
36ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 139 leden, te 
weten: 

Aarts, Van Agt, Alders, Andela-Baur, 
Van Baars, Beckers-de Bruijn, Ter 
Beek, Beinema, Van den Bergh, J. D. 
Blaauw, P. M. Blauw, J . J. P. de Boer, 
De Boois, Borgman, Braams, Brouwer, 
Buikema, Van der Burg, Buurmeijer, 
Castricum, Cornelissen, Couprie, 
Dales, G. C. van Dam, Dees, Van Dijk, 
Dijkman, Dijkstal, Van der Doef, 
Dolman, Duinker, Engwirda, Van Erp, 
Van Es, Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-
van Essen, Eversdijk, Faber, Franssen, 
Frinking, Gardeniers-Berendsen, 
Gerritse, De Grave, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, Van 
der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hermsen, Hummel, 
Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat, 
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Keja, Van Kemenade, Knol, Kombrink, 
Konings, Van der Kooij, De Korte, 
Korthals, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Lambers-Hacquebard, Lankhorst, 
Lansink, Lauxtermann, Leerling, Van 
der Linden, Linschoten, Van der 
Louw, Lucassen-Stauttener, Mateman, 
Van der Mei, Metz, Meijer, Mik, Moor, 
Müller-van Ast, Niessen, Nijhuis, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nypels, 
Van Ooijen, Oomen-Ruijten, Den 
Ouden-Dekkers, Patijn, Poppe, 
Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey, 
Rienks, Van Rossum, Salomons, Van 
der Sanden, Schartman, Schreuders, 
Schutte, Van der Spek, Spieker, 
Stemerdink, Stoffelen, Tazelaar, Van 
Thijn, Van den Toorn, Toussaint, 
Tripels, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter 
Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, Van der 
Vlies, Van Vli jmen, Voorhoeve, B. de 
Vries, K. G. de Vries, De Waart, 
Wagenaar, Wallage, Weisglas, 
Wessel-Tuinstra, Wiebenga, Wil lems, 
Wolters, Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Rietkerk, Minister van 
Binnenlandse Zaken, Deetman, 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, De Koning, Ministervan 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Korte-van Hemel, Staatsse-
cretaris van Justitie, de heren Koning, 
Staatssecretaris van Financiën, De 
Graaf, Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en Van 
der Reijden, Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

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

Van Dis, wegens het bijwonen van 
een begrafenis; 

De Pree en Weijers, wegens ziekte; 

Wessel-Tuinstra, Franssen en Wieben-
ga, alleen voor het eerste gedeelte 
van de vergadering. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door de leden Janmaat en 
Lankhorst aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken, over respectieve-
lijk het verstoren of verhinderen van 
vergaderingen en het weigeren van 
medewerking aan het vergaderrecht. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]3a e"3b 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb mijn vragen gesteld 
om van de Minister te horen of hij zich 
bewust is van de ernst van de situatie. 
Velen zijn diep bezorgd over de 
standpunten die onder andere door 
de Centrumpartij worden verkondigd. 
Veel mensen beschouwen de verhalen 
van deze partij als een constante 
aanval op de in ons land woonachtige 
buitenlanders en zij zien de funeste 
uitwerking die dat heeft. 

Groepen worden tegen elkaar 
opgezet, de vreemdelingenhaat wordt 
aangewakkerd en de problemen van 
integratie en samenleven worden niet 
kleiner, maar groter gemaakt. Als 
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mensen daarop wijzen, discriminatie-
tendensen bestrijden en buitenlanders 
in bescherming nemen, is dat geen 
ongrondwetteli jk gedrag, maar juist in 
overeenstemming met onze Grondwet 
en met de beste tradities van dit land. 
Ik hoop dat de Minister van Binnen-
landse Zaken bij de beantwoording 
van de door mij gestelde vragen met 
deze toelichting rekening wil houden 
en hier ook zal antwoorden als 
coördinerend bewindsman voor de 
minderheden. 

D 
De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! In Nederland 
bestaan de grondrechten van vrijheid 
van meningsuiting en vrijheid van 
vergadering. Als de Centrumpartij 
volgens sommigen, vooral uit linkse 
hoek, in strijd zou zijn met wettelijke 
bepalingen, is er een onafhankelijke 
rechter die daarover zijn oordeel heeft 
uit te spreken. 

Politieke tegenstanders die hoogst-
waarschijnlijk vanwege verlies in 
aanhang hiertegen op ondemocrati-
sche wijze tekeergaan, dienen onver-
biddelijk aan de kaak te worden 
gesteld om de democratie in ons land 
overeind te houden. Ik vraag de 
Minister vooral wat hij in de praktijk 
gaat doen aan het opnieuw tot stand 
brengen van het recht van vereniging 
en vergadering voor iedere politieke 
partij die in Nederland aanwezig is. 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! In antwoord op de eerste 
vraag van de heer Janmaat, merk ik 
op dat in onze open democratie 
personen, krachtens het grondrecht 
van vrijheid van meningsuit ing, de 
vrijheid hebben zich te uiten over de 
betekenis en de wenselijkheid van 
politieke activiteiten van anderen. 
Uiteraard moet men daarbij de 
grenzen van de strafwet en de 
burgerlijke wet in acht nemen. 

Het verstoren of met bedreiging van 
geweld verhinderen van geoorloofde 
vergaderingen is in strijd met onze 
rechtsregels. In dat geval hebben 
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vergaderaars recht op bescherming 
van de overheid. In hoeverre dat in 
concreto wel of niet het geval is, is ter 
beoordeling aan de rechter. Desge-
wenst kan men dit oordeel bevorderen 
door aangifte te doen bij politie of 
justitie over vermeende onrechtmatige 
gedragingen en uitingen van anderen. 

In antwoord op de tweede vraag, 
zeg ik dat toetsing van beginselen, 
doelstellingen en programma's van 
een politieke partij en het zich daarover 
uiten, een ieder vrij staat. Ik herinner 
aan mijn antwoord op de eerste 
vraag. Over mogelijke strijdigheid met 
de wet oordeelt de rechter. 

De derde vraag wi l ik als volgt 
beantwoorden. Als de vragensteller 
meent dat personen in strijd met de 
geldende rechtsregels hebben 
gehandeld, kan hij zich richten tot 
politie, justitie en rechter. In Amster-
dam heeft de politie tegen-demon-
stranten uit het gebouw geweerd. 

Voor het antwoord op de vierde 
vraag verwijs ik naar mijn antwoord 
op de voorgaande vragen. 

Op de eerste vraag van de heer 
Lankhorst kan ik antwoorden dat 
Nederlandse burgers contractvrijheid 
hebben. Dit betekent dat zij, uiteraard 
met inachtneming van dwingende 
wettelijke regels, de vrijheid hebben, 
op grond van hen moverende overwe-
gingen te beslissen over het aangaan 
van contracten. Het antwoord op deze 
vraag luidt derhalve bevestigend. 

Voor het antwoord op de tweede 
vraag verwijs ik naar mijn antwoord 
op de eerste vraag van de heer 
Janmaat. 

In antwoord op vraag 3 wi l ik 
zeggen dat of in bedoeld geval 
onrechtmatig wordt gehandeld, ter 
beoordeling is van de rechter. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn antwoorden en met name voor 
zijn duidelijke, bevestigende antwoord 
op mijn eerste vraag. 

