de giftenaftrek tot doel heeft het 
leven van allerlei organisaties finan-
cieel mogelijk te maken, die een alge-
meen maatschappelijk belang dienen, 
acht ik het mogelijk, dat de Staats-
secretaris in een aanvullende resolutie 
voorschrijft, dat giftenaftrek aan ver-
boden verenigingen - e n daarmee ver-
bonden stichtingen - niet is toegela-
ten. 
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De heerTrip (PPR): Mijnheer de Voor-
zitter! Terwijl zware stormen in de af-
gelopen dagen over ons land woed-
den, letterlijk met windkracht 11 en f i-
guurlijk of - beter gezegd - politiek 
met sterk wisselende kracht, is aan dit 
Huis de taak om nog eens te reflecte-
ren over het financieel beleid van de 
Regering voor 1980. Eigenlijk is dat op 
dit late moment, een wat ondankbare 
taak. Om Toon Hermans eens te cite-
ren: 'Als alles is gezegd en gedacht en 
gedaan, wat is dan nog de zin van het 
bestaan?' De cabaretier weet het ant-
woord op die vraag: 'Het is de liefde 
voor mensen en dingen', maar de poli-
ticus moet, juist in de Eerste Kamer, 
toch nog enkele hoofdlijnen bespreken 
die elders onderbelicht bleven en als ik 
dat doe, beperk ik mij tot slechts enke-
le onderwerpen. 

Mijn eerste punt betreft de wijze van 
presentatie van Miljoenennota en 
rijksbegroting die ik nog steeds als ik 
let op de mogelijkheid tot het beoorde-
len van samenhangende beleidsterrei-
nen - onduidelijk en onvolledig vind. 
Ik verwijs naar bijlage 3-A van de Mil-
joenennota, waarin de meerjarenra-
mingen 1980-1984 naar begrotings-
hoofdstuk en naar homogene groepen 
zijn vermeld. Op zich een nuttig over-
zicht, maar is het voldoende voor wie 
over een meerdere departementen be-
treffend samenhangend beleidsonder-
deel financiële informatie zoekt? 

Om één voorbeeld te noemen: de 
daar vermelde uitgaven voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne geven 
geen enkel inzicht in de uitgaven voor 
Volksgezondheid. Daarvoor zou een 
deel van de kosten van universiteiten 
in hun totaliteit van academische zie-
kenhuizen, van defensie, van justitie 
en dergelijke er bij moeten worden be-
trokken. Eigenlijk zijn in dit overzicht 
alleen de posten voor Wetenschapsbe-
oefening en voor Ontwikkelingssa-
menwerking échte homogene groe-
pen. Vele andere beleidsonderwerpen 
lenen zich ook heel goed voor zo'n be-
nadering. De Minister-President zegde 
het vorig jaar in dit huis toe dat er een 
project zou komen om tot meer en be-
tere informatie per beleidsterrein, ook 
interdepartementaal te komen, het-
geen in het kader van de automatise-
ring van de informatie zeer wel moge-
lijk zou zijn. Mijn vraag vandaag aan 
de Ministervan Financiën is: welke 
vorderingen zijn er in het afgelopen 
jaar op dit gebied gemaakt en wanneer 
kunnen wij een zichtbaar resultaat ver-
wachten? 

Mijn tweede punt is van geheel an-
dere aard; het heeft betrekking op de 

betekenis voor onze economie van het 
zogenoemde onbetaalde werk. Mijn 
fractievoorzitter heeft daarover bij de 
algemene politieke beschouwingen 
reeds enkele opmerkingen gemaakt -
waarop de Minister-President in zijn 
antwoord maar heel summier is inge-
gaan - en mede daarom wil ik het on-
derwerp nog wat uitdiepen en aan het 
oordeel van de Minister van Financiën 
onderwerpen. 

Voor een kwantificatie van het be-
grip 'onbetaald werk' verwijs ik naar 
een analyse van het stafbureau statis-
tiek van het Ministerie van CRM, Sta-
tistisch Cahier 20, van mei van dit jaar, 
die aan de leden van dit huis werd toe-
gezonden. In bijlage II van dit cahier is 
een poging gedaan de waarde van het 
onbetaalde werkte relateren aan het 
bruto nationaal produkt. Activiteiten 
als huishoudelijk werk, kinderverzor-
ging, niet-professionele deelname aan 
verenigingswerk, politieke partijen, 
kerken, onbetaalde hulpverdeling en 
dergelijke werden door het Sociaal 
Cultureel Planbureau gemeten en ver-
volgens in geld gewaardeerd tegen 
het minimumloon dat in de periode 
van het onderzoek, 1975, een bedrag 
van f 275 per week bedroeg. Het resul-
taat was voor mij heel verrassend aan 
onbetaald werk werd naar schatting in 
1975 voor een bedrag ter waarde van 
ruim 91 miljard verricht dat is de helft 
van het bruto nationaal produkt in dat 
jaar. Het is duidelijk onbetaald werk is 
- in ieder geval kwanti tat ief" belang-
rijk. 

Maar belangrijker nog is wellicht dat 
er duidelijk aanwijzingen zijn dat er 
verschuivingen plaats vinden van de 
betaalde naar de onbetaalde sector. Ik 
wijs in dit verband op de toegenomen 
'doe-het-zelf'-activiteiten die na ik 
meen onder de druk van de stijgende 
arbeidskosten nog zullen toenemen. 

De Minister geeft op blz. 20 van de 
Miljoenennota een overzicht van de 
betekenis van de collectieve sector 
voor de werkgelegenheid en consta-
teert dat stabilisering van het werk-
loosheidsniveau na 1976 alleen mo-
gelijk is geweest dank zij de voort-
gaande groei van de werkgelegenheid 
in de publieke sector. Voor komende 
jaren verwacht hij blijkens tabel 6.5 op 
blz. 73 een forse groei van de werkge-
legenheid in de collectieve sector. 

Mijnheer de Voorzitter! De verschui-
vingen die hebben plaatsgevonden 
van de werkgelegenheid in de agrari-
sche sector naar de industriële, van-
daar naar de dienstensector, vandaar 
weer naar de collectieve sector, zijn 
bekend. Mijn fractie meent dat een 
groei van de collectieve sector ten kos-

te van de onbetaalde sector op zichzelf 
geen goede zaak hoeft te zijn. Wij vre-
zen de onpersoonlijke hulp en de bu-
reaucratie die daarvan een gevolg zou-
den kunnen zijn. Met alle waardering 
voor veel goed werk in deze sector sig-
naleren wij het gevaar dat mensen te 
veel van hun zelfstandigheid en hun 
vertrouwen in elkaar aan allerlei in-
stanties moeten inleveren. 

Er zou over dit onderwerp veel te 
zeggen zijn, onder meer over de relatie 
van het onbetaalde werk met een bete-
re verdeling van het betaalde werk, 
over de betekenis in dit verband met 
eerder door mijn partij gedane voor-
stellen met betrekking tot een basis in-
komen voor iedereen, maar ik reali-
seer mij dat ik mij vandaag in het bij-
zonder richt tot de Minister van Finan-
ciën en ik beperk mij daarom tot enke-
le vragen die hem naar mijn mening 
kunnen aangaan. 

Allereerst deze vraag: Is de Minister 
het met mij eens dat voor een goede 
beoordeling van de economische en f i-
nanciële situatie het noodzakelijk is de 
onbetaalde sector in de beschouwing 
te betrekken. Ik merk daarbij op dat het 
zogenaamde 'zwarte circuit' in begin-
sel niet of althans heel moeilijk, maar 
de sector onbetaald werk - ook wel 
eens als het 'witte circuit' aangeduid -
wel degelijk kwantificeerbaar is. 

Ervan uitgaande dat er verschuivin-
gen plaatsvinden tussen de markt- en 
collectieve sector enerzijds en de on-
betaalde sector anderzijds is mijn 
vraag of de Minister het met mij eens is 
dat daardoor een overwaardering kan 
ontstaan van het begrip economische 
groei en dat daardoor dan weer wezen-
lijke uitgangspunten van het beleid in 
het geding komen? 

Als derde onderwerp heb ik nog een 
aantal vragen betreffende het interna-
tionale monetaire systeem. Mijn frac-
tie is bezorgd over het gebrek aan 
voortgang in de hervorming van het 
internationale geldstelsel in het belang 
van de ontwikkelingslanden. Mijn vra-
gen betreffen de volgende punten: 

1. De koppeling tussen internati-
onale geldschepping door middel van 
speciale trekkingsrechten (SDR's) en 
de financieringsbehoeften van de ar-
me landen. Deze 'link' is nog steeds 
een uitstekend idee waarmee nu op 
zijn minst eens geëxperimenteerd 
zou moeten worden. Een bezwaar 
hiertegen van instellingen als de Bun-
desbank was steeds dat de 'link' de 
mondiale inflatie zou bevorderen. Tij-
dens UNCTAD V in Manilla zei Raoul 
Plebisch terecht: 'Wij kregen niet de 
link maar wel de inflatie'. Om de be-
zwaren van een aantal geïndustriali-
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seerde landen - waaronder gelukkig 
niet Nederland - te overwinnen, zou in 
een eerste opzet gedacht kunnen wor-
den aan toedeling van SDR's, in het ka-
der van onder toezicht van de Wereld-
bank staande investeringsprogrammas, 
aan een aantal zeer arme landen. Wil de 
Regering dit bevorderen? 

2. De voorwaarden waaronder IMF 
steun verleent en het toezicht dat het 
fonds verlangt. Veel ontwikkelingslan-
den - evenals trouwens een aantal 
geïndustrialiseerde landen - wijzen 
een vergaande bemoeienis met hun 
economisch beleid af en zoeken hun 
heil op de Europese en Aziatische dol-
larmarkten. Ziet de Regering mogelijk-
heden voor een coördinatie tussen het 
voorwaarden- en toezichtsbeleid van 
het fonds en dat van de particuliere 
geldverschaffers? 

3. Vermindering van de rol van het 
goud en versterking van de SDR's als 
internationale monetaire reserve. De 
toedeling van speciale trekkingsrech-
ten voor f 12 miljard die in 1978 voor 
de komende drie jaar werd voorzien, is 
erg bescheiden. Hoe staat het met de 
pogingen om tot een dollar-SDR sub-
stitutierekening te komen? 

4. De deelneming van de ontwikke-
lingslanden in het besluitvormings-
proces van het IMF. Hun stemkracht 
staat in geen verhouding tot hun be-
lang bij het wereldgeldstelsel. IJvert 
de Regering voor een versterking van 
de stem van de arme landen en van 
hun rol in de uitvoerende organen? 

Mijnheer de Voorzitter! Dit waren 
enkele vragen op het terrein van finan-
cieel beleid. Mijn fractiegenoot Van 
Kleef zal nog op de Wetsontwerpen in-
gaan. 

D 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Er liggen acht wetsontwer-
pen voor ons naast het wetsontwerp 
15 800, waarover wi j in kort tijdsbestek 
met de Regering van gedachten moe-
ten wisselen. Slechts over enkele zal ik 
het woord voeren. Gemakshalve zal ik 
vermelden over welke wetsontwerpen 
wi j het woord niet zullen voeren: de 
nrs. 15 850,15904,15 909 en 15843. 
Mijn fractie zal voor deze wetsontwer-
pen stemmen. 

Ik begin met wetsontwerp 15849. In 
dit wetsontwerp zitten in feite drie ele-
menten: de verlaging van de inkonv 
stenbelasting in haar totaliteit, de in-
flatiecorrectie tot 80% en het inkorten 
van de onderste schijf van de loonbe-
lasting. De voorgestelde maatregelen 
zullen de schatkist minder inkomsten 
opleveren, terwijl de economische si-

tuatie voor het reilen en zeilen van het 
Nederlandse huishouden in feite meer 
inkomsten vraagt. Wij zijn er enigszins 
bevreesd voor dat hiermee inflatoire 
tendenzen in de hand worden gewerkt. 
Zijn de bewindslieden het hiermee 
eens? 

Bovendien hebben de maatregelen 
onzes inziens een zwak nivellerend ef-
fect, omdat de hogere inkomensgroe-
pen hiervan meer zullen kunnen profi-
teren dan de lagere, met name omdat 
zij gebruik kunnen maken van interes-
sante aftrekposten. Het inkorten van 
de onderste schijf is natuurlijk een aar-
dig gebaar naar degenen die in de la-
gere inkomensgroepen vallen, maar 
mijn fractie wil weten of de Regering 
kan volhouden dat met deze voorstel-
len de verschillen in de netto inko-
mens worden verkleind. Dit is een vrij 
fundamentele vraag. 

Wetsontwerp 15851 doet op zich 
zelf zeer merkwaardig aan. Mijn fractie 
stelt hierbij de fundamentele vraag 
waarom in dit wetsontwerp zowel de 
belasting op sigaretten en kerftabak 
alsmede de bijzondere verbruiksbelas-
ting op auto's etcetera moet worden 
verhoogd. Hierna volgen weer bepa-
lingen over belasting van tabaksfabri-
katen. Kunnen in de toekomst derge-
lijke wetsontwerpen niet in tweeën wor-
den geknipt? Het is zeer goed voor te 
stellen dat men tegen de ene en voor de 
andere maatregel is. Het is dan moeilijk, 
tot een goede afweging te komen. Tot 
mijn grote verbazing is hierover aan de 
overzijde met geen woord gerept. 

De alcoholaccijnzen zijn wèl in een 
apart wetsontwerp verpakt, namelijk 
wetsontwerp 15853. Hetfundamente-
le bezwaar dat mijn fractie tegen dit 
voorstel heeft, is dat zonder aanzien 
des persoons iedereen in ons land 
voor het verbruik van dezelfde hoe-
veelheid alcohol hetzelfde bedrag 
meer moet gaan betalen. Dit houdt in 
dat bij gelijk gebruik een denivellering 
optreedt en wordt bevorderd. Dit ge-
beurt zelfs in ernstige mate. De maat-
regel bevordert namelijk het gebruik 
van alcohol en sigaretten in de hogere 
salarisgroepen, omdat het bestedings 
patroon van de verschillende groe-
pen fundamenteel verschilt. De lagere 
inkomensgroepen hebben een duide-
lijk ander bestedingspatroon dan de 
hogere. Deze maatregel zal de geneug-
ten van het leven voor de lagere inko-
mensgroepen terugdringen, om niet te 
zeggen ontzeggen. Ik althans vind het 
een maatregel om de klassemaat-
schappij in ere te herstellen. 

Staatssecretaris Nooteboom: Het is 
niet mijn gewoonte te interrumperen, 
maar dit iszo'n exclamatief gebeuren! 

Ik zou de geachte afgevaardigde erop 
mogen wijzen dat de hoogleraar 
Schendstok buitengewoon interessan-
te opmerkingen heeft gemaakt op dit 
gebied, die volstrekt logenstraffen wat 
hij hier zo juist gezegd heeft. 

De heer Van Kleef (PPR): Ik wi ldaar-
van gaarne kennis nemen. 

Ten slotte wil ik nog ingaan op het 
wetsontwerp 15 852 inzake de verho-
ging van de benzine-accijns. De argu-
mentatie voor de verhoging is zeer 
merkwaardig. Enerzijds gebruikt de 
Regering het argument dat sinds 1 
april 1976 de accijns niet meer is ver-
hoogd en dus is achtergebleven bij de 
algemene ontwikkeling van het prijs-
peil, anderzijds wordt het argument 
gebruikt dat het beleid van de Rege-
ring is gericht op een selectief autoge-
bruik. De prijsstijging van circa 4% zal 
ervoor zorg dragen dat het gebruik cir-
ca 1,5% lager wordt. Kan de Regering 
aangeven op grond van welke gege-
vens deze vermindering is gebaseerd? 
De stijging van de betalen benzineprijs 
per liter door de automobilist is sinds 
1 april 1976 gestegen meteen veel-
voud van 14,2 cent wat namelijk het 
gevolg zal zijn van aanvaarding van dit 
wetsontwerp. Dat staat namelijk in de 
memorie van antwoord aan de Twee-
de Kamer op blz. 2. 

Het ontgaat mijn fractie waarom de-
ze verhoging thans wordt ingevoerd. 
De aanschaf van auto's heeft in ver-
sneld tempo plaatsgehad. Met name is 
deze uitbreiding begonnen bij de huis-
houdens met de lagere inkomens, als 
de gegevens van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat goed zijn, waar 
ik op vertrouw. Het is niet te begrijpen 
waarom deze maatregel op dit tijdstip 
genomen moet worden, te meer waar 
de OPEC-landen gisteren wederom be-
sloten hebben tot verhoging van de 
olieprijs over te gaan. Van de meerop-
brengst daarvan voor de oliemaat-
schappijen zal de Regering onzes in-
ziens nog wel een graantje meepikken. 

Het zal duidelijk zijn dat de Regering 
met goede argumenten moet komen 
om ons negatieve standpunt inzake dit 
wetsontwerp te wijzigen. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen het kabinet-Van Agt 
eind 1977 van wal stak met een tuiga-
ge die reparatie behoefde, was het bui-
ig weer en stond er een krachtige tot 
harde economische en politieke wind. 
Ik mag wel zeggen tegenwind. 

De mogelijkheid dat er zwaar weer 
op komst zou zijn werd voorzien. De 
Minister-President heeft dit zelf met 
die woorden gezegd. Men koos welge-
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moed zee, bepaalde een koers in het 
kader van een bestek dat er uit een 
oogpunt van goed zeemanschap op 
gericht was een rif te steken en zo wat 
zeil te minderen ten einde het weer te 
kunnen weerstaan en toch snel in be-
tere streken te komen. 

Het weer is inderdaad verder ver-
slechterd en de vraag is of daarop ade-
quaat is gereageerd. Geconstateerd 
moet worden dat van de uitgezette 
koers die langs de kortste weg naar be-
ter vaarwater moest leiden is afgewe-
ken. De stormwind die uit sommige 
van de hangende buien is gekomen, 
heeft daar zeker toe bijgedragen. 

Sommige critici - ook in mijn kring -
doen het voorkomen alsof het kabinet 
als reactie daarop met uitgevierde 
trossen voor de wind is weggelopen 
naar de lage wal en daardoor zoveel 
hoogte heeft verloren dat het nooit 
meer een luwer gebied zal kunnen be-
reiken en onderweg voortdurend 
dreigt aan de grond te lopen. 

Ik geloof niet dat deze analyse juist 
is en dat het kabinet integendeel juist 
in de wind is opgedraaid en is gaan bij-
liggen inplaats van een extra rif te ste-
ken en koers te houden. Deze handel-
wijze leidt tot vertraging, er wordt 
geen voortgang meer gemaakt en men 
zal als men verder niets doet toch 
langzaam gaan verlijeren, een situatie 
die onder een vorige bemanning ook 
al té lang heeft geduurd. Maar een 
voordeel van deze situatie is dat men 
op elk moment kan besluiten alsnog 
een extra rif te steken en weer vol te 
vallen om weer op koers te komen. 

Er zijn nog geen tekenen die daarop 
wijzen, en dit doet wel vragen rijzen 
met betrekking tot de bekwaamheid 
van de bemanning, in het bijzonder 
van de officieren die het beleid bepa-
len. Geconstateerd moet worden dat 
er onhandig is gemanoeuvreerd. De 
verslechtering van het weer - ik denk 
in het bijzonder aan de olieprijzen - is 
niet tijdig voldoende verdisconteerd, 
zodat men toen het losbarstte in t i jd-
nood geraakte. 

Toch moet hiervoor enig begrip be-
staan gezien de neiging tot muiterij 
vóór de mast - dat is bij zeegang altijd 
het onrustigste deel van het schip - , in 
het bijzonder bij dat deel van de be-
manning waarvan de kooien aan bak-
boordzijde gelegen zijn. Zoals u weet, 
mijnheer de Voorzitter, is dat in de 
vaarrichting gezien de linkerzijde van 
het schip. 

De heer De Rijk (PvdA): Behalve wan-
neer het schip achteruit gaat. 

De heer Van Tets (VVD): Dat is bij zeil-
schepen minder gebruikelijk. Niettemin 
is deze neiging ook voor die matrozen 
zelf onverstandig, omdat men zo lan-
ger in het slechte weer zal moeten ver-
keren. Waarom dan deze koerswijzi-
ging? Het ging zo aardig. Men was zo 
goed op weg. 

Onze export toonde tekenen van 
herstel en als gevolg daarvan ook het 
algemene peil van de bedrijvigheid. 
Met het onder controle krijgen van de 
inflatie had ons land meer succes dan 
andere landen, en dat op zichzelf geeft 
goede hoop op de mogelijkheid onze 
aangetaste internationale concurren-
tiepositie te herstellen. Ik behoef er 
niet over uit te weiden hoe belangrijk 
dat is in een zo open economie als de 
onze is en moet zijn, willen wij ons 
welvaarts- en welzijnspeil kunnen 
handhaven. 