Bij het antwoord op vraag 3 wil ik 
nog de aanvullende vraag stellen of, 
als dat heeft plaatsgevonden, de 
Minister zelf niet vindt vanuit zijn 
hoedanigheid dat het een volstrekt 
verkeerde zaak is, als een politieke 
partij gebruik maakt van de naam van 
een bepaalde organisatie. Vindt de 
Minister dat dit krachtig moet worden 
afgewezen en dat er dan ook geen 
reden is voor de politieke partij, die 
dat doet, om zich te beklagen? 

Hoe staat het met de onder andere 
in de memorie van toelichting op de 

begroting voor 1983 genoemde actie 
om in samenwerking met de kerken, 
de vakbonden en de sportorganisaties 
te overleggen hoe onze Nederlandse 
traditie van gastvrijheid en verdraag-
zaamheid ook onder moeilijker 
wordende omstandigheden kan 
worden gehandhaafd? Hoe staat het 
met de gesprekken met organisaties 
van regisseurs en schrijvers en met 
de omroepen om aandacht te vragen 
voor multi-culturele aspecten van 
onze samenleving? 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben met de vragensteller 
van mening dat, als men zich van 
onjuiste namen of titels bedient, men 
daar ook civielrechtelijk of strafrechte-
lijk zelf de gevolgen van heeft te 
duchten. 

In antwoord op de tweede vraag 
kan ik de heer Lankhorst zeggen dat 
op het departement inderdaad 
bedoelde intentie al lang bestaat en 
dat deze ook al in praktijk is gebracht. 
Ik zal graag juist met het oog op de 
problemen die hij noemt, in intensief 
overleg met de groeperingen proberen 
te bevorderen dat wi j ook op dit punt 
de tolerantie in ons land naar vermo-
gen versterken. Ik ben het met hem 
eens dat dit van het grootste belang 
is. 

De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! Als ik op 
uitnodiging van een bij de kamer van 
koophandel ingeschreven vereniging 
daar naartoe ga, dan doe ik dat toch 
niet onder valse voorwendsels? Die 
vereniging heeft dan toch dezelfde 
rechten als iedere wettelijke vereniging 
in Nederland? 

Minister Rietkerk: Ik laat dit geheel ter 
beoordeling aan de heer Janmaat en 
aan die vereniging. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Naturalisatie van Bergrath, Hubert 
Cornelius en 18 anderen (17665); 

Naturalisatie van Arnouts, Jozef 
Jan en 19 anderen (17680); 

Naturalisatie van Camara, Birahima 
en 22 anderen (17 681); 

Naturalisatie van Ares Martin, Ana 
Maria en 22 anderen (17 682); 

Naturalisatie van Abou Rayen, Ali 
en 24 anderen (17683); 

Naturalisatie van Adriaansz, 
Jolanda Virginia en 19 anderen 
(17685); 

Naturalisatie van Chan, Koon 
Chuen en 25 anderen (17706); 

Naturalisatie van Accardi, Giussep-
pe Pietro Maria en 23 anderen 
(17707); 

Naturalisatie van Ausserhofer, 
Ermanno en 20 anderen (17 708); 

Naturalisatie van Cheng Chang 
Sheng, Gerda Pee-Joen en 21 anderen 
(17 709); 

Naturalisatie van Kho, Kim Hok 
(Teddy) en 20 anderen (17710); 

Naturalisatie van Abdul, Djamilkhan 
en 17 anderen (17 713). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! De natura!isa-
tie pleegt in Nederland te geschieden 
volgens de wetgeving. Ik zal uit de 
jongste wet inzake deze naturalisaties 
twee richtlijnen voorlezen. 

In de eerste richtlijn staat: 'Voor 
verlening van het Nederlanderschap 
komen slechts in aanmerking personen 
tegen wier verblijf voor onbepaalde 
tijd in Nederland, onderscheidenlijk 
de Nederlandse Antillen geen bezwaar 
bestaat en van wie tevens is gebleken 
dat zij in de Nederlandse of Neder-
lands-Antilliaanse samenleving zijn 
ingeburgerd, dan wel voor zover 
betreft echtgenoten, bedoeld in artikel 
5, onder f en g, en minderjarigen, dat 
zij naar mag worden verwacht 
spoedig zullen zijn ingeburgerd'. 

In de tweede richtlijn staat: 'Het 
verzoek om verlening van het Neder-
landerschap wordt afgewezen 
wanneer er ten aanzien van de 
verzoeker ernstige vermoedens 
bestaan dat hij gevaar oplevert voor 
de openbare orde, de goede zeden, de 
volksgezondheid of de veiligheid van 
het Koninkrijk'. 

In de toelichting staat het volgende: 
'Naturalisatie is in het algemeen 

immers een bekrachtiging van 
een feitelijke situatie: de betrokken 
vreemdeling is alleen staatsrechtelijk 
gezien geen Nederlander; in feite is 
hij reeds ingeburgerd. 

Hoewel daarvoor geen absoluut 
geldend criterium kan worden 
gegeven, kan toch vrij nauwkeurig 
worden omschreven wanneer een 
verzoeker als ingeburgerd kan worden 
beschouwd. Allereerst kan worden 
genoemd een redelijke kennis van de 
Nederlandse taal en, wat betreft 
verzoekers die in de Nederlandse 
Antillen zijn gevestigd, kennis van de 
taal die naast het Nederlands op het 
eiland van inwoning wordt gesproken'. 
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Met betrekking tot de vermoedens 
dat iemand gevaar oplevert staat in 
de toel ichting: 

'Ernstige vermoedens dat iemand 
gevaar oplevert voor de openbare 
orde, de goede zeden, de volksgezond-
heid of de veiligheid van het Koninkrijk 
zijn er uiteraard, wanneer een verzoe-
ker ter zake van een ernstig delict is 
veroordeeld en hij de daarvoor 
opgelegde straf ondergaat of kort te 
voren heeft ondergaan, dan wel 
wanneer een strafvervolging tegen 
hem wordt ingesteld. Deze vermoe-
dens kunnen echter ook gebaseerd 
zijn op de daden waarvoor (nog) geen 
wettelijk bewijs is geleverd'. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is dus 
een aantal bepalingen. Over wets-
ontwerp 17 689 betreffende een aantal 
mensen die op de Nederlandse 
Antillen wonen, wi l ik het volgende 
opmerken. Van de 37 mensen spreken 
20 mensen geen Nederlands en 8 
mensen spreken geen Papiemento. 

De Voorzitter: Het wetsontwerp 
17 689 is op dit moment niet aan de 
orde. 

De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Dan ga ik verder met wetsontwerp 
17 683 over de naturalisatie van Abou 
Rayan, Ali en 25 anderen. De heer 
Rayan heeft strafbare feiten gepleegd 
en is daarvoor veroordeeld. De 
officier van justitie onthoudt zich wat 
dat betreft van een advies. 

De heer Almarini werkt bij de 
Stichting Buitenlandse Werknemers in 
Nederland, hij heeft een aanvraagfor-
mulier verkeerd ingevuld. De officier 
van justitie verbaasde zich tijdens het 
oriënterend gesprek erover dat de 
man totaal niet geïnteresseerd was. 
De vraag is of de heer Almarini 
inderdaad een verzoek heeft inge-
diend. 

De heer Benzaken heeft een verblijfs-
vergunning met de beperking dat zij 
slechts geldt zolang hij in Nederland 
in loondienst is en gehuwd is met een 
Nederlandse vrouw. Beide voorwaar-
den zijn vervallen. 

De heer El Fellahi wenst geen 
afstand te doen van zijn Marokkaanse 
nationaliteit. Volgens de officier van 
justitie is het onmogelijk om tot 
naturalisatie over te gaan. 

De heer Kwok, woonachtig in 
Nederland, spreekt totaal geen 
Nederlands. De tolk die bij het 
gesprek aanwezig was, heeft gezegd 
dat het de heer Kwok niet kan schelen. 
Als hij Nederlander wordt is het goed; 
als hij Chinees blijft, is het ook goed. 

De heer Palaz is niet in staat 
gebleken in zijn eigen onderhoud te 
voorzien. 

De heer Brozak wiens huwelijk is 
stuk gelopen, waardoor zowel de heer 
Brozak als zijn echtgenote een 
uitkering hebben en zij in aparte 
woningen wonen, is totaal niet 
ingeburgerd. Men denkt dat dit er ook 
niet van komt. 

De heer Put spreekt totaal geen 
Nederlands. 

Ik kom nu te spreken over wetsvoor-
stel nummer 17 682, naturalisatie van 
Ares Martin, Ana Maria en 22 anderen. 
Mevrouw Ares is een gescheiden 
moeder met twee kinderen. Zij krijgt 
een WAO-uitkering. Zij brengt zeer 
regelmatig bezoeken aan Spanje. Uit 
de gegevens blijkt dat men niet kan 
spreken van inburgering in de 
Nederlandse samenleving. 

De heer Chomentowski krijgt een 
uitkering. De officier van justitie kan 
over hem geen advies uitbrengen 
vanwege discutabele politieke 
activiteiten. 

De officier van justitie wi l het 
naturalisatieverzoek van de heer 
Chong aanhouden vanwege een 
totaal gebrek aan kennis van de 
Nederlandse taal. 

De heer Kouris schijnt een drughan-
delaar te zijn. Hij is dat in ieder geval 
geweest. De officier van justitie ziet in 
hem een gevaar voor de Nederlandse 
samenleving. 

De heer Tso, die in de WAO loopt, 
spreekt totaal geen Nederlands. 

De heer Sedda heeft criminele 
antecedenten. Hij spreekt nagenoeg 
geen Nederlands. 

Ik maak nog een enkele opmerking 
over wetsvoorstel 17681. De heer 
Chung spreekt totaal geen Nederlands 
en heeft ook geen zin om dat te leren. 
De officier van justitie wijst naturalisa-
tie af. 

De heer Fiore verzoekt om het 
Nederlanderschap in verband met zijn 
vrouw en twee kinderen. Zijn vrouw 
en kinderen hebben hem verlaten. Hij 
is zeer moeilijk verstaanbaar. 

De vijf kinderen van mevrouw 
Balzerowski wonen in Duitsland. Zij 
gaat daar regelmatig heen om contact 
met haar kinderen te hebben. Van 
inburgeren is geen sprake; zij geeft 
toe genaturaliseerd te wil len worden 
vanwege de sociale voorzieningen. 

De heer Kypreos heeft in 1979 
vernielingen aangericht in de gemeen-
telijke sociale dienst, waarvoor hij 
gevangenisstraf heeft gekregen. De 
verzoeker staat ongunstig bekend. Hij 
heeft geen werk, maar wel een sociale 
uitkering. De officier van justitie wil 

geen advies uitbrengen over zijn 
naturalisatie. 

De heer El Moubarik is ambtenaar 
bij het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Zijn echtgenote wi l 
per se niet genaturaliseerd worden. 
Men kan zich afvragen of in dat geval 
van inburgering van het gezin sprake 
is. 

De echtgenote van de heer Muzanen-
hamo woont in Zimbabwe. Hij is niet 
ingeburgerd. Zijn gezin verzoekt niet 
om naturalisatie. 

De heer Tang is niet ingeburgerd. 
De heer Wat spreekt geen Neder-

lands. 
De heer Tsui is niet ingeburgerd. 
De drager van de naam Camara is 

afkomstig uit Frans Guinee. Hij is 
gescheiden van zijn vrouw en twee 
kinderen, die niets meer met hem te 
maken wil len hebben. De heer 
Camara heeft nooit gewerkt, maar 
alti jd een uitkering ontvangen. Hij 
heeft twee Nederlandse meisjes 
verkracht. Hij is daarvoor niet vervolgd. 

De Voorzitter: Dit kan ik niet meer 
toelaten. Dit zijn geen openbare 
gegevens. Ik heb het tot dusver laten 
lopen. Dit zijn echter vertrouwelijke 
gegevens die nedergelegd zijn in de 
bibliotheek. U gaat nu te ver. Ik merk 
bovendien op dat het verslag vermeldt 
dat de commissie geen aanleiding 
heeft gevonden tot het maken van 
opmerkingen. Daarmee was de 
voorbereiding voldoende afgerond. 

Dat de commissie geen aanleiding 
heeft gevonden tot het maken van 
opmerkingen betekent dat geen van 
de leden van de Kamer aanleiding 
heeft gegeven tot het maken van 
opmerkingen, want alle leden van de 
Kamer krijgen voor alle commissies 
voor inbreng van wetsontwerpen de 
convocatie toegestuurd. Daarvoor 
behoeft men geen lid te zijn van een 
commissie. Dat weet u. Dat is u 
trouwens medegedeeld. Ik verzoek u, 
uw inbreng af te ronden. 

De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! Er blijken 
diverse mensen voor naturalisatie te 
worden voorgedragen die zeker niet 
zijn ingeburgerd. Over sommigen 
heeft de officier van justitie zelfs een 
negatief advies gegeven met betrek-
king tot de naturalisatie. Men kan 
hieruit opmaken dat de vaste Commis-
sie voor de Naturalisaties haar werk 
niet goed heeft gedaan, zo zij haar 
werk al gedaan heeft. 

Ik vind namelijk dat enkele personen 
zeker niet hadden mogen worden 
voorgedragen voor naturalisatie. Dat 
linkse partijen dit toch doen, vooral de 
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kleine linkse partijen, lijkt in hun 
opstelling te zitten. Of de politieke 
opvattingen van de Partij van de 
Arbeid zo ver gaan, dat zij met haar 
idealen van het internationale socialis-
me hier in Nederland tot ontregeling 
van de samenleving wi l komen, mag 
sterk worden betwijfeld. Het is te 
hopen dat die partij daar gunstig over 
denkt. 