Witteveen heeft er de laatste maan-
den herhaaldelijk op gewezen dat ge-
zien vanuit de hoge observatiepost 
van het IMF in Washington de econo-
mische situatie van ons land in verge-
lijking tot die in andere landen bepaald 
gunstig moet worden geacht. Onze lo-
nen en sociale voorzieningen zijn de 
hoogste ter wereld; desondsanks is de 
lopende rekening van onze betalings-
balans niet onevenwichtig en gaat de 
export mede door inflatiebeheersing 
weer wat beter. De inkomensverdeling 
is uiterst gelijkmatig en tegenover de 
geregistreerde werklozen staan grote 
aantallen vacatures. 

Waarom dan zoveel somberheid nu 
even pas op de plaats maken nodig is, 
nu even fracties van procenten minder 
meer vereist zijn om afglijden te voor-
komen? 

Waarom is in de presentatie zo wei-
nig aandacht gevallen op het feit dat 
wi j op de goede weg waren? Ik heb vo-
rig jaar bij deze gelegenheid nogal na-
drukkelijk stil gestaan bij de zwakke 
presentatie naar buiten van het kabi-
netsbeleid. 

De Minister-President heeft toen, 
gemaand om een antwoord, met de 
hem eigen woordkeuze gereageerd 
met: 'Wij houden ons dat voor gezegd. 
Onze taal zal winnen aan kloekheid en 
wi j trekken de schouderen recht.' 
Waarom dan staan de resultaten van 
het kabinetsbeleid toen het nog op 
koers lag, die naar de berekeningen 
van het Centraal Planbureau te ver-
wachten waren indien niet de versto-
ring door olieprijsstijging zou zijn op-
getreden, zo verscholen op blz. 56 van 
de Macro Economische Verkenningen 
en is daar zo weinig verder over verno-
men? 

In de keten van gebeurtenissen waar 
Bestek '81 op mikte komt aan het einde 
van die keten als resultaat waarnaar 
gestreefd wordt uit de bus dat het 
Werkloosheidspeil aan het einde van de 
periode wordt teruggedrongen tot 
150.000. Wanneer dan het beleid te zien 
geeft dat in het eerste jaar van die peri-
ode dit cijfer zou kunnen worden terug-
gedrongen van 210.000 tot 187.000, ter-
wij l tegelijkertijd een overschot op de 
lopende rekening van de betalingsba 
lans zou worden bereikt van f 3 mld., 
dan kan men toch moeilijk anders con-
cluderen dan dat de juiste weg was in-
geslagen en dat bij voortzetting van de 
gekozen lijn, dergelijke resultaten zich 
aan het einde van de periode in ver-
sterkte mate zouden hebben doen ge-
voelen. 

Wanneer de voorzichtige aanzet tot 
dit beleid - nogmaals, fracties van pro-
centen minder meer - al tot deze uit-
komsten leidden, dan was er toch alle 
aanleiding op deze weg voort te gaan 
onder verwijzing naar de resultaten 
die daarmee al werden bereikt. 

Waarom heeft men met deze gege-
vens op de achtergrond - en zoals ge-
zegd helaas niet op de voorgrond on-
middellijk gehoor gegeven aan de 
stemmen die twijfel of meer winst tot 
meer werk zou leiden ten gehore brach-
ten? Vorig jaar heb ik erop gewezen hoe 
sterk in ons eigen land nog pas in de ja-
ren vijft ig meer winst wel degelijk tot 
meer werk heeft geleid. Om aan te ge-
ven dat het feit, dat wij nu met een an-
dere wereldeconomie te maken heb-
ben, geen reden behoeft te zijn om te 
menen dat dit nu niet meer het geval 
zou zijn, wi l ik op twee waarnemingen 
wijzen elders in de wereld, maar zich af-
spelend in of zich uitstrekkend tot deze 
t i jd. 

Na de drastische belastingverlaging 
afgedwongen door de kiezers van de 
staat Californië zijn daar 100.000 ar-
beidsplaatsen in de overheidssector 
verloren gegaan maar zijn er 500.000 
arbeidsplaatsen in de marktsector bij-
gekomen. Een frappant feit om in ge-
dachten te houden, al zou ik niet willen 
beweren dat het een geheel of zelfs 
grotendeels het gevolg is van het an-
der. Mijn tweede voorbeeld ligt daar-
om veel meer in de sfeer van bewust 
gekozen regeringsbeleid. 

In de Ierse republiek heeft men, ge-
confronteerd met problemen van stag-
natie, werkloosheid en emigratie, be-
wust gekozen voor een beleid van be-
vordering van de vrije markt, bevorde-
ring van het investeringsklimaat, meer 
winst en daardoor meer werk. Primair 
richtte men zich erop privé-bedrijven te 
helpen, ontwikkeling van kleine bedrij-
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ven te bevorderen, buitenlandse inves-
teringen aan te trekken, modernisering 
te steunen waar zij duurzaam kansrijk 
leek, en mislukkingen los te laten, ook al 
gaf dat een terugslag in de werkloos-
heid. Dit laatste op grond van de visie 
dat men wanneer men, altijd schaarse, 
middelen steekt in laag renderende pro-
jecten, wordt weerhouden van hoog 
renderende projecten, zodat stagnatie 
wordt opgeroepen. 

Door deze politiek is de economi-
sche groei in de Ierse republiek meer 
dan verdubbeld, evenals het investe-
ringspeil, dat nu 11/4 hoger ligt dan dat 
in andere EEG-landen. Bij een open-
heid voor de buitenlandse handel die 
in orde van grootte te vergelijken is 
met die van ons land is het exportvolu-
me tweemaal zo sterk gestegen als de 
wereldhandel. 

Van een situatie waarin slechts 
werkgelegenheid bij overheid en kerk 
toenam en tienduizenden jaarlijks emi-
greerden, is nu bereikt dat tienduizen-
den terugkeren, aangetrokken door 
de mogelijkheden in het bedrijfsleven, 
waar de expansie van de dienstverle-
ning, zonder overheidshulp, de gesti-
muleerde industriële ontwikkeling in 
versterkte mate volgt. Als je op een 
laag niveau begint is het gemakkelijker 
dergelijke briljante resultaten te beha-
len, maar niettemin is de tendens dui-
delijk: meer winst - meer werk wordt 
ook in deze tijd vertoond. 

Ik zei daarstraks dat als de olieprij-
zen niet gestegen waren het kabinet 
met Bestek '81 goede resultaten zou 
hebben behaald. Maar de olieprijzen 
zijn wel opnieuw dramatisch gestegen 
en het was onvermijdelijk, dat het be-
leid daaraan werd aangepast. Het eco-
nomisch effect van deze prijsstijging is 
te vergelijken met het opleggen van 
een hogere belasting op ieders beste-
dingen, een beslissing alleen waarvan 
de opbrengst niet onze schatkist ten 
goede komt maar afvloeit naar de 
OPEC-landen. 

Wat lag er nu meer voor de hand dan 
tegenover deze lastenverzwaring op 
ieders bestedingen tot een compense-
rende lastenverlichting te komen! Ik 
begrijp natuurlijk best dat dit voor de 
Ministervan Financiën geen eenvoudi-
ge zaak was, Immers, bij een te 
hoog financieringstekort dat diende te 
worden teruggeschroefd zou een las-
tenverlichting slechts mogelijk zijn, in-
dien een equivalente verlaging aan de 
uitgavenkant zou kunnen worden be-
reikt, anders gezegd: extra ombuigin-
gen, boven hetgeen op basis van Be-
stek '81 al gaande was. Het heeft ons 
teleurgesteld dat het kabinet niet al-

leen die weg niet is ingeslagen, maar 
bovendien de f 2 mld. aan aardgasba 
ten die uit de olieprijsverhogingen 
voor de schatkist voortvloeien geheel 
aan extra programma's met een col-
lectief karakter heeft toegewezen. 

Het heeft ons teleurgesteld dat het 
kabinet heeft gekozen voor een weg 
waarbij de lonen op de nullijn worden 
gesteld en de bovenmodalen op nega-
tief — dat is jammer, maar waarschijn-
lijk onvermijdelijk gezien de grote 
massa van de particuliere consumptie 
— en vooral heeft het ons teleurgesteld, 
dat daarbij de collectieve sector op-
nieuw wordt vergroot en de positie 
van het bedrijfsleven opnieuw wordt 
verslechterd. Dat is de kern van ons 
bezwaar tegen het opdraaien in de te-
genwind en het daarmee geen verdere 
voortgang maken op de weg naar een 
fundamentele sanering van onze eco-
nomie. 

Het kabinet heeft, afgezien van het 
bijkomend probleem van de t i jdnood 
waarin het zich had gemanoeuvreerd, 
het oor geleend aan de kreet dat ver-
der ombuigen niet mogelijk zou zijn. 
Dat berust ons inziens niet op goede 
gronden. 

leder kan zien dat bij voorbeeld de 
lagere publiekrechtelijke lichamen zich 
weinig beperkingen behoeven op te 
leggen. Er staan minder gemeenten 
onder curatele dan voorheen. Men kan 
het ook horen. Men hoort de gemeen-
ten namelijk niet, terwijl het toch ge-
bruikelijk is, bij de geringste pijn luid te 
krijten. 

Onze fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer heeft een aantal concrete ge-
bieden aangewezen waar wel degelijk 
verdere ombuigingen zouden hebben 
kunnen plaatsvinden, omdat zij in 
hoofdzaak tot nu toe buiten schot zijn 
gebleven. Het had best anders gekund, 
maar men heeft kennelijk niet anders 
gewild. 

Wel eerder hebben wij in onze 
geschiedenis perioden van verval ge-
kend. Ook aan het einde van de 18e 
eeuw was ons land relatief rijk. Buiten-
landers constateren hier een gemid-
deld welzijn dat belangrijk hoger ligt 
dan wat zij elders aantreffen. Reeds 
ten aanzien van de nabije zuidelijke 
(Spaans/Oostenrijkse) Nederlanden 
sprak men van een triest en armzalig 
land, met kapotte huizen en mensen in 
lompen gehuld. 'What a contrast to the 
villages of Holland' schreef de Ameri-
kaanse ambassadeur John Adams in 
die ti jd. Maar hij meende ook dat de 
geest van de tijd doortrokken was van 
machteloosheid en van een gevoel 
van onzekerheid. 

Hij schreef: 'This country is indeed 
in a melancholy situation; sunk in ease 
devoted tot the persuit of gain ... incum-
bered with a complicated and per-
plexed constitution, divided amongst 
themselves in interest and sentiment 
they seem afraid of everything.'. 

President Truman, die veel van 
geschiedenis wist, stelde het Romein-
se keizerrijk, de Griekse steden en onze 
republiek als voorbeelden van verval 
zeggende: they got too complacent, 
too fat, too prosperous; zij werden te 
zelfgenoegzaam, te dik en te welva-
rend. Toch heeft het ook toen aan 
waarschuwingen, ook aan tijdige 
waarschuwingen, niet ontbroken. 
Reeds in het begin van die eeuw heeft 
bij voorbeeld de Raadspensionaris Si-
mon van Slingelandt zijn leven groten-
deels gewijd aan dergelijke waarschu-
wingen en pogingen de omslachtig-
heid der beslissingsprocedures met 
vergaande terugkoppeling naar de 
achterban te verbeteren. 

Ik heb al meerdere malen hier ge-
sproken over het gebrek aan een ge-
voel van urgentie bij het aanpakken 
van de beheersing van de enorme en 
enorm gegroeide sector der over-
drachtsuitgaven in onze economie. Als 
ik zie in hoevele jaren nu al gepraat is 
over de hervorming van de organisa-
tie, als ik zie hoe weinig er nog feitelijk 
is gebeurd in deze sector, wanneer ik 
zie een onderwerp als het volumebe-
leid waarover men het nu eens een 
keer redelijk eens is dat daar iets aan 
zou moeten gebeuren en ik zie dat we 
in feite nog niet verder zijn dan een no-
ta die onze taal, althans ons Binnen-
hofjargon, heeft verrijkt met de term 
'gebakken wind ' , als ik zie hoe vaak de 
aanpak van de WAO-problematiek is 
verschoven op grond van de wense-
lijkheid te wachten op de uitkomsten 
van het determinantenonderzoek, als 
ik zie hoe dat in al zijn stadia is ver-
traagd door de terugkoppeling naar 26 
bedrijfsverenigingen waarvan er één 
dwars is gaan liggen, dan denk ik toch 
ook met huiver aan de parallel met de 
beslissingsprocedures in de republiek 
met zijn inspraak aan de basis door te-
rugkoppeling via het gewest naar bij 
voorbeeld de 11 steden en 30 grietenij-
en van Friesland, waaraan wij onze uit-
drukking op zijn elf en dertigst ontle-
nen. 

En ik kan er niet omheen aan deze 
parallel te denken als ik lees wat Si-
mon van Slingelandt onder meer zei in 
zijn aanspraak tot de Staten op 20 juli 
1728 toen hij een jaar in functie was, 
waarschijnlijk in ditzelfde huis al heeft 
onze voortreffelijke documentatie-
dienst dat bij gebrek aan tijd niet kun 
nen verifiëren: 
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'Ik weet seer wel, Ed Groot. Mog. 
Heeren, dat groote saaken tijd verei-
schen, en dat deliberatiëen van een 
vergadering als deese, uit haar natuur 
langsaam voortgaan; maar dat belet 
niet dat er onderscheid te maken is 
tusschen alles in één jaar en in een jaar 
geheel niets te doen: de saaken kon-
nen so presseren, gelijk se gewisselijk 
doen in deese gelegentheid' - het ging 
om de financieele situatie - ' dat meer 
als gewoone spoed moet gebruikt 
worden; en sal ik de vrijheid hebben 
van te seggen, wat mij meest bekom-
mert wanneer de saaken in deliberatie 
komen, bespeur ik de dispositie niet, 
die nodig is om te komen tot wesentlij-
ke middelen van redres; ik bespeur de 
drift niet om de handen aan het werk 
te slaan, die men vindt bij groot en 
klein in een schip, dat aan het sinken 
is'. 

Dergelijke taal van een Minister 
tegenover de Kamer - zo mag ik dat 
wel naar u vertalen - mis ik van dit ka-
binet. Bij alle sympathie die wi j mogen 
hebben en hebben voor de ideeën van 
onze geestelijke en feitelijke voorvade-
ren in die ti jd, de patriotten, mogen wij 
niet vergeten, dat nadat men (zij en de 
anderen) de defensie in verval had la-
ten geraken, zij zich uiteindelijk ook 
niet wensten te verdedigen tegen het-
geen de Franse revolutie had losge-
maakt en te laattot de erkenning heb-
ben moeten komen dat de Finlandise-
ring van de Bataafse republiek uitein-
delijk heeft geleid tot inli jving en on-
derdrukking. 

Ik meen dan ook dat het kabinet zijn 
koers behoort te hernemen en ook de 
durf, de guts moet hebben eraan vast 
te houden. Het is de heer Lubbers ge-
weest die er de aandacht op heeft ge-
vestigd dat de uitkomsten voor de be-
steedbare inkomens wat gunstiger zijn 
geweest dan in de oorspronkelijke op-
zet was beoogd en voorzien. Hij heeft 
geopperd dat het misschien niet onre-
delijk zou zijn die meevaller in een vol-
gend bestekjaar te compenseren om 
de beoogde doelstellingen alsnog te 
kunnen bereiken. Juist door de massa 
der gezinsinkomens gaat het hier, bij 
kleine relatieve verschillen toch al 
gauw om grote absolute bedragen. 
Waarom heeft het kabinet deze sug-
gestie die ook bij het CNV enige weer-
klank leek te vinden niet opgepakt maar 
dit fakkeltje bij het eerste zuchtje wind 
laten uitgaan? 

Wat wordt gedaan aan het afschaf-
fen van achterhaalde regulering en het 
herstel van productieve prikkels, of 
nog belangrijker; het wegnemen van 
prikkels die averechts werken? De uit-

dij ing van het zwarte circuit waarover 
ook mijn fractievoorzitter heeft ge-
sproken, duidt erop dat de effectiviteit 
van het regeringsbeleid steeds verder 
achteruitgaat. Een kracht, die men 
tracht tegen te gaan zoekt zich een uit-
weg. Wanneer zij die uitweg vindt naar 
sectoren, die de Regering niet be-
heerst verliest haar beleid aan effecti-
viteit, zodat zij met steeds sterkere 
middelen steeds geringere resultaten 
boekt. 

Uiteindelijk zal een economisch on-
vrije maatschappij met een politiek 
vrije maatschappij (en die laatste wi l -
len wi j toch vrijwel allen) niet kunnen 
samengaan. Want een politiek vrij kli-
maat, waarin op algemene en secun-
daire wetsovertreding niet drastisch 
streng kan worden gereageerd zonder 
die politieke vrijheid zelve aan te tas-
ten, zal, de mensen zijnde zoals ze zijn, 
steeds prikkels opleveren uit te wijken 
naar het zwarte circuit naarmate de 
onvrijheid in het offciële economische 
circuit toeneemt. 

Uiteindelijk wordt daarmede de ef-
fectiviteit van het beleid zodanig aan-
getast dat hetzij de politieke vrijheid 
moet worden opgeofferd of wel de 
prikkels nader zodanig moeten wor-
den geherstructureerd, dat de drang 
naar een steeds groter zwart circuit 
wordt weggenomen. 

Voor deze keuze gesteld leek het er-
op, dat het kabinet de juiste keuze had 
gemaakt, behalve misschien in de wo-
ningbouw. Daar zien we steeds meer 
klampen aangebracht worden en is de 
situatie dan ook steeds meer in het 
slop geraakt. Maar wat wij van het ka-
binet vragen, is die juiste keuze ook vol 
te houden en zich niet van zijn koers te 
laten afbrengen. Ook al omdat een 
maatschappij met een steeds groter 
wordende zwarte sector onvermijde-
lijk een minder rechtvaardige en ook 
een ongelijkere maatschappij zou zijn, 
hetgeen noch de regeringspartijen, 
noch ook de oppositie zouden wil len. 
En zo, mijnheer de Voorzitter, ben ik 
weer terug bij de presentatie van het 
kabinet, die meer algemene steun 
voor het beleid had moeten kunnen 
verkrijgen dan verkregen is nu deze 
presentatie zo is tekort geschoten. 

Wanneer ik heb gezegd dat het kabi-
net een juiste koers had gekozen en 
zich daar niet vanaf had moeten laten 
brengen, wi l ik daarop één uitzonde-
ring maken. Dit betreft de in eerste in-
stantie gemaakte keuze ten aanzien 
van het vraagstuk van de inflatieneu-
trale belastingheffing. 

Hoewel ik natuurlijk besef dat de uit-
gebreide brief daarover nog in de 
Tweede Kamer moet worden bespro-

ken, meen ik er toch aanspraak op te 
mogen maken iets over deze materie 
te zeggen nu ik vorig jaar de bewinds-
lieden al in kritische zin heb aange-
sproken over hun in mijn ogen te ne-
gatieve benadering van deze voorstel-
len. Het heeft mij uiteraard verheugd 
dat inmiddels is gebleken dat men ook 
in de Tweede Kamer die benadering 
als te mager heeft ervaren. 

Wanneer het kabinet dit soort zaken 
niet te formeel, niet te theoretisch en 
niet te dogmatisch wil aanpakken, 
maar kiest voor een pragmatische op-
zet, kan ik het daar geheel mee eens 
zijn. Hoeveel van de Hofstra-voorstel-
len in de techniek overeind blijft is mij 
onverschillig. Maar in de uitkomsten 
behoort niet noemenswaard minder te 
worden bereikt dan dat de distorsies 
die de inflatie teweegbrengt, worden 
geneutraliseerd, tenzij daar een (me-
de) beoogd doel mee wordt gediend. 

Dit laatste is met name bij het eigen 
woningbezit het geval. Het, zoals het 
kabinet dit noemt, wegnemen van dui-
delijke knelpunten is onvoldoende, 
tenzij de inflatoire distorsies als zodanig 
als een majeur knelpunt-zel fs nu bij 
4%, maar zeker potentieel - worden er-
kend. Ik meen dat de toon van de brief 
te negatief - te weinig positief - is. 

Ik wil daarvan enkele voorbeelden 
geven. 

1. 'De invloed van de inflatie leidt er 
volgens prof. Hofstra toe dat in een no-
minalistisch belastingstelsel bedragen 
als voordelen worden belast die geen 
voordelen zijn...' 'Volgens prof. Hof-
stra?' Wil men dit bestrijden? Wil men 
niet erkennen, dat bij waardedaling 
van de geldeenheid in de tijd genoten 
voordelen te hoog uitvallen, zoals de 
Vereniging voor belastingwetenschap-
pen in het rapport van de commissie-
Eizenga het formuleerde? 

2. 'Reden voor aanpassing is er pas 
wanneer een invloed tot ernstige ver-
storingen leidt'. Wil men dit ontken-
nen? 