Kunnen de regeringspartijen en de 
kleine christelijke partijen zonder 
meer maar goedkeuren dat mensen 
waarover ik zoeven gegevens heb 
verstrekt - daarbij onderbrak u mi j , 
mijnheer de Voorzitter - zonder slag 
of stoot aan de Nederlandse samenle-
ving worden toegevoegd? Dat is 
namelijk in strijd met artikel 2. Dit 
levert een gevaar op voor de openbare 
orde en voor de goede zeden. Mocht 
deze Kamer zonder meer tot stemming 
overgaan, dan verzoek ik de Minister 
het wetsvoorstel in te trekken, omdat 
de voorbereiding schijnbaar niet al te 
nauwkeurig is geweest. Men kan de 
adviezen van de officieren van justitie 
toch niet zomaar naast zich neer 
leggen? 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Na uw 
interventie kan ik zeer kort zijn. Het is 
duidelijk dat de zaak meer dan 
voldoende is onderzocht in de vaste 
Commissie voor de Naturalisaties. In 
de memorie van toelichting staat, dat 
er door een samenstel van factoren, 
die alle een eigen kwalificatie hebben, 
mensen kunnen worden voorgedragen 
voor naturalisatie. 

De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Daar wordt toch geen enkele reden 
aangevoerd waarom de adviezen van 
de officieren van justitie ter zijde 
worden gelegd? 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: Ik 
heb gezegd dat er een samenstel van 
factoren kan zijn, dat op een gegeven 
moment voldoende kwalificatie kan 
zijn om tot voordraging over te gaan. 
Op een gegeven moment zal het 
advies van de officier van justitie 
doorslaggevend zijn, op een ander 
moment iets anders. Het geheel is 
evenwel voldoende om tot deze 
wetsvoorstellen te komen. 

De heer Janmaat (Centrumpartij): Er 
bestaan dus totaal geen normen. 
Iedereen kan hier naar binnen, in 
strijd met de wet. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De wetsontwerpen worden, na 
goedkeuring van de onderdelen, 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Wenst de fractie van 
de Centrumparti j aantekening te 
worden verleend, dat zij geacht wenst 
te worden tegen alle wetsontwerpen 
te hebben gestemd? 

De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Neen, alleen tegen de wetsontwerpen 
die ik heb behandeld. 

De Voorzitter: De fractie van de 
Centrumpartij wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wenst te 
worden tegen de wetsontwerpen op 
de stukken nrs. 17681, 17682 en 
17 683 te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Intrekking van de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting wegens 
invaliditeit (17 445); 

Wijziging van de Algemene wet 
inzake de douane en accijnzen 
(17669); 

Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en van de loonbelasting (afschaf-
fing van de bejaardenaftrekken en 
van de arbeidsongeschiktheidsafstrek) 
alsmede wijziging van enkele volks-
verzekeringswetten (17 670); 

Verhoging van de assurantiebelas-
ting (17 702). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l beginnen met het 
voorstel tot afschaffing van de 
bejaardenaftrekken en van de arbeids-
ongeschiktheidsaftrek. Daarna kom 
ik tot het voorstel tot verhoging van 
de assurantiebelasting en vervolgens 
tot het voorstel tot intrekking van de 
vrijstelling van motorrijtuigenbelas-
ting wegens invaliditeit. 

Mijnheer de Voorzitter! Het voorne-
men tot afschaffing van de bejaarden-
en arbeidsongeschiktheidsaftrekken 
werd reeds door het vorige kabinet, 
bestaande uit ministers behorende tot 
CDA en D'66, in de miljoenennota 
1983 kenbaar gemaakt. 

Het huidige kabinet heeft dit 
voornemen geconcretiseerd in het 
onderhavige wetsontwerp, doch niet 
nadat tevens een compensatieregeling 
was ontworpen voor de groepen die 
door de voorgestelde afschaffing het 
zwaarst zouden worden getroffen. 

Hierdoor worden wi j er wel mee 
geconfronteerd, dat vandaag wordt 
gesproken over het voorstel tot 
afschaffing van de aftrekken zonder 
dat tevens een integrale behandeling 
kan plaatsvinden van de compensatie-
regeling via een nieuwe forfaitaire 
aftrek in het kader van de buitengewo-
ne-lastenregeling. Vanuit het oogpunt 
van wetgeving is dit zeker niet fraai. 
Er kan echter begrip worden opge-
bracht voor de budgettaire problema-
tiek van het Rijk. 

Bovendien hebben de betrokken 
bewindslieden in de memorie van 
antwoord uitvoerig inzicht verschaft 
in de regeling die zij aan de Kamer 
wil len voorleggen. De VVD-fractie 
meent ook overigens dat van een 
zodanige voorbereiding sprake is 
geweest, dat geen bezwaren behoeven 
te bestaan tegen het vandaag plenair 
behandelen van dit wetsontwerp. 

De kern van de argumentatie voor 
het voorstel om de bejaarden- en 
arbeidsongeschiktheidsaftrek af te 
schaffen wordt gevormd door de 
conclusie van het kabinet, dat de 
redengeving voor de huidige aftrekken, 
te weten de aanwezigheid van extra 
kosten voor huishoudelijke en 
persoonlijke verzorging, slechts van 
toepassing is voor een deel van de 
bejaarden en arbeidsongeschikten. 

Indien, aldus het kabinet in de 
memorie van toelichting, dan toch 
aan alle bejaarden en arbeidsonge-
schikten een verhoging van de 
belastingvrije som wordt verleend, 
verdraagt dit zich minder goed met 
het algemene globale karakter van de 
belastingvrije som. De VVD-fractie kan 
deze kernconclusie onderschrijven, 
mede gelet op de ambtelijke nota van 
maart 1981. 

Wij betreuren het evenwel dat de 
resultaten van het CBS-budgetonder-
zoek niet-actieven nog niet bekend 
zijn en dus niet kunnen bijdragen aan 
een verdere onderbouwing van deze 
conclusie. De verwachting was, dat dit 
onderzoek eind 1982 gereed zou zijn. 
Zal het mogelijk zijn, zo vraag ik de 
bewindsman, de resultaten hiervan 
nog te betrekken bij het in te dienen 
wetsontwerp inzake de nieuwe 
forfaitaire aftrek voor bejaarden en 
arbeidsongeschikten? 

Deelt men de conclusie dat slechts 
een deel van de bejaarden en arbeids-
ongeschikten extra kosten heeft voor 
huishoudelijke en persoonlijke 
verzorging in relatie tot personen die 
aan het arbeidsproces kunnen 
deelnemen, dan volgt hieruit dat een 
ander deel deze extra kosten wel 
heeft. De eerder vermelde ambtelijke 
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notitie lokaliseert deze extra kosten 
met name bij bejaarden en arbeidson-
geschikten die te maken hebben met 
ziekten of gebreken. 

In dit licht bezien, is de compensa-
tieregeling die de Regering voorstelt, 
namelijk een forfaitaire aftrek in het 
kader van de buitengewone-lastenre-
geling, een juiste. Hierdoor wordt 
immers daar de pijn verzacht, waar dit 
nodig is, nl. voor die bejaarden en 
arbeidsongeschikten die inderdaad 
extra kosten hebben in vergelijking 
met personen die volwaardig aan het 
arbeidsproces kunnen deelnemen. 

Voor deze groep kan zelfs sprake 
zijn van een verbetering van de 
inkomenspositie. Dit effect zal zich 
voordoen als met behulp van de 
voorgestelde nieuwe forfaitaire aftrek 
de grens van 11,5% van het onzuivere 
inkomen wordt overschreden. 
Hierdoor worden immers ook de 
overige buitengewone lasten van het 
belastbaar inkomen afgetrokken. 