3. 'Een ander vertrekpunt is dat de 
Hofstra-voorstellen per definitie de 
enige mogelijke en juiste oplossing 
bevatten'. Dit is een discussietechniek 
van eerst een tegenstander iets in de 
mond leggen dat hij niet heeft gezegd 
en dit dan gaan bestrijden. Ik heb in elk 
geval verleden jaar gesproken van 
'aan Hofstra te ontlenen voorstellen' 
en ik heb er nog aan toegevoegd: 'ik 
laat in mijn formulering uitdrukkelijk 
ruimte voor varianten'. 

Dat de inflatie tot ernstige verstoring 
leidt, leidt voor mij geen twijfel en ik 
begrijp dan ook niet dat men van 'niet 
te verwaarlozen tegenwicht' durft te 
spreken als men in de privé sfeer 
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slechts het minieme punt van de vrij-
stelling van de eerste f 600 nevenin-
komsten - een punt dat slechts voor 
een beperkte groep geldt - kan aan-
voeren. Vreemd is ook dat als bezwaar 
wordt geopperd dat sommigen op no-
minale inkomsten niet langer belas-
ting zouden betalen op het schijndeel 
- het inflatie-effect-terwij l dat voor 
anderen maar gedeeltelijk het geval 
zou zijn. Bescherming tegen de on-
rechtvaardige gevolgen van de inflatie 
is toch de bedoeling? Dat pleit toch 
niet tegen het systeem voor de eerste 
groep, maar tegen dat voor die ande-
ren? De opzet is toch om tot een nood-
zakelijk beter belastingklimaat te ko-
men? Acht men het echt een bezwaar 
indien een inflatieneutraal stelsel zou 
leiden tot financieringsdochters in Ne-
derland, ondanks het feit dat onze 
schatkist dan toch in elk geval de be-
lasting over de reeële rente zou tou-
cheren? Waarom? 

Kortom, de gehele argumentatie te-
gen meer Hofstra in de mix vind ik 
zwak, uitermate zwak. 

Mijnheer de Voorzitter! Over het feit 
dat de technieken, die Hofstra voor-
stelt, aanvechtbaar zijn, wil ik niet twis-
ten. Ik kan mij voorstellen dat de rang-
orderegeling bezwaarlijk is, maar ik 
kan de ramificaties hiervan niet over-
zien, noch weet ik wat een betere op-
lossing zou zijn. 

Wel weet ik dat de techniek van de 
verdeelsleutel inzake de rente inder-
daad niet op goede gronden berust. 
Daarop is vanmiddag al gedoeld. Re-
cente studies en ervaring tonen aan 
dat het verband tussen rente en infla-
tie, of beter inflatieverwachtingen niet 
altijd even sterk met andere woorden 
variabel is. In Nederland lijkt dit effect 
duidelijk ondergeschikt aan de invloed 
van de rente-ontwikkeling elders, 
waarbij ik in de eerste plaats denk aan 
de VS en in de tweede plaats aan 
West-Duitsland. 

In een gesloten economie zoals de 
VS lijkt deze correlatie veel sterker. Als 
gevolg hiervan kan de correlatie tus-
sen de rente in Nederland en de infla-
tie in de VS veel sterker zijn dan het 
verband tussen de rente en de lokale 
inflatie. Wij zien dit nu. Maar dat is 
geen reden om dan maar niets te doen 
en om een manifest en permanent on-
juiste toestand te laten voortbestaan. 
Men zal moeten kiezen tussen een for-
faitaire en een precieze eliminatie van 
het inflatie-effect. 

Kiest men om praktische redenen 
voor een forfaitaire oplossing - niet 
noodzakelijkerwijze die van Hofstra 
waarvan de gebreken nu onderkend 
zijn maar een andere - dan moet men 

niet klagen dat de uitkomsten niet in 
alle gevallen precies en volledig recht-
vaardig zijn. Kiest men voor een pre-
cieze aanpassing - en dus per definitie 
achteraf - dan moet men niet klagen 
over de onzekerheid die dit meebrengt 
ten aanzien van de toekomst. Maar het 
slechtste van alles is, lijkt me, er op 
grond van deze moeilijkheden hele-
maal niets aan te doen. 

Iets dergelijks geldt in de winstsfeer. 
Veel nadruk valt daar op het argument 
dat inflatieneutraliteit voor sommige -
veelal zwakkere - bedrijven ongunstig 
uitwerkt. De conclusie die daaraan 
moet worden verbonden is dan toch 
niet: dat is toch erg; dan maar geen 
Hofstra? De conclusie zou moeten zijn: 
aan die zwakte moeten wij wat doen. 
Dit geldt te meer omdat de gesigna-
leerde verzwaring vrij miniem is: ge-
middeld f 20.000 per onderneming. 

Ik ben het trouwens ook niet eens 
met de stelling dat een beter klimaat 
voor de sterkeren uit economisch oog-
punt niet gunstig zou zijn. Op langere 
termijn is het dat juist wel, ook voor de 
werkgelegenheid. Ik wijs erop hoe in 
het nieuwe Franse Plan een indeling 
van de bedrijven in klassen is voor-
zien, lopende van de 'Secteur vedet-
tes' die de stimuli krijgen tot de 'Sec-
teur Poids Morts' waarvoor slechts is 
voorzien begeleiding van inkrimping, 
reorganisatie en herstructurering. 
Hiertoe behoort onder meer - Neder-
land lette op - de construction navale 
banalisée. 

Mijnheer de Voorzitter! Het blijft een 
urgente zaak dat belastingen op 
schijnwinsten worden vermeden, niet 
alleen op voorraden, ook op vaste acti-
va via welke techniek men dat ook in 
het vat wil gieten. 

Eveneens urgent is het verdwijnen 
van belasten van schijninkomsten in 
de rente herkapitalisatie of waardering 
van het Eigen Vermogen van onderne-
mingen moet zonder de daarbij schijn-
voordelen worden belast, zowel voor 
de onderneming als voor de aandeel-
houder mogelijk zijn. Het is logisch dat 
als spiegelbeeld daarvan de aftrek-
baarheid van betaalde rente op dezelf-
de manier tot de reeële rente wordt be-
perkt, tenzij er bijzondere redenen zijn 
om hier een bijzondere faciliteit toe te 
laten, zoals bij voorbeeld ook lijfrente-
premies een bijzondere faciliteit heb-
ben. Daartoe is alle reden - meer nog 
dan voor sommige van de thans be-
staande faciliteiten - als het gaat om 
de bevordering van het eigen woning-
bezit. 

Dit brengt mij op het de laatste tijd 
overbelichte punt van de aftrekbaar-
heid van de hypotheekrente voor de 
eigen woning. De berekeningen die 

over de inkomenseffecten ter zake zijn 
gemaakt tonen mijns inziens aan dat 
mijn pleidooi vorig jaar voor een zéér 
lange overgangstermijn terecht was. 
Uit cijfers blijkt dat een overgangster-
mijn van 15 jaar eigenlijk te kort zou 
zijn. Bij alle radauw over fracties van 
procenten praten wi j hierbij over een 
aanmerkelijk aantal volle procenten. 

Aangezien ter wille van de bevorde-
ring van het eigen woningbezit het re-
gime van de overgangsregeling óók 
zou moeten gelden voor nieuwe trans-
acties, zou men ervan overtuigd moe-
ten zijn, dat tegen het einde van die 
termijn bevordering van het eigen wo-
ningbezit niet meer nodig zou zijn om-
dat dit een optimale omvang zou heb-
ben bereikt van, als we kijken naar het 
vergelijkbare buitenland, minstens 2 
van/op 3, maar een dergelijke benade-
ring is zuiver theoretisch. Psychologi-
sche en marktfactoren spelen hierbij 
ook mee. 

Bovendien kan men dit niet los ma-
ken van de bestaande distorsies in de 
huursector. Zolang de woonlasten-
quote in het eigen woningbezit kan 
worden gesteld op 19 tot 22% en in de 
huursector overschrijding van 10 tot 
17% al als zo'n last wordt gezien dat 
men voor het meerdere subjectsubsi-
die krijgt, kan ook al wegens die ver-
wringing geen sprake zijn van verzwa-
ring van de lasten van de eigen wo-
ningbezitter. 

Ook los van alle sentimenten, die 
rond het eigen-woningbezit zo'n grote 
rol spelen, kan derhalve worden 
gesteld dat van aantasting van de af-
trekbaarheid van de hypotheekrente 
op de eigen woning geen sprake be-
hoort te zijn. Dit uitgangspunt heeft 
het kabinet terecht boven water ge-
houden. 

Dat impliceert echter helemaal niet 
dat de inflatieneutraliteit op andere 
terreinen niet in veel sterkere mate kan 
worden doorgevoerd, te meer omdat 
het eigen woningbezit het voordeel 
heeft dat het gemakkelijk is te identifi-
ceren omdat de eigendom van onroe-
rend goed altijd in authentieke stukken 
vastligt. Blijven over de budgettaire 
gevolgen van deze benadering. 

Ter zake allereerst de opmerking, 
dat daarbij niet mag worden geabstra 
heerd van de f 550 min. die het vorige 
jaar zijn onttrokken aan de middelen, 
die voor de invoering van het nieuwe 
stelsel waren bestemd. Wanneer nu is 
berekend, dat de inflatiecorrectie in de 
winstsfeer desondanks bij voortzetting 
van de huidige situatie met betrekking 
tot het eigen woningbezit voor 35 a 
50% zou kunnen worden ingevoerd -
en dus mogelijk inclusief de ingeslikte 
f 550 min. voor 50 è 60% - dan lijkt het 
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mij zeker de moeite waard, het princi-
pe vast te spijkeren en de halve uit-
voering ter hand te nemen en lijkt het 
mij een schromelijke overdrijving, dat 
dit een beperking zou zijn op grond 
waarvan de maatregel geen inflatie-
neutrale belastingheffing meer zou 
mogen heten. Het is dan wel degelijk 
inflatieneutrale belastingheffing-in-
aanbouw. 

De effecten van de inflatie zijn door 
haar permanentie van jaar tot jaar een 
zó ingrijpende en pernicieuze versto-
ring van de lastenverdeling, dat dit 
mijns inziens degelijk een zó hoge pri-
oriteit rechtvaardigt, dat men er ande-
re zaken voor opzij zal moeten zetten. 
Ik begrijp dan ook niet, dat men kan 
volhouden dat voldoende sterke argu-
menten ervoor niet bestaan. Het recht-
vaardigheidsargument is sterker dan 
dozijnen secundaire tegenargumenten 
bij elkaar. 

Nogmaals: andere technieken? Pri-
ma. Rangorde-systeem en rentever-
deelsleutel ontmoeten ernstige bezwa-
ren, maar het opheffen van alleen de 
ergste knelpunten is onvoldoende ten-
zij men erkent dat tot die ergste knel-
punten behoren: 

a. het belasten van schijnwinsten 
over voorraden en vaste activa; 

b. de herkapitalisatiebehoefte; het 
fiscaal inflatie agio; 

c. inflatoire uitholling van de de ont-
vangen rente, hetgeen voor de Minis-
ter het voordeel biedt, dat een bepaal-
de krediet-impuls wegvalt. 

Dit alles impliceert dat ik méér infla-
tieneutraliteit zou wensen dan het ka-
binet in eerste instantie heeft voorge-
legd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
nu aan het dekkingsplan voor 1980, in 
engere zin. Mijn eerste opmerking 
daarover is, dat het er niet had moeten 
zijn in een situatie waarbij de schatkist 
profiteert van niet minder dan f 2 mld. 
aan aardgasbaten. Ik vind ook niet, dat 
de Minister van Financien te preten-
tieus moet piepen over de omvang 
van het financieringstekort, nadat hij 
die f 2 mld. aan allerlei additionele 
maatregelen in de uitgavensector zelf 
heeft weggegeven. 

Wij hebben grote twijfels over de 
goed gerichte - ze zijn gericht, maar 
zijn ze goed gericht? - effectiviteit van 
de genomen extra maatregelen. De 
heer Witteveen heeft onze argumen-
ten voor die twijfels beter verwoord 
dan ik het zou kunnen. Het is een 
belangrijk deel van de koerswijziging 
die wi j betreuren en, had die niet 
plaatsgevonden, dan had het gehele 
beeld er beter uitgezien. 

Ik kan het in dit verband eens zijn 
met de opmerkingen die de heer Van 
Rooyen in de Tweede Kamer heeft ge-
maakt omtrent de wenselijkheid, de 
groei van de collectieve sector niet al-
leen te relateren aan de stijging der 
collectieve lasten maar ook aan het 
Nationaal Inkomen als zodanig. 

Immers, middelen die toevloeien uit 
export van aardgas of door verhoging 
van het financieringstekort c.q. hand-
having van een financieringstekort op 
een te hoog niveau versluieren en flat-
teren het beeld dat zich anders eigen-
lijk zou moeten manifesteren. Dit komt 
dan nog boven de onderuitputt ing, 
een sluier die althans de verdienste 
heeft zo dun te zijn dat ieder er door-
heen ziet. Dat is overigens alleen maar 
een voordeel als wat er achter zit mooi 
is; ik vrees dat dit van de toestand van 
's lands financiën niet kan worden ge-
zegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l hier-
mee niet impliceren, dat het kabinet 
niet ook juiste keuzes heeft gemaakt. 
Het is goed dat althans enige tariefs-
verlaging in de loon- en inkomstenbe-
lasting is doorgevoerd, het is goed dat 
die verlaging is gevolgd door het aan-
gekondigde aanbod van een extra ver-
laging om het loongesprek wat ge-
makkelijker te maken en het is goed 
dat dit aanbod niet is ingetrokken toen 
dat gesprek op centraal niveau vast 
liep. Hoe nuttig en nodig dit is, wordt 
duidelijk aangegeven op blz. 6 van de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag, uitgebracht aan de Tweede Ka-
mer, waarin wordt voorgerekend hoe 
1 % bruto loonstijging reeds voor de 
modale man slechts resulteert in een 
toeneming van zijn reëel verteerbaar 
inkomen van 0,4%. Het is onmisken-
baar - ook daarop heeft de heer Van 
Rooyen gewezen - dat juist voor onze 
hoofdproblemen, werkloosheid en in-
flatie, belastingverlaging veel minder 
schadelijk is dan verhoging van de 
bruto lonen. 

In welk een barre vastgelopen situ-
atie wi j zijn terecht gekomen, illus-
treert het staatje op blz. 24 van de me-
morie van antwoord dat aangeeft het 
marginale drukpercentage IB voor de 
modale man op 32% en voor 2x mo-
daal op 50%. Als je daar dan nog eens 
bijtelt de totale premiedruk van zo'n 
18% dan is het wel duidelijk dat de 
grote meerderheid van onze landge-
noten gebukt gaat onder heffingsta-
rieven die oorspronkelijk slechts voor 
de zeer welgestelden bedoeld zijn ge-
weest. Het is begrijpelijk dat onder de-
ze omstandigheden de roep om een al-
gehele en substantiële tariefsverlaging 
steeds sterker wordt en het is verheu-

gend dat ook aan de overzijde van het 
Binnenhof steun is gegeven aan de ge-
dachte dat er aanleiding is een funda-
mentele studie over het belastingstel-
sel en met name de inkomstenbelas-
ting te doen plaats vinden - (ik doel op 
stuk 16 bij wetsontwerp 15 516) door 
fiscale deskundigen van buiten het de-
partement. 

Wij lezen steeds vaker hoe hooglera-
ren bij hun intrede of hun afscheid 
boeiend weten aan te geven wat er al-
lemaal aan ons huidige stelsel niet 
deugt. Het lijkt mij bijzonder de moeite 
waard hen eens een opdracht te geven 
met uitgewerkte voorstellen voor her-
vorming te komen, die de thans steeds 
zwaarder wegende bezwaren kunnen 
ondervangen. Laat men hen dan ook 
een zo ruim mogelijke opdracht geven 
en laat men hen vooral ook aanmoedi-
gen, eens in het vergelijkbare buiten-
land te kijken en niet te proberen het 
wiel opnieuw uit te vinden. 

Het valt mij op dat op blz. 20 memo-
rie van antwoord als een soort be-
zwaar wordt geformuleerd dat een 
drastische tariefsverlaging 'zou moe-
ten worden begeleid door maatrege-
len gericht op een aanpassing van de 
primaire inkomensvorming aan de 
verlaagde tarieven'. 

Ten onrechte als een bezwaar, 
want dat is nu net wat wij nodig heb-
ben: een terugdraaien van de afwente-
ling. Ik veroorloof mij in dit verband 
nog eens te verwijzen naar wat ik bij de 
begroting van Financiën op 24 april j l . 
heb gezegd over de zogenaamde be-
schermde categorie (blz. 694). Ik meen 
ook dat men hiertegen in het alge-
meen niet veel bezwaren zal hebben; 
daarvoor heeft men al voldoende 
'schoon' leren denken, een enkele sta-
tuszoeker misschien uitgezonderd. De-
genen die jaarlijks lijsten met bruto sa-
larissen voor zich krijgen kennen zo 
langzamerhand allen de ervaring dat 
je op een bepaald moment denkt: is 
het nu echt wel juist dat A zo veel meer 
verdient dan B, en C dan D? En dat je 
dan als je de inkomstenbelastingta-
bellen erbij gepakt hebt, moet verzuch-
ten: het kan toch niet anders, want net-
to zijn die grote verschillen eigenlijk 
maar miniem klein. 

En wat zijn wi j nu steeds aan het 
doen? Wanneer de olieprijsverhoging 
een deel van onze inkomens wegzuigt 
naar de OPEC-landen, dan betekent 
dat, hoe men het ook wendt of keert, 
een nationale verarming. 

Wanneer wij nu tegelijkertijd alles in 
het werk stellen om de koopkracht tot 
modaal te handhaven, dan betekent 
dit dat wi j een groep, die per definitie 
omstreeks de helft van de bevolking 
omvat, tegen die verarming vrijwaren. 
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Dat betekent weer dat wij op de andere 
helft de volle omvang van die verar-
ming afwentelen. Ik zeg niet dat dit 
niet zou moeten gebeuren. Ik ben het 
er mee eens dat het zo gebeurt, maar 
ik wil er twee opmerkingen bij maken. 

De eerste is, dat men dan niet moet 
roepen en de suggestie moet wekken 
dat niét de zwaarste lasten op de sterk-
ste schouders worden gelegd; dat ge-
beurt wel , terecht, maar het gebeurt. 

De tweede is: dat men dit kan doen 
en nog eens kan doen, maar dat men 
het niet kan blijven doen, omdat het 
leidt tot een steeds verdergaande ver-
steiling van het tarief en dat betekent 
dat juist het marginale percentage 
voor grote groepen van de bevolking 
steeds meer oploopt. Het al eerder 
door mij genoemde staatje op blz. 24 
memorie van antwoord toont aan dat 
van '70 tot '75 dat percentage met 7% 
en meer is toegenomen, voor alle 
groepen. Voor de modale man van 25 
naar 32% en voor hogere inkomens 
van 52 naar 63%. Wat zou het inmid-
dels budgettair kosten, deze percenta-
ges tot die van 1970 terug te brengen? 

Het is juist dit marginale percentage 
dat economisch zo verkeerd uitwerkt, 
omdat het de sterkste rol speelt in de 
demotivatie die ervan uitgaat. Het is 
dit percentage dat steeds meer men-
sen doet uitwijken naar het zwarte cir-
cuit! Ook de belastingverlaging, be-
perkt als zij is, geeft door de manier 
waarop zij in het vat is gegoten, aanlei-
ding tot wat al is genoemd de indirecte 
aftopping. 

Tegen deze achtergrond zult u be-
grijpen dat ik de uitlating van mijn par-
ti jgenoot Portheine dat de beperking 
van de inflatiecorrectie tot 80% bij ons 
met gemengde gevoelens is ontvan-
gen een masterpiece of understate-
ment vond. Want hoewel de uitkomst 
van de gecombineerde ingreep in de 
tarieven alleszins aanvaardbaar lijkt, 
acht ik het als onderdeel daarvan han-
teren van een beperking van de infla-
tiecorrectie tot 80% een psychologi-
sche blunder van de eerste orde. Ver-
leden jaar heb ik nog betreurd dat de 
80%-bepaling niet was afgeschaft, 
omdat ik vreesde dat een kabinet dat 
minder sterk in zijn schoenen zou 
staan dan het huidige - dat waren mijn 
woorden - wel eens in de verleiding 
zou kunnen komen er misbruik van te 
maken. 

En nu reeds blijkt deze zelfde Minis-
ter - al is het dan niet stiekem en al 
wordt er nog lippendienst aan het 
principe bewezen - toch naar dit mid-
del te grijpen. Het meest ergerlijk is 
nog wel dat bij herhaling sinds sep-
tember in allerlei stukken wordt ge-

zegd dat dit 'de meest eenvoudige en 
voor de hand liggende methode was'. 

Dat zinnetje te herhalen maakt het 
niet tot een argument. Dat men zich in 
t i jdnood had gemanoeuvreerd, was 
niet alleen eigen schuld maar ook 
geen excuus. Als men werkelijk had 
gehecht 'aan het rechtvaardigheids-
principe' dat aan de inflatiecorrectie 
ten grondslag ligt, dan had men de za-
ken niet zo geformuleerd ook al was 
men met voorstellen gekomen die qua 
effect op hetzelfde neerkwamen. Ik 
acht deze gang van zaken zeer betreu-
renswaardig. 

De rechtvaardigheid waar ik over 
sprak, geldt trouwens niet alleen hier. 
Het geldt voor alle nominale bedragen 
die nog in de belastingwetgeving 
voorkomen. Gelukkig wordt nu in de 
voorstellen met betrekking tot de ver-
mogensbelasting eindelijk een auto-
matische bijstelling voorzien. Hopelijk 
in het straks in te dienen wetsontwerp 
successierecht ook. Ik bepleit dit niet 
alleen in het voordeel van de contribu-
abele. 

Ik ben van mening dat hetzelfde 
geldt voor de indirecte belastingen en 
dan derhalve veelal ten voordele van 
de staat. Ik heb dan ook weinig moeite 
met de voorliggende ontwerpen in die 
sfeer die mijns inziens geen verhoging 
inhouden evenmin als een 100%-infla-
tiecorrectie-inkomstenbelasting een 
verlaging inhoudt. Dit klemt te meer 
nu de laatste twee jaar de verhouding 
tussen directe en indirecte belastingen 
zich weer ten nadele van laatstge-
noemde heeft gewijzigd 44,8 tot 
42,4%. 

Over de reparatiewetgeving zullen 
wi j spoedig spreken. Ik ga er daarom 
nu aan voorbij. Wel wil ik iets vragen 
over de Spaarbewijzen aan toonder. 

Waarom bestaat nog steeds geen 
globale indruk van de mate waarin het 
bezit van en de renteontvangst op 
spaarbankbewijzen aan toonder wordt 
verzwegen nu in vraag 24 c en 55.1 .j 
van het aangiftebiljet inkomstenbelas-
ting '78 vermogensbelasting '79 deze 
categorie apart voorkomt? 

Kan de Staatssecretaris aangeven 
waarom een bronheffing op spaarbe-
wijzen aan toonder niet beperkt zou 
kunnen worden tot die papieren die 
over de toonbank en zonder op naam 
gestelde nota worden verkocht? In de 
gehele handel in toonderstukken is dit 
toch betrekkelijk uitzonderlijk en op-
vallend? Indien het wel zou kunnen, 
wat ziet de bewindsman dan voor na-
delen aan een dergelijk systeem die 
zwaarder moeten wegen dan het na-
deel dat bij identificatie en renseigene-
ring zwart geld naar andere beleg-
gingsvormen - veelal in het buiten-

land - uitwijkt en nog moeilijker te 
achterhalen wordt? 

Meent de bewindsman werkelijk 
(Noodhandelingen 2/136) dat het feit 
dat de Nederlandsche Bank geen ver-
gunning geeft aan niet-ingezetenen 
om niet genoteerde spaarbewijzen te 
kopen enige invloed heeft op transac-
ties die zich in de zwartgeld-sfeer af-
spelen? 

De salderingstechniek voor de rente 
is een geintje dat ik zeer kan waarde-
ren. Weliswaar heb ik de ongesaldeer-
de renteaftrek gezien de tarieven waar-
over ik eerder heb gesproken nooit als 
onjuist ervaren, voor het beoogde doel 
- de aanmoediging van de kleine 
spaarder - is deze salderingstechniek 
zonder meer juist. Ik ben dan ook blij 
met de amendering uit de Tweede Ka-
mer die dit stukje uit de eerdere voor-
stellen heeft gered. 

Ook de beperkte amendering van de 
belastingvrije voet voor de vermo-
gensbelasting heeft onze instemming. 
Het komt mij voor dat nog een element 
uit de nog voorliggende voorstellen 
voor de vermogensbelasting in het ko-
mende jaar al werking zou kunnen krij-
gen, waarbij ik denk aan de waarde-
ring van het bewoonde huis op 60% 
van de marktwaarde leeg. Het komt 
mij voor dat een inspectie slecht ge-
plaatst zou zijn om tegen een dergelijke 
waardering bezwaren te maken nu de 
bewindslieden in wetsontwerp 15905 
voorstellen deze voortaan aan te nou-
den. Maar op dit gebied is meer te her-
zien. Het bekende forfait houdt geen re-
kening met de enorm gestegen onroe-
rendgoedbelasting terwijl anderzijds 
een bijstelling met daartegenover een 
bepaalde aftrek voor onderhoudskos-
ten deel uitmaakt van een studie die wij 
met belangstelling tegemoet zien. Van 
dit pakket maakt ook de renteaftrek deel 
uit evenals de vraag naar de gelijke be-
handeling van de niet eigen woningen, 
waarmee we weer het probleem van de 
huurdistorsies zouden aansnijden. 

Ik zal nu niet trachten dit allemaal 
overhoop te halen. Wel is het een ge-
bied waar nogal wat mis lijkt te zijn en 
waar diepgaande studie vereist is om-
dat, zoals mijn fractievoorzitter zou 
zeggen, ook hier heel duidelijk alles 
met alles samenhangt. 

D 
De heer Meuleman (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is geen gemakkelijke 
opdracht om Algemene financiële be-
schouwingen te houden over de rijks-
begroting 1980, wanneer men slechts 
enkele dagen tevoren nog stukken ont-
vangt die mede betrekking hebben op 
het gehele financiële beleid. Aange-
zien in de Tweede Kamer zeer vele as-
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pecten aangaande het financiële be-
leid aan de orde zijn geweest, wil len 
wij in deze Kamer onze bijdrage be-
perkt houden en globaal op enkele za-
ken nader ingaan. 

Het kan de Regering bekend zijn, dat 
wij een bezuiniging voorstaan, waar 
deze nodig en noodzakelijk is. Een uit-
gavenverlaging wil len wi j sterk aanbe-
velen en daarom geen lastenverzwa-
ring. Met lastenverzwaring worden in 
de eerste plaats de financieel zwakke-
ren getroffen. In dit verband denken 
wij mede aan de kleine zelfstandigen. 

Wij vragen ons wel eens af, of het 
niet de hoogste tijd wordt, de tering 
naar de nering te zetten. De laatste ja-
ren is het financiële beleid dermate op-
geschroefd, dat de weg terug wel eens 
dringend noodzakelijk is, of wij dat nu 
wil len of niet. Wij hebben mogelijk wel 
gedacht, dat er aan de vermeende 
hoogconjunctuur en aan onze schijn-
welvaart nooit een einde zou komen. 
Laat ons echter wel bedenken, dat 
vruchtbare en onvruchtbare jaren, 
spijze en drank, gezondheid en krank-
heid, rijkdom en armoede, en alle an-
dere dingen, niet bij geval, maar van 
Gods Vaderlijke hand ons toekomen 
(Zondag 10. Heidelbergse Catechis-
mus). 

Wanneer dit zou worden verstaan, 
zou het minder moeite kosten om ook 
financieel een stap terug te doen en 
over de gehele linie van onze welvaart 
wat in te leveren. Dan zal dit ook in alle 
eerlijkheid en oprechtheid dienen te 
gebeuren en niet, zoals ik las in een 
verslag in de Telegraaf van 8 novem-
ber 1979, als zou professor Heertje, 
hoogleraar economie aan de Vrije Uni-
versiteit van Amsterdam, hebben 
gesteld: 

'In ons land wordt op een werkelijk 
gigantische manier, door bijna ieder-
een gerommeld met zwart geld. Niets 
is zo gedemocratiseerd in Nederland 
als het zogenaamde zwarte-geldcir-
cuit. Iedereen doet er aan mee. Min-
stens tien procent van ons nationaal 
inkomen verdwijnt in een zwart gat. 
Dat betekent dat jaarlijks een bedrag 
van maar liefst 30 miljard gulden ge-
woon spoorloos verdwijnt. ' 

Hij doet dat uit de doeken in een pu-
blikatie van het Koninklijk Nederlandse 
Ondernemers Verbond. Dat is nogal 
een forse uitspraak die hier naar voren 
wordt gebracht. Het wordt zo maar in 
de publiciteit verkondigd. En wi j vra-
gen aan de Regering: is deze stelling 
juist? Zo ja, wat denkt de Regering 
hiertegen te doen? 

Is het niet van groot belang, dat de 
overheid een grondig onderzoek in-
stelt naar de oorzaken van belasting-

ontduiking en de mogelijkheden, 
hieraan paal en perk te stellen? Er is 
vandaag over het zwarte-geldcircuit al 
vaker gesproken. Is het juist, dat van 
elke gulden die de staat uitgeeft, onge-
veer 58 cent bestemd is voor lonen, 
sociale lasten en pensioenen? Dus is 
42 cent beschikbaar voor andere uitga-
ven? 

Als de Regering wi l matigen - zeg 
bezuinigen - blijft de vraag: maar hoe? 
Zit in deze hoge lonen niet een moge-
lijkheid om te bezuinigen? Bijna ieder-
een meent dat het nodig is, maar als 
het er op aan komt, wi l niemand. Be-
wijst het begrotingstekort en het tekort 
op de betalingsbalans niet, dat wij bo-
ven onze stand leven? Zijn wi j wel goe-
de rentmeesters? Kan de omvang van 
het financieringstekort steeds onver-
minderd doorgaan? 

Is het op de lange termijn geen drin-
gende noodzaak, dat dit tekort, mede 
gezien de teruglopende aardgasbaten 
en de daardoor verslechterende beta-
lingsbalans, in de jaren tachtig wordt 
verkleind? Zou het niet nodig zijn wan-
neer de Regering moet gaan bezuini-
gen, dat het mes gezet wordt in die uit-
gaven waarin niemand tekort wordt 
gedaan, waarvan inperking veeleer tot 
zegen en welzijn van land en volk zou 
kunnen zijn? Vooral in het culturele be-
leid komen wi j zaken tegen die de 
toets van Gods Woord niet kunnen 
doorstaan. 

Er worden vele miljoenen aan subsi-
dies voor sport en toneel, enz. be-
steed. In die sector worden menigmaal 
de,normen van schrift en belijdenis 
overschreden, en dienen daarom te 
worden geweerd. Wij wil len in alle 
ernst de Regering vragen in dezen het 
financiële beleid te herzien! De vrijge-
komen gelden zouden moeten worden 
besteed aan de bestrijding van de wer-
keloosheid en het financieel steunen 
van ondernemingen in het bedrijfsle-
ven. Hoe denkt de Regering hierover? 

Het belastingsplan of dekkingsplan 
vertoond elk jaar hetzelfde refrein, na-
melijk verlenging, verhoging, wijzi-
ging enz. Verlaging is er tot nog toe 
niet bij. Wij zijn ons ervan bewust, dat 
als er niet bezuinigd wordt, de belas-
tingen omhoog moeten; de financiën 
moeten er nu eenmaal zijn. Het wordt 
bijna eentonig, maar sinds jaren heb-
ben wij in dit huis gewezen op de in-
voering van belasting op de plezier-
vaartuigen. Wanneer er financiën no-
dig zijn, waarom gaat men dan geen 
belasting heffen op luxueuze jachten? 
Behoren deze mogelijk tot het eerder 
genoemde zwartgeld-circuit? Wan-
neer de motorrijtuigenbelasting nodig 
is voor het dekken van onkosten aan 
wegen en dergelijke, is dan de belas-

ting voor plezierboten ook geen billijke 
zaak om waterverontreiniging te be-
strijden en beschoeiingen te onder-
houden? 

Nu is mij bekend dat de ministerraad 
zich in beginsel heeft uitgesproken ten 
gunste van een heffing op pleziervaar-
tuigen, waarvan de inkomsten ten 
goede zouden moeten komen aan in-
stanties, die kosten maken ten behoe-
ve van de watersport. Ook is bekend, 
dat een werkgroep is gevormd om een 
rapport hierover uit te brengen. Wan-
neer denkt de Minister dat dit rapport 
zal kunnen worden uitgebracht en, wat 
belangrijker is, in welk jaar de heffing 
zal kunnen worden ingevoerd? 

Verlenging van de geldingsduur van 
de tijdelijke maatregelen in de vermo-
gensbelasting voor het kalenderjaar 
1980 is weer in het geding. Deze tijde-
lijke verlenging van de vermogensbe-
lasting behoord zo langzamerhand bij 
het dekkingsplan en de voorstellen tot 
verlichting zullen voor 1980 niet meer 
kunnen gelden. Wij betreuren dit en 
verwachten dat deze voorstellen tot 
verlichting in 1981 zullen worden inge-
voerd. Is deze verwachting gegrond? 

De handhaving van de verhoging 
van de vermogensbelasting van 7 naar 
8 promille vinden wi j niet juist. De ver-
mogensbelasting mag geen sluitpost 
zijn voor de Regering en worden be-
schouwd als een stille reserve. De ver-
hoging van de belastingvrije voet - de 
heer Christiaanse wees al op het 
amendement-Van Dis in de Tweede 
Kamer - die door de Tweede Kamer is 
aangenomen vinden wij wel een ge-
lukkige zaak. Zij zal moeten voorko-
men, dat bejaarden met een eigen huis 
waarop geen of een lage hypotheek 
rust, onder de vermogensbelasting ko-
men te vallen, als gevolg van de waar-
destijging van hun woning. 

Voor de autogebruiker staat weer 
een verhoging voor de deur. De ene 
keer is het een verhoging van de mo-
torrijtuigenbelasting, thans weer een 
verhoging van de accijns op benzine. 
Voor sommige financieel draagkrach-
tigen ontmoet dit mogelijk weinig of 
geen bezwaren, ook niet voor degenen 
die in overheidsdienst of in het bedrijf 
autovergoeding ontvangen. Deze ver-
goeding zal wel worden ingecalcu-
leerd. Juist de minder draagkrachtigen 
en de kleine zelfstandigen worden 
weer het kind van de rekening. Juist 
deze categorie van burgers gaat de 
lasten het meest gevoelen. 

Ook het bedrijfsvervoer zal van deze 
verhoging nadeel ondervinden. Wij 
zijn met deze verhoging van de benzi-
ne-accijns niet gelukkig en spreken de 
wens uit dat de Regering aan deze ver-
zwaring een einde zal maken en an-
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dere wegen zal zoeken - wi j hebben er 
enkele aangereikt - om in de nodige f i-
nanciën te kunnen voorzien. 

Mogen wi j in dezen op de steun van 
de Regering rekenen? Wij zullen hetant-
woord van de Regering afwachten om 
te bepalen of wi j ondanks onze bezwa-
ren onze goedkeuring aan het dek-
kingsplan zullen kunnen geven. 

D 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! De vanmorgen door mij naar vo-
ren gebrachte bezwaren tegen de be-
handeling nu van de verschillende so-
ciale wetten gelden ook, maar in veel 
mindere mate, voor de behandeling 
van diverse belastingwetten nu. Ook 
hier kunnen wi j stellen dat er na de be-
raadslagingen aan de overzijde geen 
publieke discussie op gang is geko-
men en dat die ook niet op gang kon 
komen in die korte tijd en dat de betite-
ling 'chambre de reflection' weer niet 
van toepassing is. Als ik zo juist heb 
gesteld dat een dergelijke publieke dis-
cussie ook niet op gang kon komen, 
heb ik daarmee naast de zeer korte tijd 
een ander aspect op het oog. 

In de publieke discussie over politie-
ke zaken, voor zover die bestaat en 
voor zover die door de dag- en week-
bladen worden weergegeven, gesti-
muleerd, geleid en wat een groot och-
tendblad betreft soms misleid is in de 
afgelopen weken een andere zaak die 
recentelijk aan de orde is geweest aan 
de overzijde en die morgen opnieuw 
aan de orde zal komen, te overheer-
send daarvoor geweest. De beraadsla 
gingen over de aan de orde zijnde be-
lastingwetten hebben mede daardoor 
uitzonderlijk weinig aandacht in de 
pers gehad. 

De vanmorgen door mij naar voren 
gebrachte bezwaren over de sociale 
verzekeringswetten gelden niet voor 
wat betreft de mogelijkheden van de 
eigen voorbereidingen van de Eerste-
Kamerleden. Zij hebben in ieder geval 
ti jd en mogelijkheden gehad om zich 
op deze behandeling voor te bereiden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij niet 
of nauwelijks verdiepen in algemene 
financiële beschouwingen, maar 
slechts enkele opmerkingen maken di-
rect of indirect naar aanleiding van de 
te behandelen wetsontwerpen. Ik 
moet zeggen dat het me door de Rege-
ring niet gemakkelijk is gemaakt om 
over de diverse zaken een standpunt in 
te nemen, uitgaande van de beperking 
van deze Kamer dat vóór of tegen het 
gehele ontwerp moet worden ge-
stemd. Op allerlei plaatsen zijn punten 
vindbaar die vanuit mijn politieke visie 
positief beoordeeld kunnen worden. 

maar op nog meer punten zijn door 
mij negatieve oordelen geveld. We 
ontkomen er niet aan dat we het gehe-
le dekkingsplan als één geheel moeten 
beschouwen. Voor de ene wet stern-
men en tegen de andere kan zeer in-
consequent blijken. 

Mijnheer de Voorzitter! Los van het 
feit dat mijn partij ten aanzien van één 
van de grote schrok-ops van het over-
heidsbudget een zo negatief oordeel 
heeft dat we menen dat die gehele 
post van de begroting kan worden ge-
schrapt op enkele sociale uitkeringen 
na aan gepensioneerde generaals, 
omdat je van hen niet mag verwachten 
dat ze nog tot een nuttig vak zijn om te 
scholen, menen wij dat de collectieve 
voorzieningen eerder verhoogd dan 
verlaagd dienen te worden, en dat niet 
in de eerste plaats voor uitbouw - zij 
het ook geen inkrimping - van de soci-
ale verzekeringen, maar voor andere 
voorzieningen, waarbij ik denk aan on-
derwijs - ook voor volwassenen - aan 
verbetering en subsidiëring van het 
openbaar vervoer, waarbij op korte 
termijn in ieder geval het lokale open-
baar vervoer kosteloos zou moeten 
worden, aan subsidiëring van allerlei 
activiteiten in het kader van gemeente-
lijk sociaal opbouwwerk en aan soci-
aal-cultureel werk. 

Als dat naar de mening van mijn 
partij goed zou worden aangepakt dan 
zou het gehele defensiebudget daar-
voor nog niet genoeg zijn. 

Uitgaande van de wetenschap dat 
de meerderheid van de Nederlandse 
politieke vertegenwoordigers welis-
waar met de kernbewapeningsmoder-
nisering problemen heeft, maar de de-
fensie accepteert, realiseer ik me dat 
aan belastingverhogingen niet te ont-
komen valt. 

Ik ben me zeer goed bewust - en dit 
in tegenstelling tot wat mensen aan 
de andere kant van het politieke den-
ken vaak van links-socialisten menen -
dat alleen kapitaal dat we met zijn al-
len verdiend hebben kan worden uit-
gegeven. Dan komen we direct op de 
vraag op welke manier we dat geld dat 
we als gemeenschap nodig hebben, 
zullen gaan innen. 

Aan het begin van onze jaartelling 
liepen er in Palestina tollenaars rond 
die, als we de evangelieën als ge-
schiedschrijving beoordelen, niet in 
een al te best blaadje stonden. Nu zul-
len belastinggaarders dat meestal niet 
staan, omdat ze je nu eenmaal iets af-
nemen, maar het maakt toch wel een 
groot verschil op welke manier het je 
wordt afgenomen en voor welke doel-
einden. 

Uitgaande van het feit dat een zeker 
bedrag aan collectieve middelen 

noodzakelijk is - en ik heb een volledig 
vertrouwen in ons ambtelijk apparaat 
en in dat deel van het beleid van de Mi-
nister, dat ik zonder meer aanneem dat 
het opgegeven bedrag juist is bere-
kend - moeten we ons dan in de eerste 
plaats afvragen of we dat direct of indi-
rect moeten heffen, of we dat centraal 
als rijksoverheid moeten heffen of dat 
we dat gedecentraliseerd doen als 
gemeentelijke overheid. 

We maken in de belastingheffing ge-
bruik van alle genoemde mogelijkhe-
den, maar ik heb de indruk uit bij voor-
beeld de memorie van toelichting op 
15 849 dat deze Regering de verhoging 
van de directe belastingen schuwt, 
waarschijnlijk omdat ze denkt dat indi-
recte belastingen en gemeentelijke 
verhogingen van de onroerend-goed-
belastingen (bij voorbeeld via de vorig 
jaar al door mij geconstateerde verho-
ging van de waarde van het onroerend 
goed, zodat in feite van een sluipende 
verhoging kan worden gesproken) 
minder verzet oproepen dan verho-
ging van de loon- en inkomstenbelas-
tingen, dan het invoeren van een ver-
mogensaanwasbelasting enz. Dat be-
leid nu wordt door de PSP als princi-
pieel onjuist gezien en vanuit die visie 
kom ik tot een waarde-oordeel over de 
verschillende belastingwetten als to-
taal. 