Daarnaast mag niet onvermeld 
blijven dat de mensen die uitsluitend 
een AOW-, AWW- of WAO-uitkering 
hebben, dus de mensen met de 
laagste inkomens, door de bestaande 
koppelingsmechanismen 100% voor 
de afschaffing van de bejaarden- en 
arbeidsongeschiktheidsaftrekken 
worden gecompenseerd. Voor deze 
mensen betekent de voorgestelde 
nieuwe forfaitaire aftrek een extra 
voordeel. Tevens stelt de VVD-fractie 
met tevredenheid vast, dat blijkens de 
memorie van toelichting weduwen 
die enkel van een AWW-uitkering 
moeten leven er netto plus minus 1 % 
op vooruitgaan, afgezien van de 
nieuwe forfaitaire aftrek. 

Hoewel mijn fractie de voorgestelde 
aftrek in zijn beoogd effect doelmatig 
acht, wil zij toch bij twee consequenties 
kanttekeningen plaatsen. 

In de eerste plaats plaatsen wi j een 
kanttekening bij het feit dat blijkens 
de memorie van toelichting door de 
nieuwe forfaitaire aftrek een extra 
beslag op de belastingdienst wordt 
gelegd van 150 manjaren. Wanneer 
men nu, wellicht enigszins vri j , die 
geschatte 150 manjaren extra werk als 
perceptiekosten voor de voorgestelde 
nieuwe regeling beschouwt, dan 
vraagt een ombuiging van per saldo 
54 miljoen, zijnde 129 miljoen van de 
ombuiging, verminderd met 75 
miljoen kosten voor de nieuwe 
forfaitaire aftrek, 9 miljoen aan kosten 
en dat is 16,7%. 

Relateert men de kosten aan het 
bedrag dat de nieuwe forfaitaire aftrek 
aan belastingverlichting voor betrokke-

nen oplevert, dan bedraagt dit 
percentage 9. Dit zijn bepaald onaan-
trekkelijke kostenpercentages. 

In de tweede plaats plaatsen wi j een 
kanttekening bij het feit dat met de 
nieuwe aftrek bepaald geen bijdrage 
wordt leverd aan de door mijn fractie 
zo gewenste vereenvoudiging van 
ons belastingstelsel. Mede gelet op 
het hieromtrent gestelde in de 
Contourennota verneemt mijn fractie 
gaarne de opvatting van het kabinet 
over deze twee kanttekeningen. 
Overigens is het absoluut noodzakelijk 
dat betrokkenen zo spoedig mogelijk 
uitvoerig over de nieuwe regeling 
worden voorgelicht. Wij vernemen ter 
zake gaarne concrete toezeggingen 
van het kabinet. 

Als een bijkomend voordeel van de 
voorgestelde nieuwe forfaitaire aftrek 
noteert mijn fractie dat er nu ook een 
aftrekmogelijkheid ontstaat voor de 
belastingplichtige met een arbeidson-
geschikte echtgenoot cq. echtgenote 
zonder eigen inkomen. Zal die 
voorgestelde regeling overigens ook 
gelden voor anderszins samenwone-
nenden? 

Immers, uit de voornemens van de 
Regering met betrekking tot de 
'tweeverdieners' heeft mijn fractie 
begrepen, dat het kabinet streeft naar 
een gelijkfiscaal regime voorgehuwde 
en ongehuwde 'tweeverdieners'. Wat 
is overigens het oordeel van de 
bewindslieden over de opvatting dat 
de fiscale wetgeving in principe 
zoveel mogelijk dient uit te gaan van 
gelijke behandeling van gehuwden en 
anderszins samenwonenden? 

Het oordeel van mijn fractie luidt 
voorshands dat de bewindslieden erin 
zijn geslaagd, te komen tot een 
evenwichtig voorstel, dat de toets aan 
een van de meest fundamentele 
beginselen van ons belastingrecht, 
namelijk het draagkrachtbeginsel, kan 
doorstaan. Immers, de mensen met 
uitsluitend een sociale uitkering 
krijgen door de bestaande koppelings-
mechanismen voor de afschaffing van 
de bejaarden- en arbeidsongeschikt-
heidsaftrek een compensatie van 
100%. 

Daarnaast vinden die mensen naar 
wie onze grootste zorg dient uit te 
gaan, namelijk de bejaarden en de 
arbeidsongeschikten die ten gevolge 
van hun ouderdom of arbeids-
ongeschiktheid voor zware extra 
lasten komen te staan, een adequate 
compensatie in de vorm van de 
voorgestelde nieuwe aftrek in het 
kader van de buitengewone lasten-re-
geling. Niettemin wachten wij met 
interesse de antwoorden op de 
gestelde vragen af. 

Ik ga over naar het voorstel tot 
verhoging van de assurantiebelasting. 
Mijn fractie kan ermee instemmen dat 
het kabinet het budgettaire gat dat 
veroorzaakt zal worden door de 
nieuwe forfaitaire aftrek in het kader 
van de buitengewone lasten-regeling, 
heeft wil len dekken. De keuze van een 
verhoging van assurantiebelasting 
van 6 naar 7% acht de fractie van de 
VVD geen slechte, gezien het feit dat 
het gaat om relatief geringe bedragen 
waarvan de effecten beperkt en sterk 
gespreid zijn. Wel heeft mijn fractie 
problemen met de gekozen procedure. 

Was het werkelijk niet mogelijk 
ti jdig contact te leggen met de meest 
direct betrokkenen, onder andere het 
Verbond van Verzekeraars? Immers, 
het wetsontwerp tot afschaffing van 
de bejaarden- en arbeidsongeschikt-
heidsaftrek is op 23 november j l . bij 
de Kamer ingediend. Reeds daarvóór 
moet toch op het departement 
gedacht zijn over de budgettaire 
dekking via een verhoging van de 
assurantiebelasting. 

Het gestelde in de memorie van 
antwoord dat eerst gelegenheid 
bestond voor overleg met betrokkenen 
nadat het wetsontwerp voor advies 
naar de Raad van State was gezonden, 
vermag mijn fractie voorshands niet 
te overtuigen. Gaarne vernemen wi j 
hierop een nadere toelichting van het 
kabinet. Overigens blijkt uit contacten 
met het Verbond van Verzekeraars dat 
de grootste administratieve problemen 
zijn opgelost door de verschuiving 
van de ingangsdatum naar 1 maart 
1983. 

Alleen voor de bromfietsverzekerin-
gen bestaan nog moeilijkheden. Kan 
de bewindsman nog eens aangeven 
wat zijn argumentatie is en wat de 
bezwaren zijn uitsluitend voor de 
bromfietsverzekeringen de ingangsda-
tum op 1 april 1983 te stellen? 

Het volgende voorstel betreft het 
wetsontwerp tot intrekking van de 
vrijstelling voor motorrijtuigenbelas-
ting wegens invaliditeit. Dit wets-
ontwerp, dat onder andere wordt 
gesierd door de handtekeningen van 
de toenmalige bewindslieden, thans 
de collega's Dales en Kombrink, bevat 
voor mijn fractie een pijnlijk ombui-
gingsvoorstel. Nog de minste moeite 
heeft mijn fractie met het deel van het 
voorstel dat beoogt de inkomensgrens 
van de AAW aan te passen. Heeft mijn 
fractie overigens goed begrepen dat 
de Regering zich voorstelt, de inko-
mensgrens blijvend te normeren aan 
70% van het maximumdagloon dat 
geldt voor uitkeringen op grond van 
de coördinatiewet sociale verzekerin-
gen? 
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De VVD-fractie kan de juistheid van 
het principe onderschrijven dat 
voorzieningen als bedoeld in het 
wetsontwerp niet in de fiscale, maar 
in de sociale wetgeving thuishoren. 
Voor betrokkenen zal dan ook een 
gedeeltelijke compensatie plaatsvin-
den via de AAW. Terecht constateert 
het kabinet in de memorie van 
toelichting dat personen boven de 65 
jaar niet in aanmerking komen voor 
vervoersvoorzieningen krachtens de 
AAW. 