Hoewel ik bereid ben positief te 
staan, ten opzichte van de idee om een 
verlaging aan de voet van de loon- en 
inkomstenbelasting in te voeren, is 
mijn oordeel gewogen op mijn balans 
ten opzichte van het gehele wets-
ontwerp negatief, omdat verzuimd is 
de inflatiecorrectie sterker te beperken 
en omdat verder de verlaging is door-
gevoerd tot boven modaal. 

Bij de invoering van de kostprijsver-
hogende belastingen wil ik wijzen op 
het feit dat deze niet in de prijsindex 
worden doorberekend, vermoedelijk 
een van de harde argumenten voor de 
Regering om aan dergelijke belastin-
gen de voorkeur te geven. 

Hoewel de keuze van alcohol, tabak 
en benzine niet de slechtste keuze 
moet worden genoemd, is mijn oor-
deel ook hier negatief. Bovendien zou 
ik graag van de bewindslieden willen 
vernemen hoe groot precies de verla-
ging is die zij verwachten van de maat-
regel op het gebruik van benzine, met 
andere woorden, hoe elastisch achten 
zij het gebruik van benzine? Wim Kan 
zei immers: 'Benzine moet'? 

Zouden er ook omzet-verlagende 
tendensen optreden door de verho-
ging van de accijnzen op alcohol en ta-
bak? Hoe groot acht de Regering die? 
Is het liberale denken wel juist dat de 
mens zich in de eerste plaats laat stu-
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ren door de financiële situatie? Of zou-
den alleen de mensen in de onderste 
inkomensklassen zich daardoor moe-
ten laten leiden? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil aan dit 
betoog een eind maken. Bewindslie-
den overtuigen doe ik er niet mee, de 
neuzen in de Kamer zullen geteld zijn 
en, tenslotte, een publieke discussie 
breng ik er niet mee op gang, omdat 
wat hier vandaag wordt gezegd zal on-
dersneeuwen als het kabinet mogelijk 
morgen aan de overzijde in problemen 
zal komen. 

Ik zal vóór 15 850 stemmen, omdat 
niet-verlenging onredelijk zou zijn, met 
name voor de toch al in moeilijkheden 
verkerende kleine zelfstandigen en 
vooral voor de kleine melkveehouders. 

Verder kan ik akkoord gaan met 
15904, 15 909 en 15843. 

D 
De heer Van der Jagt (GPV): Mijnheer 
de Voorzitter! Het teleurstellende van 
de ons voorgelegde begroting is dat 
op de aanvankelijke ingeslagen weg 
de Regering niet is voortgegaan om, 
tegen het einde van deze kabinetsperi-
ode, het begrotingstekort dusdanig te 
verminderen dat monetaire financie-
ring niet meer nodig zou zijn. Want het 
financieringstekort van de overheid 
daalt niet en voor 1981 zal dit waar-
schijnlijk ook zo zijn. 

Uit de miljoenennota blijkt dat de 
collectieve uitgaven 64,2% van het na-
tionale inkomen bedragen. De belas-
tingen en sociale premies bedragen 
van dit inkomen samen 54,3%. Wat is 
het macro-beleid van de Regering om 
dit gat te sluiten, opdat een monetaire 
financiering niet meer nodig is? Kan 
de Minister hierover een visie ontvou-
wen? Is de Regering het met mij eens 
dat de beste wijze om het financierings-
tekort te verminderen is, dat wij met 
elkaar bereid moeten zijn om beneden 
de nullijn te gaan zitten? 

Als die bereidheid er niet is, is de Mi-
nister dan niet met mij van mening dat 
er dan slechts een keuze is uit de vol-
gende oplossingen: 

a. verhoging van sociale premies; 
b. verdere ombuiging van de collec-

tieve uitgaven; 
c. monetaire financiering. 
Wat vindt de Regering de minst kwa-

de oplossing? Wie van de drie?. 
Naar mijn mening moet de middel-

ste van de drie dan opstaan, doch dat 
gaat zeer doen. Het zal ook moeilijk 
zijn, want weliswaar kan nog gewied 
worden in het totale overheidsbudget, 
doch een program van nationale in-
spanning kost ook geld. Dat een en an-

der moeilijk is, blijkt uit het feit dat de 
Regering tot doelstelling had de col-
lectieve lastendruk te stabiliseren. Het 
blijkt echter dat in dit jaar het beslag 
van de overheid op het nationaal inko-
men met 0,7 procentpunten is toege-
nomen. Kan de Regering meedelen 
waarom de voorgenomen stabilisatie 
niet is gelukt? 

De forse olieprijsverhoging welke 
dezer dagen bekend werd, zal van niet 
geringe betekenis zijn voor ons econi-
misch leven. Op mijn auto-radio hoor-
de ik gisteravond dat de Minister van 
mening was dat deze prijsverhoging 
niet mocht worden verdisconteerd in 
de prijscompensatie. Deze prijsverho-
ging zal een nationale verarming tot 
gevolg hebben. Is de Minister het met 
mij eens dat hierdoor de koopkracht 
voor de modale werknemer niet ge-
handhaafd kan blijven? 

De profetie van prof. Weitenberg, 
dat de koopkracht voor de modale 
werknemer in de jaren '80 niet te hand-
haven is, komt waarschijnlijk eerder 
uit dan velen zullen hebben vermoed. 
Ik ben het dan ook niet helemaal eens 
met wat de heer Van Tets zei. Ik geloof 
dat wij vanaf modaal een stap terug 
zullen moeten doen. Is de Regering be-
reid, in alle eerlijkheid te stellen, dat de 
centrale doelstelling de koopkracht te 
handhaven wel losgelaten zal moeten 
worden en dat het nalaten daarvan ten 
koste zal gaan van de werkgelegen-
heid en tot verslechtering van de ren-
dementen van het bedrijfsleven zal lei-
den? 

Het ziet ernaar uit dat, nu het cen-
traal overleg over de CAO's is mislukt, 
de af te sluiten overeenkomsten boven 
de nullijn komen te liggen. Bovendien 
zorgen additionele wensen als werk-
ti jdverkorting, vervroegd uittreden, 
meer vakantie, invoering van vijf ploe-
gendiensten enzovoort, voor opwaart-
se druk op de lonen. Een en ander zal 
tot gevolg hebben, dat de cijfers van 
de voorgestelde begroting niet ge-
handhaafd kunnen worden. 

Ook de aanwakkerende inflatie en de 
stijgende olieprijs zullen een zware 
wissel trekken op de realiteit van de 
begrotingscijfers. Indien deze schade-
lijke ontwikkelingen zich verder voort-
zetten, is de Regering dan bereid om 
de noodzakelijke matiging dwingend 
voor te schrijven? Kan één van de toe 
te passen instrumenten zijn om de 
voorgestelde belastingverlaging in dat 
geval niet te laten doorgaan? 

Als de bereidheid bij Regering, par-
lement en volk er niet is om beneden 
de nullijn te gaan zitten dan zullen, zo 
stelde ik, omvangrijke ombuigingen in 
de collectieve uitgavenontwikkeling 
noodzakelijk zijn. Een actief arbeids-

marktbeleid kan daartoe een belangrij-
ke bijdrage leveren. Wanneer denkt de 
Regering dat de plannen daarvoor ef-
fect kunnen gaan sorteren? Is de Rege-
ring het met mij eens, dat het bijzon-
der nuttig kan zijn indien eveneens het 
brede veld van de prijssubsidies wordt 
onderzocht? Kan de Regering dit uitge-
strekte terrein eens gaan doorlichten 
en laten onderzoeken welke subsidies 
eventueel voor afbouw in aanmerking 
komen? 

Schattingen geven aan dat het 
zwart-geldcircuit tot een grote omvang 
is gekomen. 

Een deel daarvan is belegd in spaar-
brieven. De Regering wi l hier iets aan 
gaan doen door een legitimatieplicht 
in te voeren bij verzilvering. Is dit vol-
doende? Is er geen mogelijkheid om 
direct bij uitbetaling tot een voorlopige 
vereffening van belastingschuld te ko-
men? 

Ik had het er straks over dat de infla-
tie weer gaat aanwakkeren. Er is een 
aardig verhaal in omloop over wat nu 
eigenlijk inflatie betekent. Er was voor 
de eerste wereldoorlog een rijke man 
in Duitsland die aan zijn twee zonen 
een groot bedrag naliet. De ene zoon 
zette het op rente bij de bank. De ander 
was zo aan bier verslaafd dat hij zijn 
geld daaraan besteedde. Toen kwam 
de inflatie. De een die zijn geld op ren-
te had gezet kreeg koffers vol papieren 
geld waar hij niets aan had en verviel 
tot armoe. De ander die zijn geld aan 
de drank had besteed werd schatrijk 
door al het statiegeld dat hij voor zijn 
lege flessen kreeg. 

Tijden van inflatie stimuleren het 
sparen niet, vooral als de rente belast 
wordt zonder dat rekening wordt ge-
houden met de inflatie. Er zijn jaren 
geweest dat het percentage van de in-
flatie hoger was dan dat van de rente. 
Men ging er dus zelfs op achteruit. 
Door het hoge financieringstekort van 
de overheid wordt een bijzonder be-
roep gedaan op de kapitaalmarkt. Dat 
brengt een opwaartse druk op het ren-
tepercentage tot stand. De hoge rente 
bemoeilijkt weer de investeringen van 
het bedrijfsleven. 

Vervolgens is er een zorgelijke ont-
wikkeling van de besparingen in ons 
land. Vorig jaar daalde het percentage 
van de gezinsbesparingen tot iets la-
ger dan het peil in 1968. 

Nu is de Regering van plan om de 
belastingvrije voet van de renteont-
vangsten wat op te trekken. Is deze 
maatregel wel voldoende om de be-
sparingen te stimuleren? Werkt boven-
dien de dubbele dividendbelasting wel 
stimulerend om de spaarzin van de be-
volking te bevorderen? Is deze bevor-
dering van de spaarzin voor een deel 
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ook niet te bereiken door het eigen wo-
ningbezit nog meer te stimuleren? 

Zou de Minister het in dit verband 
niet verstandig vinden om, nog meer 
dan in het verleden het geval is ge-
weest, woningwetwoningen te verko-
pen aan daarvoor in aanmerking ko-
mende bewoners? Het mes zou dan 
immers naar twee kanten kunnen snij-
den. 

In de eerste plaats worden de spaar-
zin en de eigen verantwoordelijkheid 
van de bewoners gestimuleerd. Spaar-
gelden komen ten goede aan de volks-
huisvesting en verdwijnen niet in de 
consumptieve sfeer. In de tweede 
plaats zouden de gelden die hierdoor 
beschikbaar komen, kunnen worden 
ingezet voor de sanering van onze ver-
pauperde steden. 

Nu weet ik wel dat de eigen woning, 
in het raam van het wil len bevorderen 
van de spaarzin, een nogal gecompli-
ceerd project is geworden. De burger 
met spaarzin merkt dat er geknabbeld 
wordt aan de aftrekbaarheid van 
de hypotheekrente. Er wordt althans 
over geschreven. Daar wordt men on-
rustig van. Het is een activiteit die naar 
mijn mening haaks staat op het bevor-
deren van de spaarzin van vooral jon-
ge mensen die een gezin willen stich-
ten. Zij worden door dat geknabbel on-
zeker en kopschuw gemaakt. Dit werkt 
negatief op het wil len kopen van een 
eigen woning. 

Soortgelijke negatieve invloeden 
blijken voor te komen als van een 
reeds een eigen woning bezittend 
echtpaar de man of de vrouw komt te 
overlijden. De man of de vrouw die 
achterblijft met opgroeiende school-
gaande of studerende kinderen, heeft 
als gevolg van daling van het verteer-
baar inkomen vaak de grootst mogelij-
ke moeite daaruit zijn of haar fiscale 
verplichtingen ook nog te voldoen. 

Immers, bij overlijden van de man 
daalt het inkomen van de vrouw als re-
gel sterk en bij het wegvallen van de 
vrouw blijft een man achter, die hoge 
extra uitgaven moet maken voor het 
verkrijgen van huishoudelijke hulp. De 
betaling van aanslagen in de inkonv 
stenbelasting en premieheffing dwingt 
vaak tot hypotheekverhoging of het 
aangaan van nieuwe leningen wat al-
tijd tot gevolg heeft, dat de toch al 
zware lasten nog hoger worden. 

Daardoor verkrijgt het invorderings-
beleid van de fiscus in die gevallen een 
wat grimmig en niet rechtvaardig wer-
kend karakter. Dat verschijnsel dreigt 
ook door inkomensverlaging als ge-
volg van ontslag met als gevolg het te-
rugvallen op de uitkering die ontvan-
gen wordt krachtens de werkloosheid-

Eerste Kamer 
18 december 1979 

wet en ook op latere leeftijd in die ge-
vallen waarin het inkomen voor een 
belangrijk deel bestaat uit het genieten 
van uitkeringen uit sociale verzeke-
ringswetten. 

Ik vraag mij af of in die gevallen de 
fiscale claim, die feitelijk op het inko-
men drukt wel uit het spaartegoed of 
in voorkomende gevallen uit de over-
waarde van de eigen woning betaald 
moet worden. 

Kan de Staatssecretaris mij meede-
len of het niet mogelijk is om bij voor-
beeld door een wat mildere toepas-
sing van het kwijtscheldingsbeleid ex 
artikel 17 van de Wet op de lnvorde-
ring 1845 hier iets aan te doen? Of zou 
door het treffen van bijzondere maat-
regelen dit soort situaties voorkomen 
kunnen worden? 

Vele sprekers hebben gewezen op 
de donkere wolken die er al zijn en die 
er nog komen. We krijgen een moeilijk 
jaar. Zelf heb ik twee weken geleden 
bij de algemene politieke beschouwin-
gen erop gewezen, hoe wij met elkaar 
uit de moeilijkheden kunnen komen, 
als er maar moed en durf zijn om de 
heilige koe van de koopkrachthandha-
ving naar het slachthuis te brengen. 

Als wij ons laten leiden door materi-
alistische groepsbelangen dan worden 
en blijven wi j een slap en futloos volk. 
Er zal een geestelijk reveil nodig zijn, 
waarbij wij als volk Gods cultuurop-
dracht leren verstaan. De Regering zal 
met moed en visie geen volgend be-
leid moeten voeren, maar een toon-
aangevendbeleid, dat wegen wijst 
naar morgen, waarbij alle groepen van 
de samenleving worden aangespoord 
de broekriem desnoods wat aan te ha-
len, om onder Gods zegen te werken 
aan de ontwikkeliné van ons land, aan 
een program van nationale inspan-
ning, dat ons ervoor hoeden zal, om 
het materialisme centraal te stellen. 

De beschouwingen worden geschorst. 

De vergadering wordt van 16.30 uur 
tot 16.55 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Na-
dere wijziging van de Wet minimum 
loon en minimumvakantiebijslag, een 
aantal sociale verzekeringswetten en 
enige andere wetten (herziening aan-
passingsmechanismen en vaststelling 
regelen hoogte sociaal minimum) 
(15900). 

De beraadslaging wordt hervat. 

Rijksbegroting 
Dekkingsplan 
Sociale verzekering (aanpassings-
mechanismen) 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wil graag beginnen met mijn er-
kentelijkheid uit te spreken voor de bij-
dragen die de verschillende sprekers 
deze ochtend hebben geleverd aan de 
discussie. Bovendien wil ik mijn erken-
telijkheid uitspreken voor het feit, dat 
men bereid was, de behandeling van 
dit wetsontwerp nu reeds te doen 
plaatsvinden. Mijn erkentelijkheid 
geldt niet alleen voor de kritische be-
oordeling, maar ook voor het feit, dat 
men bereid is geweest om, ondanks 
de korte periode, het wetsontwerp 
thans al te behandelen. 

De periode was natuurlijk ook voor 
het kabinet kort en werd nog korter, 
doordat de SER zijn advies, overigens 
niet onbegrijpelijk, wat later uitbracht 
dan was verwacht. Bijgevolg had de 
Tweede Kamer het niet zo eenvoudig. 
Dat werkt dan door op de Eerste Ka-
mer. Daar staat natuurlijk wel het een 
en ander tegenover. Niemand kan zeg-
gen, denk ik, dat hij totaal door dit 
wetsontwerp en de voorstellen daarin, 
is overvallen. 

In de eerste plaats is de discussie be-
gonnen met de presentatie in Be-
stek '81, waarin deze problematiek ei-
genlijk fundamenteel aan de orde was. 
In de tweede plaats is de zaak aan de 
orde gesteld bij de indiening van de 
adviesaanvragen aan de SER. Er zijn 
de voorstellen geweest voor 1 januari 
en 1 juli van dit jaar. In die zin is al uit-
voerig hierover van gedachten gewis-
seld en is er ook een publieke discus-
sie geweest. Dit alles neemt echter niet 
weg dat deze Kamer in een zeer kort 
tijdsbestek dit wetsontwerp voor zich 
heeft gekregen. 

Dit heeft ook zijn stempel gezet op 
de bijdragen van de verschillende 
sprekers, die voor een belangrijk deel 
het karakter hadden van een algemene 
beschouwing. In die zin zal mijn ant-
woord hetzelfde karakter hebben. 

De aanleiding voor de voorstellen 
heeft - van verschillende zijden is hier-
op gewezen - te maken met de alge-
meen aanvaarde noodzaak tot mati-
ging van de ontwikkeling van de col-
lectieve sector. Sinds wi j het voorne-
men daartoe kenbaar maakten - nu 
anderhalfjaar geleden - i s de econo-
mische situatie er zeker niet rooskleu-
riger op geworden. Toch denk ik dat de 
maatregelen ieder voor zich niet zon-
der meer bekeken mogen worden op 
de financiële opbrengst maar ieder 
voor zich redelijk en billijk moeten zijn. 
Bovendien moeten zij passen in het to-
taal van het sociaal-economische be-
leid. Vanuit die gezindheid zijn de 
voorstellen dan ook ontwikkeld. Het 
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lijkt mij goed - ook naar aanleiding 
van wat de heren Van Tets en Kloos 
hebben gezegd - een enkele opmer-
king te maken over het beleid op een 
iets langere termijn gezien. 

Nu wi j het eind van 1979 naderen, is 
het verleidelijk voortdurend te spreken 
over de tachtiger jaren. Dat gebeurt in 
ons land bij alle mogelijke gelegenhe-
den en in het kader van alle mogelijke 
onderwerpen. Enigszins sarcastisch 
zou je kunnen opmerken, dat die ter-
minologie voortvloeit uit het feit, dat 
wi j nu eenmaal hettientall ig stelsel 
huldigen, hetgeen betekent dat het 
overgaan van 1979 naar 1980 wat an-
ders is dan het overgaan van 1977 
naar 1978. Ik denk toch dat er, met na-
me ook vanuit het werkterrein van So-
ciale Zaken, alle reden is verder te kij-
ken dan alleen naar de tachtiger jaren. 
Wij leven in een maatschappij die 
steeds duidelijker pluriform wordt, 
met een steeds complexere problema-
tiek. Bovendien hebben wij te maken 
met een economische groei, waarvan 
wi j het vorige jaar al vaststelden dat 
deze tegenviel en waarvan wij thans 
helaas moeten aannemen dat deze in 
het begin van de tachtiger jaren verder 
terugvalt dan wij dachten toen wi j ons 
budget opstelden, deze zomer. 

Men behoeft geen profeet te zijn om 
te weten dat de sociale problemen in 
de komende periode bijzonder groot 
zullen zijn. De werkgelegenheid en de 
inkomensverdeling, die een onderlin-
ge relatie hebben, zullen onder grote 
druk komen te staan. Ten behoeve van 
beide doelstellingen is het nodig een 
beleid op middellange termijn te ont-
wikkelen, waarbij de ontwikkeling van 
de marktsector, de individuele inko-
mensontwikkeling èn de collectieve 
sector in een bepaalde onderlinge re-
latie tot elkaar staan. Voor een derge-
lijke strategie is het nodig tijdig onder-
zoek te starten, beleidsalternatieven te 
ontwikkelen en instrumenten te sme-
den, waaronder de wetgeving. Van-
daag maken de Staatssecretaris en ik 
onze twee jaar regeringsverantwoor-
delijkheid vol. 

De heer Tummers (PvdA): Proficiat! 

Minister Albeda: Dank u! Gedurende 
die periode hebben wi j aan al die as-
pecten aandacht besteed. De wetsont-
werpen die wij vandaag verdedigen, 
hebben in dit proces een eigen beteke-
nis. In het verlengde van deze stelling-
name wi l ik nog een paar algemene 
opmerkingen maken, voordat ik meer 
gericht op het wetsontwerp inga. Die 
opmerkingen betreffen het arbeids-
voorwaardenbeleid. 

Wij moeten omwil le van de werkge-
legenheidsverbetering doorgaan met 
een anti-inflatie- en met een mati-
gingsbeleid. De meest recente berich-
ten uit de internationale economie zijn 
- om het eufemistisch te zeggen - be-
paald niet bemoedigend. Wij moeten 
tegelijkertijd aandacht blijven geven 
aan de problematiek van de ontwikke-
ling van de koopkracht. Wij hadden 
met onze voorstellen de koopkracht-
ontwikkeling veilig gesteld tot mo-
daal, maar op het ogenblik is ertoch 
weer enige onzekerheid door de inter-
nationale prijsontwikkeling. Wij wor-
den bovendien geconfronteerd met 
een helaas na een redelijk hoopvolle 
aanzet - wij hadden eigenlijk het ge-
voel dat ervoor het eerst sinds 1972 
kans was op centrale afspraken -
thans afgebroken arbeidsvoorwaarden-
overleg, een problematiek waarmee 
het kabinet uiteraard in deze dagen bij-
zonder bezig is. 

Het spreekt vanzelf dat één van de 
pijlers van het ontwerp waarover wij 
thans spreken de wettelijke koppeling 
van het minimumloon en de sociale 
minima aan de inkomensontwikkeling 
van de actieven is. Die koppeling van 
de sociale minima is als wettelijk feno-
meen geheel nieuw. Voor het eerst 
krijgt de koppeling een wettelijke basis 
en daarmee is een nieuwe en belang-
rijke schakel geschoven in ons ge-
bouw van de sociale zekerheid. Voor 
beide koppelingen, èn die van het mi-
nimumloon èn voor de zogenaamde 
sociale minima, geldt natuurlijk dat zij 
welvaartsvast of koopkrachtvast zijn. 

Ik gebruik met name deze termen, 
omdat men die daarvoor meestal han-
teert. De keuze is natuurlijk in sterke 
mate van politieke aard. Wil men al-
leen handhaving van de koopkracht of 
wil men de minima ook bij de niet-ac-
tieven laten delen in een groeiend in-
komen? Die laatste taakstelling is ui-
teraard de meest ambitieuze en vraagt 
om de verstgaande vorm van solidari-
teit van de zijde van de actieven. Toch 
hebben wi j zonder aarzeling de keuze 
op de welvaartsvaste koppeling be-
paald. Wij hebben daarmee zeer be-
wust aangehaakt aan de loonindex, 
zijnde de specifieke maatstaf voor de 
inkomensontwikkeling van de actie-
ven. Wij hebben daarbij geprobeerd 
systematisch na te gaan welke belo-
ningselementen thans ten onrechte of 
niet op de juiste wijze doorwerken. Het 
gaat daarbij om elementen die typisch 
sector- of functiegebonden zijn en 
waarin de elementen cumulatief zijn 
en tot overcompensatie leiden. 

Daarnaast zijn in het loonniveau ele-
menten die naar onze opvatting naar 
het niveau moeten worden toegere-

kend. Op die wijze kunnen wi j immers 
inkomensvorming en politieke doel-
stellingen van de sociale partners, bij 
voorbeeld het aanbrengen van vloe-
ren, veel duidelijker laten doorwerken 
naar de overeenkomstige groepen. 

Bij onze benadering hebben wij een 
vertaling gegeven van het begrip wel-
vaartsvaste koppeling, die zowel tege-
moet komt aan de inkomenspolitieke 
als aan de werkgelegenheidsdoelstel-
ling. Wij zien het belang van deze ont-
wikkeling op een wat langere termijn 
als een meer vloeiend proces. Dat wi l 
zeggen, dat wij bij de halfjaarlijkse 
aanpassingen naast de prijscompo-
nent vooral de elementen volgen, die 
vergelijkbare looninkomens van parti-
culieren kenmerken. Het sluitstuk is 
dan het instrument van de bijzondere 
verhoging, vooral te reserveren voor 
het voeren van een meer autonoom in-
komensbeleid, dat overigens moet 
worden afgewogen tegen en ingepast 
in een algemeen sociaal-economisch 
beleid op het ti jdstip, waarop de ver-
hoging plaatsvindt. 

Een wezenlijke vraag heeft betrek-
king op de functie van het minimum-
loon. Men moet hierbij veel meer aan 
een volgend minimumloon denken 
dan aan een initiërend minimumloon. 
Het gaat niet om een gaspedaal maar 
om een functie, die ervoor zorgt, dat 
onze laagstbetaalden niet achterblij-
ven bij overige inkomensgroepen. De 
heer Van Tets heeft in dit verband ge-
vraagd, te denken aan het onderzoek 
naar de wenselijke hoogte van het mi-
nimumloon, gebaseerd op de behoef-
te. Dit houdt nauw verband met de 
functie van het minimumloon. In de 
Tweede Kamer heb ik de heer Nijhof, 
naar aanleiding van een soortgelijke 
vraag, gezegd dat, als wij het Franse 
minimumloon zouden hebben, het zo-
genaamd SMIG waarbij het minimum-
loon de hevel is waarmee het loonge-
bouw in beweging wordt gebracht, 
een onderzoek nauwelijks relevant zou 
zijn. Het gaat dan om een instrument, 
dat veel meer het totale peil van het in-
komen bepaalt. Zou men naar het 
Amerikaanse model gaan, dan zou het 
zeer relevant zijn tot onderzoek te ko-
men omdat het Amerikaanse mini-
mumloon het karakter heeft van een 
bezemwagen, die ervoor moet zorgen 
dat ook de laagste inkomens nog rede-
I i j k zijn. 

In Nederland wordt een meer zelf-
standig karakter toegekend aan het mi-
nimumloon. In die situatie ligt het veel 
minder voor de hand, nog eens na te 
gaan wat nu eigenlijk precies het laag-
ste nog aanvaardbare inkomen is. Wie 
die vraag op zich laat inwerken - ik heb 
dit in een vroegere functie wel eens 
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getracht - komt op zeer moeilijke sub-
jectieve vragen, zoals: welk pakket be-
schouwen wi j nu als het minimumpak-
ket voor de Nederlander? Is dat het 
pakket waarbij men nog in leven kan 
blijven? 

Mijnheer de Voorzitter! Er moet na-
tuurlijk méér in zitten. Hoeveel meer 
dan? Wat moet er precies 'meer' zijn? 
Daarmee ontmoet men de moeilijke 
discussie over het minimum-normin-
komen: het minimale inkomen, waar-
van wij vinden dat het nog aanvaard-
baar is voor Nederlanders om van te 
leven. Hoort daar kleurentelevisie bij? 
Horen daar een auto en vakantie bij? 
Om wat voor een vakantie dient het 
eventueel te gaan? 

Mijnheer de Voorzitter! Het is een 
zeer moeilijk vraagstuk, waaraan men 
kan ontkomen als men het minimum-
loon een andere functie geeft en wan-
neer men vaststelt, dat dit loon, met 
zijn zelfstandige functie in het geheel, 
niet bedoelt te zijn: het minimaal aan-
vaardbare inkomen in Nederland. 

In die constructie wordt de zelfstan-
dige rol van het minimumloon niet be-
paald door de norm, die wij stellen 
voor minimale inkomens. Ik denk, dat 
wij ons heel wat problemen op de hals 
zouden halen wanneer wij het onder-
zoek, dat de heer Van Tets vraagt, zou-
den uitvoeren. 

Daaraan is immers een moeilijke 
technische problematiek verbonden. 
Hoe ontkomt men aan de subjectiviteit 
bij het vaststellen van het norminko-
men? Ook is er een sociaal-politieke 
problematiek. Waarom willen wij het 
eigenlijk onderzoeken? Hoe krap zullen 
wij het stellen? Ik kan mij voorstellen 
dat men zou zeggen dat de Regering 
toch weer bezig zou zijn, uit te vissen 
hoeveel het minimumloon verminderd 
zou kunnen worden. 

Ik heb dus technische, maar ook so-
ciaal-politieke bezwaren tegen het offi-
cieel laten uitzoeken van de wenselijke 
hoogte van het minimuminkomen. Ik 
heb dat in de Tweede Kamer ook ge-
tracht de heer Nijhoff duidelijk te ma-
ken. 

De heer Kloos heeft nog eens de 
problematiek van de verdiende lonen 
tegenover de regelingslonen aan de 
orde gesteld. Ik kan weinig anders 
doen dan nog eens in het kort de be-
zwaren tegen de verdiende lonen naar 
voren te brengen, ondanks overigens 
de redelijkheid en begrijpelijkheid van 
het voorstel, gegeven het feit dat ons 
minimumloon in een aantal opzichten 
meer doet denken aan verdiende lo-
nen dan aan regelingslonen. 

In de eerste plaats wijs ik op de zelf-
opkrikkende werking. In de Tweede 

Kamer heb ik het voorbeeld gegeven 
van prestatiebeloning. Enerzijds zou 
het minimumloon basis zijn voor pres-
tatiebeloning, maar anderzijds zou het 
niet mogelijk zijn, de prestatietoeslag 
uit de berekening van het minimum-
loon te halen. Voor men het weet, 
krijgt men dan een klassiek voorbeeld 
van een opkrikkende werking. 

In de tweede plaats is het erg moei-
lijk, bepaalde beloningselementen uit 
de index te halen als het gaat om ver-
diende lonen. Ik zal straks aange-
ven, waarom die elementen er wel uit 
moeten. Men zal zeggen dat de ele-
menten die de Regering eruit wil halen 
er helemaal niet uit moeten. Een ele-
ment dat bijna niet kan worden geëli-
mineerd uit de verdiende lonen is bij 
voorbeeld de invloed van de overgang 
van werknemers van minder naar be-
ter renderende bedrijfstakken. 

Verder hebben wij nog te maken 
met het moeilijke na-ijl ingsprobleem; 
het verdiende loon komt bijna onver-
mijdelijk later ter beschikking dan de 
regelingsloonindex. Dat lijkt mij ook 
een zwaar element te zijn. De tegenre-
denering om dan te gaan werken met 
voorindexering is gevaarlijk vanwege 
het element van de self fullf i l l ing pro-
phesy dat in een voorindexering wan-
neer het lonen betreft kan gaan zitten. 
Dit brengt ons toch nog wel in sociaal-
politieke moeilijke vragen. 

Onze conclusie is dan ook geweest 
dat het toch beter is om niet uit te gaan 
van de verdiende, maar van de rege-
lingslonen. In de Tweede Kamer is mij 
toen gevraagd, of ik toch niet het CBS 
een onderzoek wilde laten verrichten 
naar de mogelijkheid om het verdien-
de loon te gebruiken als basis. Alhoe-
wel ik niet onmiddellijk met die ge-
dachte wegliep, heb ik dat uiteindelijk 
toch toegezegd, omdat er blijkbaar in 
een brede kring, binnen en buiten het 
parlement daaraan behoefte bleek te 
bestaan. 

De belangrijke vraag die het CBS 
moet beantwoorden, is of het mogelijk 
is om de elementen die naar ons ge-
voel uitgezuiverd moeten worden in-
derdaad uitgezuiverd kunnen worden 
als wij het verdiende loon als basis 
zouden wil len gaan gebruiken. Ieder-
een kan dan, gegeven hetgeen hij of zij 
noodzakelijk en wenselijk vindt, de 
conclusies over de bruikbaarheid er-
van trekken. 

Wat de componenten betreft, is van 
het begin af in een vrij brede kring - al 
denk ik dat de heer Kremer niet hele-
maal tot die kring kan worden gere-
kend - aanvaard dat er in ons koppe-
lingsmechanisme correcties nodig wa-
ren. Wij hebben altijd gesteld dat zui-
veringcorrecties in twee richtingen 
kan betekenen en derhalve dat de cij-

fermatige uitkomst van de correcties 
onzeker is. Vandaar dat eventuele be-
sparingen ten gevolge van die zuive-
ring zijn opgenomen als een PM-post. 
Overigens blijkt op dit moment dat er 
per 1 januari 1980 wel degelijk een 
besparing optreedt, maar in zekere zin 
moet men daarvan zeggen dat die 
meegenomen is. Het hoefde niet en 
een berekening over de jaren zeventig 
laat zien dat in die jaren het nieuwe 
systeem niet zo erg veel zou verschil-
len van het oude. 

De heer Kloos verzet zich tegen de 
eliminatie van effecten van herstructu-
reringen in de ca.o.'s uit het aanpas-
singsmechanisme. Ik begrijp zijn rede-
nering, maar blijf toch op het stand-
punt staan, dat die effecten niet beho-
ren mee te tellen in het aanpassings-
mechanisme waarmee de algemene 
loonbeweging moet worden vertaald 
naar het minimumloon en de sociale 
uitkeringen. Herstructureringen han-
gen nu eenmaal per definitie af en sa-
men met eigenschappen en kenmer-
ken die specifiek zijn voor een bepaal-
de bedrijfstak en/of daarin voorko-
mende ca.o.'s. Het gaat juist om het 
specifieke voor die bedrijfstak. 

De heer Franssen vraagt wat te doen 
met functieclassificatiesystemen 
waarmee toeslagen voor vuil en on-
aangenaam werk doorwerken in de re-
gelingslonen en daarmee in de index 
en het aanpassingsmechanisme. Zou-
den niet bewust ten behoeve van be-
paalde groepen geschapen differenti-
aties gaan verwateren, zo vraagt hij 
zich af. Wanneer die differentiatie ge-
stalte krijgt door middel van op de man 
of de functie gerichte toeslagen, dan 
vindt uiteraard geen doorwerking in 
de index en de aanpassingsmechanis-
men plaats. Dat gebeurt pas op het 
moment dat die toeslagen in de 
schaallonen worden verwerkt of bin-
dend worden voorgeschreven. Het 
hangt er dan echter weer van af of dat 
gebeurt in de vorm van een wijziging 
van de loonschaalstructuur in de be-
trokken collectieve arbeidsovereen-
komsten. Het materiële effect daarvan 
- dat is immers een herstructurerings-
ef fect-zal dan niet in het aanpas-
singsmechanisme doorwerken. 

De heer Van Tets heeft evenals zijn 
partijgenoot in de Tweede Kamer ge-
wezen op de wenselijkheid om de 
componenten 'pensioenpremiecom-
pensatie' en 'compensatie voor werk-
nemersbijdrage in regelingen met be-
trekking tot vervroegde uittreding' uit 
het aanpassingsmechanisme te elimi-
neren. Ik heb in de Tweede Kamer al 
gezegd dat ik mij in die eliminatie wel 
kan vinden vanwege de verwantschap 
met de component 'spaarloon'. Deze 
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componenten leiden voor de betrokke-
nen immers ook niet tot een verbete-
ring van het besteedbare inkomen en 
behoeven om die reden dan ook niet 
aan minimumloontrekkenden en uitke-
ringstrekkenden ten goede te komen. 
Overigens is een desbetreffende motie 
van de heer De Korte ingetrokken naar 
aanleiding van mijn mededeling dat ik 
het eens was met de gedachte en de 
eliminatie dus zou verrichten. Er heeft 
dan ook geen stemming plaatsgevon-
den over de motie. 

De heer Kloos (PvdA): Spaarloon kan 
natuurlijk wel op termijn tot uitkering 
komen. Telt de Minister het dan wel 
mee? 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Die uitkeringen zullen dan niet 
meetellen. De heer Kloos is nu echter 
wel op een geweldige manier aan het 
mill imeteren. Het gaat om het be-
steedbaar inkomen van niet-actieven 
dat het besteedbaar inkomen van de 
actieven volgt. 

De heer Van Tets heeft de in de 
Tweede Kamer ingediende motie-De 
Korte/Nypels gememoreerd betreffen-
de het niet meenemen van trendvol-
gende collectieve arbeidsovereenkorrv 
sten in het aanpassingsmechanisme. 
Ik kan mij in de gedachte die achter de 
motie ligt wel vinden. Het gaat weer 
om een wat gecompliceerde zaak. De 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
van de trendvolgers volgen via de 
ambtenaren dezelfde regelingslonen 
die de minima en de uitkeringen vol-
gen. In die zin kan men zeggen dat er 
in zekere mate een doublure is. 

Voor zover de trendvolgers zuiver de 
trend volgen en de ambtenaren zelf de 
zuivere koppeling hebben - op dezelf-
de wijze als is bedoeld met betrekking 
tot de lonen in het particuliere bedrijfs-
leven - kan men zeggen dat de invloed 
neutraal is. In de praktijk blijkt echter 
dat er een lichte mate is van vooruitlo-
pen op die ontwikkelingen in het parti-
culiere bedrijfsleven. Dat geldt vooral 
voor de trendvolgers. Omdat het gaat 
om de koppeling met de inkomens in 
de particuliere sector, is het logisch 
om die collectieve arbeidsovereen-
komsten van de trendvolgers niet te 
elimineren uit het geheel. Daar komt 
nog bij dat het CBS ons mededeelt dat 
het vooral op wat kortere termijn om 
statistisch-technische redenen - die ik 
overigens niet helemaal doorzie - erg 
moeilijk is, die trendvolgende collectie-
ve arbeidsovereenkomsten te elimine-
ren. Voor het voorliggende wets-
ontwerp kan de motie dan ook geen 
consequenties hebben. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik spreek graag mijn 
waardering en erkentelijkheid uit voor 
de bijdrage vanuit deze Kamer en voor 
de discussie over dit wetsontwerp. 
Wetsontwerp 15900 regelt in de eerste 
plaats een bruto-aanpassingsmechanis-
me; het wel of niet of op niveau mee-
tellen van sommige loonelementen. 

De Minister heeft hierover uitvoerig 
gesproken. De heer Kloos heeft er te-
recht op gewezen dat dit doorwerkt in 
de sociale minima, in de bovenminima 
en in andere pensioenen en uitkerin-
gen. Dit kan in negatieve zin, maar ook 
in positieve zin zijn, wat al uit de woor-
den van de Minister is gebleken. 

In de 1%-nota van het vorige kabinet 
en in Bestek '81 wordt geschreven over 
het wegnemen van systeemfouten, het 
opschonen van de uitkeringen, de te-
rugkeer naar een evenwichtige netto 
ontwikkeling voor actieven en niet-ac-
tieven en het wegwerken van niet be-
oogde effecten. De heer Van Tets heeft 
in dit verband een nieuw woord toege-
voegd. Hij sprak over een verwringing 
die is ontstaan en die moet worden bij-
gesteld. 

Ik weet dat onze benaderingswijze 
op deze onderdelen wordt bestreden. 
Ik blijf echter volhouden dat er sprake 
is van een scheefgroei. Het doet mij 
bijzonder goed dat de heren Franssen 
en Van Tets met onze benaderingswij-
ze hebben ingestemd. Ik wijs er na-
drukkelijk op dat de Sociaal-Economi-
sche Raad in zijn advies de scheefgroei 
heeft erkend. 

Wetten boden reeds de mogelijkhe-
den, correcties op de uitkeringen toe te 
passen. Natuurlijk dringt zich dan de 
vraag op waarom dit niet is gebeurd. Ik 
heb mij hiermee zelf indringend bezig 
gehouden. Het lijkt mij dat hiervoor 
een aantal oorzaken is aan te wijzen. 
Hierop heb ik ook in de Tweede Kamer 
gewezen. 

Sinds 1969 hebben wij vele structu-
rele verhogingen van de basispensi-
oenen gehad. Deze zijn gebaseerd op 
een afspraak die destijds in de Stichting 
van de Arbeid is gemaakt om te komen 
tot een netto gelijkheid tussen sociaal 
minimum en besteedbaar min imunv 
loon. Als men dit beleid een aantal ja-
ren op deze wijze voert, past hierin, al 
kent de wet de mogelijkheid, geen neer-
waartse correctie op grond van andere 
oorzaken. Dan bereikt men immers de 
doelstelling niet. 

Bovendien is er eerst sedert het mid-
den van de zeventiger jaren sprake van 
een wat onstuimige groei van de 
WAO. Deze ontwikkeling was bij de 
aanvang van de WAO lang niet in die 
mate voorzien. 

Ik meen verder dat gewoon moet 
worden vastgesteld dat er in de loop 
van de jaren waarin wij bezig waren, 
het min imum op te trekken, onvol-
doende oog is geweest voor de gevol-
gen voor de bovenminima. De heer 
Van Tets zei in dit verband dat men dit 
heeft laten lopen. Hij toonde hiervoor 
begrip. Ik houd vol dat het nooit de be-
doeling is geweest, de scheefgroei te 
laten ontstaan. Ik ben het daarom zeer 
oneens met de heer Kloos, als hij zegt 
dat er sprake is van een bewust geko-
zen systeem. Dit is zeker niet het geval. 
Naar mijn mening is nimmer uitge-
sproken dat het beleid zo behoorde te 
zijn. 

Daarom menen wi j dat wi j niet kun-
nen volstaan met het aanbrengen van 
correcties na 31 december 1977, om-
dat men dan in onze visie de oneven-
wichtige groei die is ontstaan, niet 
wegneemt. 