Derhalve heeft de fractie ook met 
instemming kennis genomen van het 
feit dat die groep bejaarden die 
reeds een vrijstelling geniet, deze 
vrijstelling nog 10 jaar kan behouden. 
Ontstaat echter in dit systeem geen 
gat? Wij gaan akkoord met de stelling 
dat dit soort voorzieningen uit de 
fiscale sfeer wordt gehaald en wordt 
overgebracht naar de sociale wetge-
ving. Bejaarden die na hun 65ste jaar 
invalide worden, vallen echter tussen 
de wal en het schip. 

De vervoersvoorzieningen krachtens 
de AAW zijn voor deze groep niet van 
toepassing en de overgangsregeling 
geldt voor deze groep evenmin. De 
verwijzing naar de algemene Bijstands 
wet, die het kabinet aangeeft in de 
memorie van antwoord, vermag de 
VVD-fractie allerminst te overtuigen. 
Aan de toepassing van de Algemene 
Bijstandswet zijn immers stringente 
eisen gesteld die ver uitgaan boven 
de voorwaarden die bestaan voor 
toepassing van de vervoersvoorzienin-
gen krachtens de AAW dan wel de 
bestaande voorwaarden voor toepas-
sing van de vrijstellingsregeling. 

Derhalve heb ik mede namens de 
fractie van het CDA een amendement 
ingediend dat ertoe strekt dat ook 
voor die groep bejaarden die na het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd 
invalide wordt, de overgangstermijn 
van 10 jaar zal gelden. 

Samenvattend: de VVD-fractie 
stemt in met de verlaging van de 
inkomensgrens voor toepassing van 
de vervoersvoorzieningen AAW. Wij 
onderschrijven de principiële juistheid 
van de overheveling naar de sfeer van 
de sociale zekerheid. Gaarne vernemen 
wij de opvatting van het kabinet over 
de gesignaleerde problematiek van 
die groep die na het bereiken van 65 
jaar invalide wordt. Kortheidshalve 
verwijs ik voor wat betreft de proble-
matiek van invaliden die een uitkering 
genieten krachtens een andere 
wettelijke regeling dan de AAW, zoals 
bij voorbeeld oorlogsslachtoffers, 
naar de bijdrage van de fractie van 
het CDA. 

Mijnheer de Voorzitter! Dat wi j 
gezien de cumulatieve effecten van 
een aantal maatregelen op de in-
komenspositie van bejaarden en 
arbeidsongeschikten slechts node met 
het onderhavige voorstel akkoord 
kunnen gaan, behoeft geen nader 
betoog. Naar wij aannemen zal dat 
voor deze bewindsman zeker niet 
anders liggen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik stel het op 
prijs, de heer De Grave te feliciteren 
met zijn maidenspeech, die uitermate 
helder was geformuleerd. 

Van veel kanten is instemmend 
gereageerd op de inpassing van een 
vervoersvoorziening voor invaliden in 
de sociale wetgeving, in de AAW. Ik 
spreek dus over wetsontwerp nr. 
17445. Terecht wordt geconstateerd 
dat door intrekking van de vrijstelling 
voor de motorri j tuigenbelasting en 
gedeeltelijke compensatie via verrui-
ming van de vervoersvoorzieningen 
binnen de AAW de regeling in feite 
verandert van en inkomensonafhanke-
lijke vrijstelling in een inkomensafhan-
kelijke vrijstelling. Dat is een verbete-
ring. 

Overheveling naar de AAW is 
eveneens een verbetering omdat de 
sociaal-medische en arbeidskundige 
onderdelen van de uitvoering van de 
wet, uitsluitend zijn opgedragen aan 
de gemeenschappelijke medische 
dienst die de bedrijfsverenigingen 
adviseert over de mate van arbeids-
ongeschiktheid en over het treffen 
van voorzieningen. Tegen een 
beslissing van een bedrijfsvereniging 
staat beroep open bij de raden van 
beroep en vervolgens bij de Centrale 
Raad van beroep. De rechtszekerheid 
is op deze manier beter beschermd 
dan door middel van het fiscale 
criterium van mobiliteitsvrijstell ing, 
dat meer ruimte laat voor individuele 
verschillen in de beoordeling door de 
betrokken artsen. 

Een ander voordeel is dat de 
Regering de toezegging heeft gedaan, 
de maximale aanschaffingsprijs van 
een auto waarvoor vrijstell ing kan 
worden verkregen, te brengen op 
23.000 gulden, als dit wetsontwerp 
althans ongewijzigd in werking treedt. 
Het laatste spreekt ons niet aan. Ook 
al zou dit wetsontwerp gewijzigd 
worden aangenomen, dan nog dient 
naar onze mening die maximale 
aanschaffingsprijs op 23.000 gulden 
te worden gebracht. Is de Staatssecre-
taris bereid zijn toezegging in dezen 
harder te maken? 

Tot zover de voordelen. Er zijn ook 
nadelen. Het eerste nadeel betreft de 
met ongeveer 4000 gulden verlaagde 
inkomensgrens, waarbij men voor 
een vervoersvoorziening buitenshuis 
in aanmerking komt. Nadrukkelijk 
wordt in de stukken gesteld, dat 
gehandicapten met een inkomen 
onder thans geldende inkomensgrens 
van 50.650 gulden (januari 1982) maar 
boven de voorgestelde inkomensgrens 
van ruim 47.000 gulden per juli 1982, 
geen compensatie zullen ontvangen 
voor de vervallen vrijstelling. 

Dat levert een bezuiniging op van 
10 è 15 miljoen gulden. Er bereikt ons 
geen wetsontwerp meer waarin geen 
bezuinigingen zijn opgenomen. Ook 
hier dus. Naar mijn mening moet er 
vanuit worden gegaan, dat een 
belangrijke bezuiniging al is te vinden 
in het verschil in uitvoeringskosten 
tussen de fiscale en sociale weg. 
Graag krijg ik hierin, voor zover 
mogelijk, enig inzicht. 