De Minister heeft er al op gewezen 
dat de kern van ons beleid is, de net-
to-netto-koppeling vast te leggen en 
voor de uitkeringen een welvaartsvas-
te aanpassing te handhaven. In dit ver-
band introduceren wi j voor de boven-
minima de vereveningspremie. 

De opdracht in Bestek '81 was: om-
buigingen ook in de overdrachtuitga-
ven. De heer Franssen sprak in dit ver-
band van de tering naar de nering zet-
ten. De heer Van Tets wees erop dat er 
sprake was van een mengeling van 
correcties, systeemfouten en ombui-
gingen. Wij doen hier in feite niet an-
ders qua ombuiging dan ook in de 
1 %-nota is aangekondigd. Ook bij ons 
ligt het accent als het gaat om het ver-
dienen in de collectieve sector sociale 
zekerheid op het volumebeleid. Ook de 
heer Kloos heeft daarvoor naar mijn 
gevoel terecht zijn voorkeur uitgespro-
ken. Ook wij hebben dat gedaan. 

Hij heeft gevraagd daar nog nader 
concreet op in te gaan. Ik meen te mo-
gen verwijzen naar de notitie die wi j 
op 28 juni jongstleden aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal hebben 
aangeboden, welke notitie onderwerp 
van discussie zal zijn in een openbare 
commissievergadering aan de over-
kant op 21 januari 1980. Daarbij gaat 
het onder andere om het wegnemen 
van knelpunten op de arbeidsmarkt, 
ook om ervoor te zorgen dat de Wet 
plaatsing minder valide arbeidskrach-
ten wordt versterkt om op die manier 
te proberen te bereiken dat minder 
mensen een beroep behoeven te doen 
op de sociale zekerheid. 

Het gaat daarbij ook om het beden-
ken van een goed werkend systeem 
voor de bestrijding van het ziektever-
zuim. In dat verband vestigen wi j ook 
de aandacht op arbeidsomstandighe-
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den en arbeidsvoorzieningen. Er staat 
een hele scala punten ter discussie in 
de openbare behandeling in de Twee-
de Kamer in januari aanstaande. Het 
gaat niet alleen om die notitie over het 
volumebeleid. Het gaat daarbij ook om 
de nota die wij al eerder aan de Kamer 
hebben aangeboden met betrekking 
tot de organisatie van de sociale verze-
kering om beter de ontwikkeling in de 
sociale verzekering te kunnen beheer-
sen. Het gaat daarbij ook om een kort-
geleden aan de Tweede Kamer aange-
boden nota over de knelpunten op de 
arbeidsmarkt. Een scala van discussie-
punten als het gaat om het volumebe-
leid. Het zou mij te ver gaan deze ette-
lijke honderden pagina's tellende no-
ta's nu samen te vatten. Ik neem ook 
aan dat dit niet de bedoeling van de 
heer Kloosis. 

Met een beleid gericht op het volu-
me kunnen wij echter niet volstaan. 
Dat is ook duidelijk aangegeven. De 
heer Kloos zegt dan, daarbij herinne-
rend aan woorden van de heer Van der 
Doef aan de overkant, dat als je iets 
zou wil len doen aan de nominale uit-
keringen, een aantal criteria daarbij in 
acht moeten worden genomen, name-
lijk de solidariteit tussen actieven en 
niet-actieven, de wettelijke koppeling 
van de sociale minima aan het mini-
mumloon, een parallelle ontwikkeling 
van de uitkeringen en sociale ver-
zekeringen en het verwijderen van sys-
teemfouten. 

Ik dacht dat al deze criteria ook door 
ons zijn gewogen en meegenomen. Er 
zit alleen een klein verschil - mis-
schien noemen anderen het een groot 
verschil - in, namelijk het tijdstip waar-
op men het vertrekpunt moet kiezen. 
Dan zeg ik nogmaals na hetgeen ik zo 
net ook heb gezegd, dat daar een ver-
schil in benadering ligt, dus niet ten 
principale, tussen de heer Kloos en 
mij . Wanneer kies je het vertrekpunt? 

Ik ben ervan overtuigd dat de maat-
regelen die wi j nu voorstaan nodig zijn 
met het oog op het behoud van een 
gezond stelsel sociale zekerheid, niet 
alleen voor nu, maar ook voor straks 
en voor de verdere toekomst. Ik ben 
het daarom erg oneens met de heer 
Kremer als hij spreekt over een af-
braakpolitiek. Ik geloof niet dat wij be-
zig zijn, in welke zin dan ook, ons 
systeem sociale zekerheid af te breken. 
Integendeel, wij zijn bezig het eerder 
op te schonen en het te maken zoals 
het behoort te zijn met het oog gericht 
op het behoud van een goed systeem 
in de toekomst. 

Ik heb instemming gehoord van de 
heren Franssen en Van Tets als het 
gaat om wat wij doen voor de sociale 
minima en voor de boven-minima. 
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Ik behoef niet in te gaan op de ver-
schillende onderdelen daarvan; dat is 
nu in de discussie ook niet gebeurd. 
Een aparte zaak is de verwerking van 
de vakantietoeslag. Aanvankelijk werd 
door ons een toeslag van 8% voorge-
steld, met een verrekening op het ni-
veau van minimumloon en -uitkerin-
gen. Zoals bekend, heeft het beraad in 
de Tweede Kamer geleid tot 7,5%, 
zonder verrekening. Daarop is in deze 
Kamer verschillend gereageerd. De 
heer Franssen heeft er zijn instemming 
mee betuigd, maar de heer Van Tets 
zet er vraagtekens bij. Hij vindt dat het 
eigenlijk niet zou moeten gebeuren. 
Dit verschil in benadering tussen de 
heren Van Tets en Franssen proef ik 
ook als het gaat om de bevriezing van 
de boven-minima. Men kent onze 
standpunten. 

Wij hebben een benadering verde-
digd, zoals men die terugvindt in de 
oorspronkelijke wetsontwerpen. Naar 
ons gevoel was dat goed te onderbou-
wen. Op een gegeven moment moetje 
evenwel een politieke consensus be-
reiken en dan moet er wel eens wat 
water in de wijn gedaan worden. Dat is 
ook op dit punt bij de parlementaire 
behandeling in de Tweede Kamer ge-
beurd. 

Eigenlijk is dat ook het geval ge-
weest op een ander punt - maar daar 
lag de pijn wat anders - , namelijk bij 
de bevriezing van de kinderbijslag 
voor het eerste kind. 

Ik meen dat ik bij dit wetsontwerp in 
deze Kamer nog één punt moet be-
spreken. Dat is het bezwaar van de 
heer Kremer; hij zei het te betreuren 
dat de Regering niet bereid was een 
andere benaderingswijze te kiezen 
voor de wetgeving met betrekking tot 
pensioenen voor verzetsdeelnemers. 
Ik ken zijn motieven. Die zaak is ook 
uitvoerig in de Tweede Kamer bedis 
cussieerd. Men heeft één keer, ook in 
deze wetgeving, gekozen voor een 
aanpassingssystematiek, zoals die 
geldt voor de sociale verzekering en 
voor de minima, ook voor het mini-
mumloon. Daarom lijkt het mij conse-
quent om ook op dit moment, als je 
daar een correctie gaat aanbrengen, 
dezelfde correctie aan te brengen. Als 
je het anders zou moeten doen, lijkt 
mij dat je bij die pensioenen bij voor-
beeld een correctie zou moeten toe-
passen zoals het ook gebeurd voor 
pensioenen voor ambtenaren. Dat is 
niet gebeurd, omdat ook de aanpas-
singssystematiek daarvan afwijkt. Dit 
is de verklaring van de keuze die wij 
ook voor deze pensioenen in deze wet 
geving hebben gedaan. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Sociale verzekering (aanpassings-
mechanismen) 
Sociale verzekeringen 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Na-
dere wijziging van de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet, de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring en de Ziektewet (invoering gelijke 
uitkeringsrechten voor mannen en 
vrouwen) (15 706). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! In dit wetsontwerp gaat het 
om een gelijkberechtiging in de soci-
ale verzekering, met name in de Alge-
mene arbeidsongeschiktheidswet. Het 
doel van de voorstellen die nu ter tafel 
liggen is, het recht op AWW-pensioen 
voor de gehuwde in bedrijf of beroep 
werkende vrouw beter te regelen. Te-
gen de huidige regeling, die door mid-
del van een amendement in de wet is 
aangebracht, bestaan nogal ernstige 
bezwaren. Er is geen sprake van gelijk-
berechtiging. Er is sprake van een te 
vergaande cumulatie van pensioenen. 
De man kan op een gegeven moment 
100% krijgen en de vrouw 70%; dat is 
te zamen 170%. 

De belangrijkste uitgangspunten die 
wi j hebben gekozen voor het wets-
ontwerp zijn: gelijkberechtiging, ver-
zelfstandiging en een maximering van 
de samenloop van uitkeringen. Wij 
hebben ons daarbij gebaseerd op een 
unaniem advies van de Sociaal Econo-
mische Raad, waaruit blijkt dat wi j ad-
viezen van deze raad wel erg serieus 
nemen. Het voorstel van de SER week 
af van dat van ons. Wij hadden geko-
zen voor een urencriterium, de raad 
koos een inkomenscriterium. De heer 
Franssen sprak zich daarover positief 
uit. Wij hebben in die zin onze wetge-
ving aangepast. 

De heer Franssen betuigde sympathie 
met het wetsontwerp. Ik ben hem 
dankbaar voor zijn steun. Hij vroeg of 
er uitvoeringsproblemen en aanloop-
fouten zouden zijn en of de problemen 
tot een minimum zouden kunnen wor-
den beperkt. Het voorgestelde stelsel 
is nieuw. Aanloopmoeilijkheden zullen 
er zonder twijfel zijn. Ik heb echter het 
volste vertrouwen in de uitvoeringsor-
ganen die deze wet zullen moeten uit-
voeren, gezien hun jarenlange erva-
ring. Het is mijn voornemen contact te 
houden met de uitvoeringsorganen, 
teneinde te zien hoe het verder loopt. 

De heer Franssen wijst erop, evenals 
de heer Van Kleef, dat huisvrouwen 
buiten deze regeling vallen, ofschoon 
zij zeer belangrijk werk verrichten. Bo-
vendien wordt het grootste deel van 
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het nationaal inkomen in de huishou-
dens besteed. De heer Franssen heeft 
er evenwel begrip voor, dat budgettai-
re overwegingen zich ertegen verzet-
ten de huisvrouwen op dit moment in 
de regeling te betrekken. Inderdaad is 
dat de reden waarom wij daartoe niet 
hebben besloten en waarom de SER 
heeft uitgesproken dat dit in de priori-
teitenafweging moet worden betrok-
ken. 

De heer Franssen vraagt met name 
aandacht voor de echtgenote van de 
pendelaar die geen uitkering krijgt, 
noch voor een voorziening ingevolge 
de AAW in aanmerking komt. Hij 
vraagt of dan wel van verzelfstandi-
ging sprake is en of de uitvoeringsbe-
palingen niet zodanig kunnen worden 
gewijzigd dat de gehuwde vrouwen 
zelfstandig de voorziening krijgen. De 
echtgenote van een pendelaar die in 
het buitenland onder de sociale verze-
kering valt is inderdaad met haar echt-
genoot buiten de AAW-verzekering ge-
bracht. Zij zal derhalve, indien zij in het 
bedrijfs- of beroepsleven werkte, recht 
op uitkering noch op een voorziening 
ingevolge AAW kunnen doen gelden. 
Dit geldt niet slechts wat betreft de 
AAW maar ook wat betreft de overige 
volksverzekeringen. 

In dit verband behoef ik slechts te 
wijzen op de AOW. Die volksverzeke-
ringen vormen een samenhangend 
geheel. De verzelfstandiging van de 
verzekering van deze vrouwen dient 
evenals de premieplicht - de premie-
plicht is ook in deze wetgeving niet ge-
regeld - te worden bezien in het kader 
van de discussie en de studie over de 
volksverzekeringen in hun totaliteit. 
Het is de heer Franssen bekend dat op 
dit ogenblik, mede in verband met de 
EEG-richtlijn van 19 december 1978, 
deze studie plaatsvindt. Ik neem aan 
dat de zaak op bevredigende wijze zal 
worden geregeld. 

De heer Franssen heeft er te recht op 
gewezen dat het voor kinderen in die 
gezinnen anders is. Dat geldt ook voor 
de AOW. Kinderen vanaf 15 jaar in zo'n 
gezin bouwen zelfstandig een AOW-
pensioen op. Men is namelijk van zijn 
vijftiende tot zijn vijfenzestigste jaar 
verzekerd. In die samenhang moet het 
worden bezien. 

De heer Franssen heeft nog gewezen 
op de lange duur van de realisatie van 
de aanspraken van pendelaars in Duits-
land. Hij vraagt met de Duitse autoritei-
ten overleg te plegen over snellere af-
doening. In EEG-verband is overleg 
gaande om tot bespoediging van de af-
handeling van aanvragen te komen. 

Ook de uitvoeringsorganen doen hier-
aan het hunne. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid van voorschotlening in 
Nederland indien de afhandeling niet 
t i jdig kan plaatsvinden. Het gevraagde 
overleg met de Duitse autoriteiten lijkt 
mij daarom niet nodig. Overigens wil 
het nogal eens voorkomen dat het niet 
spoedig toekennen van een uitkering 
het gevolg is van te late indiening van 
de betreffende aanvragen. 

De heer Franssen heeft nog de aan-
dacht gevestigd op de bepaling tegen 
cumulatie van de AAW van een vrouw 
die jonger is dan 65 jaar met de AOW 
van haar man. 

Hij wees op de mogelijkheid van 
aanzienlijke achteruitgang. In dit ver-
band wees hij ook op de discussie in 
de Tweede Kamer. Daar is deze zaak 
aan de orde gesteld door mevrouw Sa-
lomons. Zowel AOW als AWW regelen 
een bodemvoorziening die rekening 
houdt met de minimale behoeften die 
er bij man en vrouw bestaan. Een anti-
cumulatie, zoals wij die hebben geko-
zen, lijkt daarom logisch. 

Vanuit de AWW sec bekeken is het 
misschien niet helemaal logisch - dat 
geef ik de heer Franssen toe - maar zo-
lang de gelijkberechtiging in alle volks-
verzekeringen nog niet is gerealiseerd, 
is het logisch het te doen, zoals wij het 
hebben voorgesteld. Pas later als ook 
de AOW aan de orde komt, kan de zaak 
misschien nog eens anders worden 
bekeken. Materieel is de anticumulatie 
in dit geval exact dezelfde als die wan-
neer het gaat om twee maal een 
AWW-pensioen. Materieel is er dus 
geen verschil. 

Het streven van de Regering is erop 
gericht, zo zei de heer Franssen, dat 
man en vrouw zoveel mogelijk bij één 
bedrijfsvereniging terecht komen. Het 
probleem werd gesteld, dat als een 
vrouw gedeeltelijk met de echtgenoot 
meewerkt en gedeeltelijk in loondienst 
is, dit principe niet wordt gerealiseerd. 
De vrouw komt dan krachtens artikel 
61 terecht bij de bedrijfsvereniging, 
waar zij voor de WAO verzekerd is. De-
ze constatering van de heer Franssen 
is juist, maar zij vormt een uitzonde-
ring op de algemene regeling en hangt 
samen met het feit dat naast de AAW 
nog een WAO bestaat voor mensen in 
loondienst. Daarom is er geen reden 
op dit punt van onze voorstellen af te 
wijken. 

De heer Van Kleef vindt de titel 'gelij-
ke rechten van mannen en vrouwen' 
wat misleidend. Hij wees erop dat de 
grootste groep vrouwen bestaat uit 
gehuwde vrouwen, de huisvrouwen, 
die geen betrekking hebben of niet in 
het bedrijf meewerken. Ik ben het er-

mee eens en ik heb er al'op gere-
ageerd in antwoord op een opmerking 
van de heer Franssen. Het is gewoon 
op dit moment niet te bolwerken om 
dit in een nieuwe regeling mee te ne-
men, want het zou zo'n f 500 a f 600 
miljoen extra kosten. In de Tweede Ka-
mer heb ik al gezegd dat Bruin dit op 
dit moment niet kan trekken. 

De heer Van Kleef heeft gezegd dat 
bij de gevolgde keuze voor systeem B 
van de SER een aantal groepen buiten 
de regeling vallen. Daarbij heeft hij de 
aandacht gevestigd op een beschou-
wing van zijn collega Jansen in de 
Tweede Kamer. Hij vroeg naar het 
waarom van deze keuze. De keuze is 
gevallen op de werkelijke inkomens-
derving - d a t wijkt dus af van de vroe-
gere opzet van de AWW - in plaats van 
op de veronderstelde inkomensder-
ving, die aan de bestaande wet ten 
grondslag ligt. Dit inkomensdervings-
beginsel stemt meer overeen met de 
werkelijkheid en spoort ook beter met 
de WAO. Bovendien is een en ander 
gebaseerd op een unaniem advies van 
de SER. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

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

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
voorzitter! Als de Kamer dit wets-
ontwerp aanneemt zal de derde fase 
zijn voltooid. De herstructurering be-
stond uit drie fasen. Fase 1: de integra-
tie kinderbijslag/kinderaftrek; fase 2: 
de afschaffing van de extra telling voor 
16- en 17-jarigen en een verbetering 
van de regeling inzake de tegemoetko-
ming studiekosten. Die tweede fase 
heeft een ombuiginsoperatie opgele-
verd, die belangrijke besparingen 
heeft gegeven. De derde fase, die 
thans aan de orde is, is een noodzake-
lijke afronding van deze eerste en 
tweede fase, met name de eerste fase. 
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Wat thans aan de orde is, is een volle-
dige integratie en een bijslag voor ie-
dereen, in één wet en één uitvoering. 

Ik constateer met blijdschap, dat in 
het algemeen vanuit deze Kamer zeer 
positief op dit wetsontwerp is gere-
ageerd. De verschillende sprekers heb-
ben met name gewezen op de belang-
rijke vereenvoudiging, die hiermee is 
bereikt. Daarmee is de discussie om-
trent de kinderbijslag niet voltooid. 

In de toekomst is sprake van een 
verdere bezinning op de meerfunda-
mentele aanpassing van ons kinder-
bijslagsysteem. Ik zou in dat verband 
niet over een vierde fase wil len spre-
ken, omdat de fasen 1, 2 en 3 bij elkaar 
horen. Met deze derde fase hebben wi j 
een nieuw uitgangspunt voor de kin-
derbijslag gekozen. In de toekomst 
gaat het om een meer complete her-
waardering van de doelstellingen en 
uitgangspunten van de kinderbijslag-
wetgeving. 

Wij proberen de zaak snel aan te 
pakken. Wij streven naar realisering op 
1 januari 1982. Wij hebben al toege-
zegd om de adviesaanvrage naar de 
SER vóór 1 april 1980 te verzenden. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij vinden, 
gezien onze keuze, dat de kinderbijslag 
gegeven moet worden van het eerste 
kind af. Waarom? Omdat de kinderaf-
trek en kinderbijslag zijn geïntegreerd. 
Dan moet het draagkrachtbeginsel, dat 
aan de kinderaftrek ten grondslag ligt, 
ergens een vertaling vinden. Ook moet 
worden gelet op het karakter van het 
minimumloon. Wij kiezen in beginsel 
voor ontdooiing van de kinderbijslag 
voor het eerste kind, en geen bevrie-
zing. Alleen een tijdelijke bevriezing 
wordt door ons nog verdedigbaar ge-
acht, zij het met moeite. 

Ik heb begrepen, dat de heer Van 
Tets toch de mogelijkheid om de kin-
derbijslag voor eerste en tweede kin-
deren af te schaffen, open wenst te 
houden. Terecht heeft hij erop gewe-
zen, dat dan zeker weer ter discussie 
komt de vraag naar de herinvoering 
van kinderaftrek ten behoeve van eer-
ste en tweede kinderen. Het lijkt mij, 
dat dit haaks staat op de plannen die 
thans op tafel liggen. 

Ook zelfstandigen krijgen nu kinder-
bijslag voor eerste en tweede kinde-
ren. Er is sprake van een gelijke behan 
deling. De heer Van Kleef vond dit met 
name een positief punt. 

Er is sprake van een grote verbete-
ring voor deze gezinnen. Ik erken, dat 
de invoering van deze zaak hier en 
daar knelpunten veroorzaakt, met na-
me voor de kleine zelfstandigen en 
zelfstandigen zonder kinderen in ver-
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band met de premieheffing. Wij heb-
ben tegemoetkomingen gegeven. De-
ze zijn bij de behandeling in de Twee-
de Kamer nog wat versterkt. Beide ver-
beteringen zijn door de heer Franssen 
zeer positief beoordeeld. 