Ook zonder deze uitvoeringsvoorde-
len mee te laten wegen, levert dit 
wetsontwerp reeds een netto-bezuini-
ging op van ongeveer 25 miljoen. De 
Regering wil daaraan nog 10 a 15 
miljoen op deze manier toevoegen. 
Mijn fractie is voorstander van het 
handhaven van de huidige inkomens-
grens, die overeenkomt met het 
maximumdagloon voor een uitkering 
krachtens de WAO. Hierover dien ik 
bij dezen een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Beckers-
de Bruijn wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Regering de 
inkomensgrens beneden welke 
gehandicapten in aanmerking komen 
voor het voorzieningenpakket van de 
AAW, wil verlagen van het maximum 
dagloon in het kader van de WAO tot 
70% van het maximum dagloon in het 
kader van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering; 

van oordeel, dat besparingsoverwe-
gingen er niet toe mogen leiden dat 
de mobil i teit van gehandicapten 
wordt aangetast; 

verzoekt de Regering, af te zien van 
dit voornemen en de desbetreffende 
inkomensgrens te blijven koppelen 
aan het maximum dagloon voor een 
uitkering krachtens de WAO, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 9(17445). 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR) 
Mijnheer de Voorzitter! Een tweede 
nadeel heeft betrekking op de 65-plus-
sers. Als men invalide wordt boven 
deze leeftijd valt men niet onder de 
AAW. Bestaande vrijstellingen 
worden niet abrupt afgebroken, maar 
op een termijn van tien jaar. Verder is 
er de Algemene Bijstandswet met de 
middelentoets. Ik vind dat onrechtvaar-
dig. De bejaarden komen op deze 
manier in een slechte positie terecht. 
Hun wordt het recht op mobiliteit 
praktisch ontnomen. Het voorstel van 
de VVD-fractie ter zake is een kleine 
verbetering. Een alternatief in de zin 
van openbaar vervoer is er voor die 
bejaarden niet of nauwelijks. 

Dan kom ik toch op het derde 
bezwaar. Ondanks het feit dat de 
Regering ernaar streeft het openbaar 
vervoer zodanig aan te passen dat 
ook gehandicapten ervan gebruik 
kunnen maken, is daarvan nog erg 
weinig terechtgekomen. 

Daar zit in dit wetsontwerp ons 
grootste probleem. Inpassing in de 
sociale wetgeving is een verbetering, 
maar mag er niet toe leiden dat de 
feitelijke mobiliteit voor bejaarde 
gehandicapten of voor gehandicapten 
die net onder de huidige inkomens-
grens zitten, wordt verkleind. Als zij 
echt meer verdienen is het duidelijk 
dat ook ik dat geen probleem vind. 
Helaas moeten wi j met de maatschap-
pelijke werkelijkheid rekening houden: 
het openbaar vervoer is voor de 
bovengenoemde groepen geen 
alternatief. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag is over de inkomenscon-
sequenties een instructieve tabel 
opgenomen. Gecumuleerde effecten 
van een aantal wetsontwerpen die 
deze week door de Kamer gaan of zijn 
gegaan, leiden ertoe dat WAO-uitke-
ringsgerechtigden met kinderen in 
1983 een koopkrachtoffer brengen, 
dat voor oude gevallen kan oplopen 
tot 10%. Daar komt dit wetsontwerp 
bij, dat voor inkomens boven f47.000 
extra negatieve effecten heeft. Het 
minste wat de Kamer kan doen, is 
mijn motie en het andere 
verbeteringsvoorstel aannemen. Dan 
nog wegen de negatieve kanten van 
het wetsontwerp zwaar. Mijn fractie 
moet er nog eens over nadenken. 

Ik kom nu aan een ander kabinets-
voorstel, namelijk dat van de afschaffing 

van de bejaarden- en arbeidsonge-
schiktheidsaftrek. Een jaar geleden is 
deze zaak hier uitvoerig aan de orde 
geweest. Ik heb toen gezegd dat ik blij 
was dat de Regering was afgestapt 
van het plan om de bejaarden- en 
arbeidsongeschiktheidsaftrek geheel 
af te schaffen. Voor het gemak 
gebruik ik een letterlijk citaat: 'Het 
vorige kabinet was dit van plan en 
wilde de aftrek vervangen door een 
individuele buitengewone-lastenaftrek.1 

Gelukkig is gekozen voor een 
minder vergaande aanpak en is de 
balans doorgeslagen naar de eenvoud 
voor de belastingplichtigen - toen 
uitvoerig in discussie geweest - en 
voor de uitvoerbaarheid van de 
belastingdienst en vooral het voorko-
men van discussies over het begrip: 
ernstige mate van persoonlijke 
hulpbehoevendheid. Wat overblijft is 
een verlaging van de aftrek tot f636 
en voor gehuwde bejaarden tot f909. 

Dat heeft tot resultaat dat aanzienlij-
ke negatieve inkomensmutaties 
optreden. Weliswaar is deze nihil voor 
diegenen, die alleen van een min imum-
uitkering moeten leven, maar het 
gaat om de mensen die boven dat 
min imum zitten. 

Dat was een jaar geleden. Hoe 
anders is de situatie nu! Er is geen 
sprake meer van een (verdere) 
verlaging maar van afschaffing en 
tevens, op dringend verzoek van de 
Raad van State, van een bescheiden 
compensatieregeling door uitbreiding 
van de buitengewone-lastenregeling. 
Het daarvoor noodzakelijke wets-
ontwerp is echter nog niet bij de 
Kamer ingediend. Financiering van 
die compensatie is gevonden in 
verhoging van de assurantiebelasting. 
Twee algemeen werkende aftrekken 
worden vervangen door specifieke 
aftrekken wegens arbeidsongeschikt-
heid of ouderdom in het kader van de 
buitengewone lasten. 

Dit brengt onder andere met zich 
dat de belastingdienst een verzwaring 
van taken krijgt, waarvoor zo'n 150 
manjaren extra nodig zijn, ofwel f 9 
min. extra kosten. De zin en begrijpe-
lijkheid van het laten vervallen van 
beide algemene aftrekken staan 
inderdaad ter discussie, zoals de 
leden van de VVD in het voorlopig 
verslag zeiden. 

De inkomenseffecten van de 
afschaffing van beide aftrekken en 
een beperkte tegemoetkoming in het 
kader van een forfaitaire regeling zijn 
onduidelijk, behalve voor degenen die 
alleen van een minimumuitkering 
moeten leven. In die gevallen is de 
inkomensmutatie nihil, omdat het 

vervallen van de bejaarden- en 
arbeidsongeschiktheidsaftrek geen 
invloed heeft op de koppelingsgrond-
slag. 

Dat kan nu nog worden gezegd! 
Hoelang dat nog kan, is bij dit kabinet 
zeer onzeker. Ook van de Kamer 
hebben we op dit terrein geen enkele 
zekerheid te verwachten, nadat met 
steun van VVD en CDA eind november 
de motie-Den Uyl werd verworpen, 
waarin werd uitgesproken dat de 
netto-nettokoppeling moet worden 
gehandhaafd. 

Voor de inkomens boven het 
minimum werken de inkomenseffecten 
individueel zeer verschillend uit. Dit 
wordt veroorzaakt door de ziektekos-
tendrempel en de vermenigvuldigings-
factoren van de buitengewone-lasten-
regeling. Uit de verschillende tabellen 
in de memorie van toelichting en ook 
uit de nota naar aanleiding van het 
eindverslag van het wetsontwerp 
Intrekking van de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting wegens 
invaliditeit kunnen de negatieve 
inkomenseffecten van deze maatregel 
als zodanig en de gecumuleerde 
negatieve inkomenseffecten worden 
afgelezen. Alleen al op grond van die 
toch buitenproportionele effecten is 
een afwijzend oordeel over dit 
wetsontwerp voor de hand liggend. 

Ik vind daarnaast het feit dat de 
belastingheffing voor de belasting-
plichtige ingewikkelder in plaats van 
eenvoudiger wordt, heel belangrijk. 