Het systeem dat wi j hebben gekozen 
is dat van de prijsindexering, zij het dat 
wi j nog een overgangssituatie hebben 
tot 1 januari 1982; bijslag eerste kind 
bevroren, de bijslag voor de overige 
kinderen loon-geïndexeerd. Als er 
niets gebeurt, dan zullen op 1 januari 
1982 alle kinderbijslagen - eerste en 
volgende kinderen - prijs-geïndexeerd 
zijn, tenzij een voorstel tot wijziging 
wordt ingediend. Dat overwegen wi j 
niet, met uitzondering van onze plan-
nen met betrekking tot de herstructu-
rering. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Tets is niet erg overtuigd van het door 
ons laten voortbestaan van de kinder-
bijslag voor partieel leerplichtigen. Ik 
begrijp zijn motieven. Het feit, dat wi j 
die kinderbijslag toch hebben laten 
voortbestaan, houdt verband met de 
omstandigheid, dat wi j straks een stu-
diefinanciering krijgen. Deze studiefi-
nanciering is noodzakelijk. Ik denk dat 
je, als je die realiseert vanaf het acht-
tiende jaar, het recht op kinderbijslag 
van die leeftijd af kan afschaffen op de-
zelfde manier zoals is gedaan met be-
trekking tot invalide kinderen. Het kan 
zijn, dat men dan zegt: de leeftijds-
grens is 18 jaar en ik zal zonder meer 
kinderbijslag verstrekken tot het acht-
tiende jaar, ongeacht of de kinderen 
worden onderhouden - dus als het wa-
re geen onderhoudscriterium hanteren 
- als nu geldt voor kinderen tot 16 jaar. 
Deze zaak staat nog open. 

Mijnheer de Voorzitter! Verschillen-
de sprekers hebben aandacht besteed 
aan de herstructurering. Ik heb die ver-
halen beschouwd als een bijdrage in 
de discussie, die hierover verder 
plaatsvindt. De heer Versloot heeft 
zich aangesloten bij de benaderings-
wijze van de heer Van Dis in de Twee-
de Kamer. De heer Van Dis heeft ge-
vraagd waarom niet werd gesproken 
van een voorziening. Als gesproken 
wordt over een bijdrage in plaats van 
over een premie is er voor gemoeds-
bezwaarden ook geen probleem. Ik 
voel dit wel aan. Op zichzelf vind ik het 
ook oneigenlijk, in dit opzicht van een 
verzekering te spreken. Er is immers 
geen sprake van een risico. Overigens 
is oud worden in die zin ook geen risi-
co. Het is alleen het geval als je geen in 
komen hebt als je oud bent. Dus je 
kunt ook de sociale verzekering voor 
die doeleinden wel gebruiken. Op zich-
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zelf zou ik er geen probleem mee heb-
ben, dit ook in een verdere studie mee 
te nemen. 

De heer Versloot heeft gezegd, dat 
het toch weer inkomensafhankelijk 
moet worden en dat de loonindex 
weer moet worden geïntroduceerd. Hij 
heeft verder gesproken over leeftijdge-
bonden kinderbijslagen. Ik wil over de-
ze onderdelen geen oordelen uitspre-
ken. Het zijn stuk voor stuk elementen, 
die straks in beraad moeten komen, 
evenals de elementen die de heren 
Franssen en Van Tets hebben ge-
noemd. De heer Franssen heeft ge-
zegd, dat de kinderbijslag niet meer 
onder de inkomstenbelasting moet 
worden gebracht. De heer Van Tets 
heeft nadrukkelijk herinnerd aan zijn 
bijdrage in een eerdere discussie in 
deze Kamer met betrekking tot de her-
structurering. Ik wil ook de punten, die 
hij destijds heeft opgesomd, graag 
meenemen in het verdere beraad. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb begre-
pen dat de heer Van Tets de indruk 
heeft dat ik op dit moment iets enthou-
siaster ben over een herstructurering, 
een heroverweging inzake de kinder-
bijslag dan aanvankelijk het geval was. 
Ik denk dat het schijn is. Ik heb aanvan-
kelijk nogal wat moeite gehad met de 
suggesties, die de heer Van Tets deed. 
Ik had namelijk het gevoel dat de heer 
Van Tets met anderen van mening was 
dat een en ander zijn beslag zou krij-
gen bij de invoering van de derde fase 
van de kinderbijslag, als het effe zou 
kunnen. Ik heb gezegd,dat ik geen kans 
zag, dat gerealiseerd te krijgen, terwijl 
de invoering van die derde fase nodig 
was vanwege de afronding van de eer-
ste fase. Ik heb het gevoel dat mijn be-
naderingswijze ten opzichte van deze 
zaak op zichzelf niet veel veranderd is. 
Ik sta open voor elke verandering in 
een kinderbijslagvoorziening, die een 
verbetering inhoudt en die sociaal ge-
zien verantwoord is. 

Mijnheer de Voorzitter! Mij rest nog 
het beantwoorden van enkele concrete 
vragen. De heer Van Kleef heeft ge-
vraagd of ik voornemens ben, andere 
sociale uitkeringen te prijsindexeren. 
Mijn antwoord is, dat ik geen plannen 
in die richting heb. 

Hij heeft gevraagd wanneer de be-
vriezing ongedaan is gemaakt. Ik heb 
al gezegd: als er niets verandert, is die 
bevriezing ongedaan gemaakt per 1 ja-
nuari 1982, tenzij er nieuwe wetgeving 
komt. 

Hij heeft gevraagd wat ik doe als de 
prijsindexering hoger uitvalt dan de 
loonindexering. Ik weet dat niet. Als je 
iets wil doen, zal je met nieuwe wetge-
ving moeten komen. Ik wil op dit mo-
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ment op deze problematiek, die wat 
hypothetisch is, zeker niet vooruitlo-
pen. 

Hij vroeg ook, of het rechtvaardig is, 
zelfstandigen zonder kinderen mee te 
laten betalen voor deze verzekering. 
Mijnheer de Voorzitter! Dat is zeer ze-
ker rechtvaardig. Het is inherent aan 
het kinderbijslagsysteem, waarbij ook 
van de gezinnen zonder kinderen en 
van de vrijgezellen een bijdrage wordt 
gevraagd om het geheel te kunnen f i-
nancieren. 

Ook werd gevraagd, of hiermee een 
eerste stap wordt gezet op de weg 
naar een volksverzekering voor de kin-
derbijslag. Mijnheer de Voorzitter! Het 
is niet een eerste stap, het is in die zin 
een complete volksverzekering dat het 
systeem voor iedereen gaat gelden. 
Het begrip verzekering kan men wel 
tussen aanhalingstekens plaatsen. 

De geachte afgevaardigde vroeg ten 
slotte, of er sprake zou zijn van een 
werknemerspremie. Ik had begrepen, 
dat zijn collega in de Tweede Kamer 
van oordeel was dat het goed zou zijn 
om er een werknemersverzekering van 
te maken. Het is echter niet mijn be-
doeling. Ik heb daartoe geen plannen, 
zodat de geachte afgevaardigde wei-
licht is gerustgesteld. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Na-
dere wijziging van de Ziektewet en de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsver 
zekering (uitzondering van de zieken 
geldverzekering van personen van 65 
jaar en ouder) (15696). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Versloot heeft zich 
tegen het wetsontwerp uitgesproken, 
hetgeen ik betreur. Ik onderschrijf zijn 
motieven niet, hetgeen zal blijken als 
ik reageer op de opmerkingen van de 
heer Van Kleef. 

Het deed mij genoegen, dat zowel 
de heer Franssen als de heer Van Tets 
zich namens zijn fractie met het wets-
ontwerp kon verenigen. Ik nam er nota 
van, dat de heer Franssen een betere 
synchronisatie van de verschillende 
einddata van groot belang achtte. Zo-
als zowel in de stukken als in de dis-
cussie in de Tweede Kamer uiteen is 
gezet, zal op zeer korte termijn over 
deze kwestie het advies van de SER 
worden gevraagd. 

In tegenstelling tot de heer Van Tets, 
die van oordeel was, dat de in het 
wetsontwerp vervatte regeling eigen-
lijk veel eerder tot stand had moeten 
komen, vroeg de heer Van Kleef waar-
om het voorstel nu al moest worden 
behandeld. Het antwoord daarop 
houdt een verwijzing in naar het ge-
stelde op de eerste bladzijde van de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag, uitgebracht aan de Tweede Ka-
mer. Daar is gesteld, dat het verkrijgen 
van AOW-pensioen tot gevolg heeft, 
dat een boven 65-jarige voor de voor-
ziening niet meer is aangewezen op 
loon of loonvervangende uitkeringen. 
In verband daarmee acht ik geen ter-
men aanwezig om de behandeling van 
dit ontwerp uit te stellen tot de invoe-
ring van de wettelijke aanvullende 
pensioenplicht. Ik deel dus niet de op-
vatting van de heer Versloot, die stel-
de, dat wi j te vroeg met deze regeling 
komen. 

Ik ben er blij om dat de heer Frans-
sen met ons voorstel instemt. Op de 
vraag van de heer Van Kleef over de 
ingangsdatum van de wettelijke aan-
vullende pensioenplicht kan ik ant-
woorden, dat het mij niet mogelijk is, 
een tijdstip te noemen voor de indie-
ning van het wetsontwerp bij de Twee-
de Kamer, laat staan voor de datum 
van invoering. Ik wijs erop dat, ook al 
is het voorstel door het parlement aan-
genomen, het enige tijd zal duren voor 
de regeling is volgroeid. Het zou niet 
verantwoord zijn, daarop te wachten. 

De heer Van Kl&ef vroeg, of ten aan-
zien van het overheidspersoneel 
beëindiging van de uitkering zal moe-
ten plaatsvinden voor boven 65-jari-
gen. Ik vind dit een zeer relevante 
vraag, die ook in de Tweede Kamer 
werd behandeld. De heer Buikema, lid 
van die Kamer, heb iktoen de toezeg-
ging gedaan dat deze kwestie op zo 
kort mogelijke termijn aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken zou worden 
voorgelegd. Deze toezegging wil ik 
hier graag herhalen. Ik vind, dat beide 
regelingen gelijk op moeten lopen. 

Ten slotte vroeg de heer Van Kleef, 
te mogen vernemen welke catego-
rieën er door deze maatregel op achter-
uit gaan. De gevolgen van het niet 
meer verzekerd zijn, zullen de heer Van 
Kleef duidelijk zijn. Men behoeft óók 
geen premie meer te betalen. De gevol-
gen voor de ziektekostenverzekeringen 
kunnen verschillend zijn. Het hangt af 
van de inkomenspositie van de betrok-
kenen of zij zich bij een bejaardenverze-
kering, bij een vrijwill ige ziekenfonds-
verzekering, of bij een particuliere zie-
kenfondsverzekering kunnen aanslui-

ten. Dat is niet exact in te vullen, dus in 
die zin kan ik deze vraag van de heer 
Van Kleef niet exact beantwoorden. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Sluiting 18.00 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. De volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van wet: 

Wijziging van de begroting van het 
Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden 
voor het jaar 1978(15 632); 

Wijziging van hoofdstuk XII (Depar-
tement van Verkeer en Waterstaat) 
van de aanwijzing en de raming van de 
middelen tot dekking van de uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1978 
(15718); 

Naturalisatie van d'Accorso, Gaeta-
no en 24 anderen (15 856); 

Naturalisatie van Akihary, Cornelis 
AlexPaulus en 22 anderen (15 859); 

Naturalisatie van Baarn, Romeo Roy 
en 29 anderen (15 862); 

Wijziging van hoofdstuk VI (Departe-
ment van Justitie) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1979 (wijziging naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoor-
stel) (15 866); 

Wijziging van hoofdstuk IXA (Natio-
nale Schuld) van de begroting van uit-
gaven van het Rijk voor het jaar 1979 
(verzamelontwerp; eerste wijzigings-
voorstel) (15 867); 

Wijziging van hoofdstuk IXB (Depar-
tement van Financiën) van de begro-
ting van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1979 (wijziging naar aanleiding 
van de Voorjaarsnota; eerste wijzi-
gingsvoorstel (15 868); 

Naturalisatie van Belmonte Marks, 
Thomas Jean en 27 anderen (15896); 

Naturalisatie van Beaten, Hendrik 
Josef Antoniusen 21 anderen 
(15912); 

Naturalisatie van Badloe, Anandpra 
kaash en 19 anderen (15 913); 

Naturalisatie van Ferdinandus, Sa-
rah Wilhelmina en 22 anderen 
(15 914); 

Naturalisatie van Araüjo, José Maria 
en 27 anderen (15 917); 

Naturalisatie van Brito, Antónia Ma-
ria en 25 anderen (15 918); 

Naturalisatie van Abrol, Ytendr en 
28 anderen (15 919); 

Wijziging van de Algemene wet in-
zake rijksbelastingen (15 921); 

Naturalisatie van Baas, Beatrice Ger-
maine en 22 anderen (15 861); 

Wijziging van hoofdstuk IXB (Depar-
tement van Financiën) van de aanwij-
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zing en raming van de middelen tot 
dekking van de uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1979 (verzamelontwerp; 
eerste wijzigingsvoorstel) (15 875); 

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

Naturalisatie van Ahmed, Shahid en 
21 anderen (15 922); 

Naturalisatie van Bandurski, Franz 
en24anderen(15 925); 

Naturalisatie van Anestakis, Evange-
los en 21 anderen (15 926); 

Naturalisatie van Alexandropoulos, 
Theodorosen 23 anderen (15 927); 

Naturalisatie van Araüjo, Ramiro Jo-
ao en 27 anderen (15 931); 

Naturalisatie van Atraghji, Ezra en 
28 anderen (15 938); 

Naturalisatie van Ang, Yan Sun en 
27 anderen (15 939); 

Naturalisatie van Barrancos y Perez, 
José-Antonio en 21 anderen (15 944); 

Naturalisatie van Van den Brandt, 
Adrianus Ludovica en 26 anderen 
(15 945); 

Naturalisatie van Al-Saiedi, Nouri 
Beder H. Lazim en 27 anderen 
(15 946); 

Naturalisatie van Bakarbessij, Mar-
cus en 21 anderen (15 952); 

Naturalisatie van Appono, Margare-
tha en 21 anderen (15 954); 

Naturalisatie van Andrade, Gilberto 
Joao en 28 anderen (15 955); 

Naturalisatie van Belghazi, Hassan 
en 25 anderen (15 956); 

Deze wetsontwerpen zijn inmiddels 
gesteld in handen van het College van 
Senioren. 

Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en de loonbelasting in verband 
met oneigenlijk gebruik (reparatiewet-
geving) (15 516); 

Wijziging van enkele bepalingen 
met betrekking tot de huur en verhuur 
van bedrijfsruimte (15 666); 

Nadere wijziging van de Wet mini-
mumloon en minimumvakantiebij-
slag, een aantal sociale verzekerings-
wetten en enige andere wetten (herzie-
ning aanpassingsmechanismen en 
vaststelling regelen hoogte sociaal mi-
nimum) (15 900). 

Deze wetsontwerpen zijn c.q. zullen 
worden gesteld in handen van de des-
betreffende vaste commissies. 

2°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de Ministe' van Buitenland-

se Zaken, ten geleide van de voorlopi-
ge Nederlandse versie van de conclu-
sies van de Voorzitter van de Europese 
Raad, naar aanleiding van de zitting 
van die Raad, welke te Dublin is ge-
houden op 29 en 30 november 1979 

alsmede van het zgn. Rapport van het 
Comité van Wijzen, dat tijdens die 
Raadszitting werd gepubliceerd; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
een telegram afkomstig van de Voor-
zitter van de vaste Commissie van de 
volksvertegenwoordiging van Demo-
cratisch Kambodja; 

een, van alsvoren, ter voldoening 
aan het bepaalde in artikel 60 lid 2 en 
onder verwijzing naar artikel 61 lid 3 
van de Grondwet, ten geleide van de 
Nederlandse en de Duitse tekst van de 
op 4 september 1979 te Berlijn (Oost) 
tot stand gekomen Overeenkomst tus-
sen de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Regering van de 
Duitse Democratische Republiek inza-
ke de samenwerking op het gebied 
van wetenschap en cultuur (Trb. 1979, 
154) alsmede van de toelichtende nota 
bij deze Overeenkomst; 

een, van de Staatssecretaris van Bin-
nenlandse Zaken, ten geleide van een 
aantal exemplaren van zijn circulaire 
van 5 december 1979 aan de gemeen-
tebesturen, betreffende Uitkering ge-
woon lager onderwijs 1979; 

een, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van de 
door hem goedgekeurde jaarrekening 
over 1976 van het Academisch Zieken-
huis Leiden alsmede van het rapport 
over deze jaarrekening uitgebracht 
door de in artikel 116 van de Wet op 
het wetenschappelijk onderwijs ge-
noemde accountant; 

een, van de Minister voor Weten-
schapsbeleid, ten geleide van het rap-
port van de Adviesgroep Maatschap-
pelijke Gevolgen van de Micro-Elektro-
nica; 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat ten geleide van het advies 
dd. 5 juli 1979 van de Voorlopige Raad 
voor de Verkeersveiligheid inzake de 
deelname van de Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen aan het ge-
coördineerd beleid op het gebied van 
de verkeersveiligheid; 

een, van de Minister van Sociale Za-
ken, betreffende het Arbeidsvoorwaar-
denoverleg 1980; 

een, van de Staatssecretaris van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, de heer Wallis de Vries, ten ge-
leide van een aantal exemplaren van 
het boek 'de recreatieve stad', een stu-
die ter stimulering van de gedachten-
wisseling over de recreatieve kwaliteit 
van het stedelijk mil ieu. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden; 

3°. de volgende missives; 
zeven, van de Directeur van het Ka-

binet der Koningin houdende medede-
ling van de goedkeuring door H. M. de 
Koningin van een aantal door de Ka-
mer aangenomen wetsontwerpen; 

een, van de Voorzitter van de As-
semblée van de Westeuropese Unie, 
ten geleide van een aantal Aanbevelin-
gen,aangenomen door vorengenoenv 
de Assemblee gedurende het Tweede 
Gedeelte van de 25ste Gewone Zitting, 
welke van 3-6 december 1979 te Parijs 
is gehouden; 

een, zijnde een resolutie, aangeno-
men tijdens de vergadering van het in-
tereilandelijk topoverleg, bestaande 
uit de delegaties van de eilanden Aru-
ba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Maar-
ten en St. Eustatius, op 4 december 
1979 gehouden, betreffende het wets-
ontwerp inzake de reparatiewetge-
ving. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden; 

Lijst van besluiten 
De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om; 

het voorbereidend onderzoek van 
het wetsontwerp Wijziging van de in-
komstenbelasting en de loonbelasting 
in verband met oneigenlijk gebruik 
(reparatiewetgeving) (15 516) te doen 
houden op 29 januari 1980; 

de openbare behandeling van het 
wetsontwerp Het treffen van sancties 
tegen bepaalde staten of gebieden 
(Sanctiewet 1977) (14006) te doen 
houden op 5februari 1980; 

de heer Tunders te benoemen tot 
plv. lid van de vaste Commissie voor 
Defensie in de plaats van de heer 
Tummers. 

5°. de volgende geschriften: 
een, van H. D. C. Visser, te Amster-

dam, betreffende het vrouwenkies-
recht. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Binnenlandse Za-
ken en de Hoge Colleges van Staat; 

een, van H. Salassa, te Roermond, 
betreffende uitkering aan ex-K.N.I.L.-
militairen. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas 
te Commissies voor Binnenlandse Za-
ken en de Hoge Colleges van Staat en 
voor Justitie; 

een, van de Bond van Nederlandse 
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtof-
fers, te Doorn, betreffende de kwestie 
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van de toelating van Zuid-Afrika tot de 
Olympische Spelen voor Gehandicap-
ten in 1980. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Buitenlandse Za-
ken en voor Cultuur en Recreatie; 

een aantal, van het college van bur-
gemeester en wethouders der ge-
meente Oostzaan, van P. J. de Wit en 
anderen, betreffende het vraagstuk 
van de produktie en de plaatsing van 
atoomwapens in Nederland. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissies voor Buitenland-
se Zaken en voor Defensie; 

een, van de Partij van de Arbeid, afd. 
Heerlen, betreffende de vestiging van 
Amerikaanse wapen- en materiaalde-
pots in herstructureringsgebieden. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Defensie en voor 
Sociale Zaken; 

een, van het college van burgemees-
ter en wethouders der gemeente Vlie-
land, ten geleide van een door de raad 
dier gemeente aangenomen motie in-
zake de vertegenwoordiging in het 
coördinatiecollege Waddengebied. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening; 

een, van E. Verkaik, te Willeskop, be-
treffende de watervoorziening 'Mid-
den- en West-Nederland'. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissies voor Verkeer en Water-
staat en voor Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne; 

een, van A. B. Dull tot Backenhagen, 
te Leeuwarden, betreffende invoering 
van Friese advertenties van de provin-
cie. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de vas-
te Commissie voor Cultuur en 
Recreatie. 
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