Wij streven allemaal naar vereen-
voudiging. De administratieve 
verplichtingen worden groter, voor de 
mensen die belasting moeten betalen 
maar ook voor de belastingdienst. 
Veel mensen, vooral bejaarden, zullen 
veel meer moeite hebben met het 
invullen van formulieren en met het 
overzien van de zaak. Waarom voeren 
wij dan bezuinigingen door, wanneer 
die alleen maar leiden tot een grotere 
ingewikkeldheid? Zo komen wij nooit 
verder! Mijn fractie vindt dit echt in 
strijd met het streven naar vereenvou-
diging van het stelsel van belasting en 
sociale zekerheid. 

Ook zijn wi j bang voor de rechtsze-
kerheid. Wie kan ons garanderen, 
gezien alle wetsontwerpen die ons nu 
al zijn voorgelegd en alle percentages 
die wij aan het verlagen zijn, dat de 
vermenigvuldigingsfactor het volgend 
jaar niet zal worden veranderd? Het 
stelsel van sociale zekerheid, 
waarnaar wi j nu gaan overhevelen, is 
niet in het leven geroepen om 
onzekerheid te scheppen. Tegen dit 
wetsontwerp kunnen wij alleen maar 
grote bezwaren hebben. 

Tweede Kamer 
22 december 1982 Belastingwetgeving 1473 



D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De vier fiscale wetsontwer-
pen waarover wij thans spreken, 
hebben slechts één ding met elkaar 
gemeen: de Regering wil hen binnen 
enkele weken in het Staatsblad 
hebben, om uiteenlopende redenen. 
Mijn fractie heeft de indruk dat drie 
van de vier wetsontwerpen hoofdzake-
lijk om budgettaire redenen zijn 
ingediend, hetgeen op zichzelf 
natuurlijk ook een motief voor snelle 
afwikkeling vormt. 

De wijziging van de Algemene wet 
inzake de douane en accijnzen heeft 
haast, omdat de EG de datum van 1 
januari als limiet heeft gesteld voor de 
aanpassing van in- en uitvoerbepalin-
gen aan de Europese richtlijnen. Het 
is niet duidelijk waarom dat wets-
ontwerp niet eerder dan eind novem-
ber is ingediend. Kan de Staatssecre-
taris daarvoor een verklaring geven? 

Overigens hebben wij geen bezwa-
ren tegen dit wetsontwerp, in tegen-
stelling tot de andere, die naar ons 
oordeel een belastingverzwaring 
betekenen, met name voor de inva-
liden. Wij zijn groot voorstander van 
een sterke vereenvoudiging van de 
belastingwetgeving, en wil len daaraan 
ook graag meewerken. Zo'n vereen-
voudiging zal in onze visie echter 
tevens zo veel mogelijk moeten leiden 
tot een vermindering, in elk geval een 
stabilisering, van de belastingdruk. 

Deze wetsontwerpen dienen echter 
in de eerste plaats om geld in het 
laatje te brengen. Natuurlijk, onze 
nationale financiën verkeren in een 
barre toestand. Dat kan toch geen 
reden zijn, de rechtvaardigheid 
geweld aan te doen? De nood is zo 
hoog gestegen dat het wellicht op 
korte termijn onmogelijk blijkt de 
overheidsuitgaven zodanig te zuiveren 
van overbodige elementen dat een 
lastenverzwaring te voorkomen is. 
Een onvermijdelijke, tijdelijke verzwa-
ring van de collectieve lasten moet 
zonder meer evenwichtig over de 
belastingbetalers worden verdeeld. 

In de schriftelijke voorbereiding is 
niet aangetoond dat arbeidsonge-
schikten en bejaarden thans ongerecht-
vaardige voordelen zouden genieten. 
Het laten vervallen van regelingen 
waarin rekening wordt gehouden met 
de lagere draagkracht van deze 
mensen, terwijl dat niet, of slechts 
gedeeltelijk, wordt gecompenseerd 
door meer passende regelingen, 
schept ongelijkheid tussen deze 
mensen, die minder mogelijkheden 
tot deelname aan het maatschappelijk 
leven hebben, en de andere belasting-

plichtigen, die geen belemmeringen 
hebben. 

Kort ga ik in op de verschillende 
wetsontwerpen, allereerst op de 
intrekking van de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting voor inva-
liden. Ook mijn fractie erkent dat een 
verlichting van de vervoerskosten van 
invaliden niet per se in de fiscale 
wetgeving thuishoort, en wellicht 
beter in de sociale wetgeving kan 
worden ingepast. Juist de motorri j tui-
genbelasting is een strikt objectieve 
belasting, wegens het gebruik maken 
van de openbare weg. 

Het autobezit is in onze samenleving 
geen weelde meer, in geen enkele 
bevolkingsgroep. Het gaat hierbij om 
de vraag of invaliden de auto nodig 
hebben voor een goed contact met 
hun medemensen. Die vraag is in het 
verleden bevestigend beantwoord, en 
leidde tot een vrijstelling van motorr i j -
tuigenbelasting voor diegenen die 
hun, niet al te dure, auto nodig 
hebben om zich buitenshuis te 
verplaatsen. 

Deze vreemde eend in de bijt van 
de sterk objectieve, rechtlijnige Wet 
motorrijtuigenbelasting wi l de 
Regering nu afschaffen. Compensatie 
daarvoor moet worden gezocht in de 
AAW. Dat achten wij juist. De AAW is 
er voor alle Nederlanders, althans de 
kostwinners, en biedt een gevarieerd 
instrumentarium om de invalide 
tegemoet te komen. Die compensatie 
is echter maar gedeeltelijk, namelijk 
voor de lagere inkomens. Mede 
daardoor ontstaat een sterk uiteenlo-
pend effect op het inkomen van 
degenen die hierbij zijn betrokken. In 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag is daarover weinig 
duidelijkheid gegeven. Dit sterkt ons 
in de mening dat dit wetsontwerp nu 
niet overhaast moet worden inge-
voerd. 

In de eerste helft van 1983 kan dan 
een evenwichtiger regeling worden 
gezocht en dat is, naar het oordeel 
van mijn fractie, het budgettaire offer 
van 30 min. wel waard. 

Mijnheer de Voorzitter! Arbeidson-
geschikten worden, evenals de 
bejaarden, tevens getroffen door het 
wetsontwerp 17 670. Ook daar 
vervallen belastingverlichtende 
regelingen, die uitgaan van verminder-
de draagkracht. Compensatie in de 
buitengewone lastensfeer heeft alleen 
effect als er aanzienlijke kosten van 
ziekten en dergelijke zijn. Bovendien 
heeft dan de vermenigvuldigingsfactor 
invloed op de hoogte van de aftrek. 

Voor de belastingbetalers en de 
belastingdienst betekent deze regeling 

geen vereenvoudiging, maar een 
verdere complexiteit van de wetgeving 
die zo'n 150 mensen extra bij de 
fiscus nodig maakt. Bovendien valt 
een soortgelijke werkvermeerdering 
voorde belastingadviseurs te verwach-
ten, zodat zij die voor het invullen van 
een aangifte professionele hulp 
inroepen, ook aan die kant extra 
kosten moeten maken. Ziet de 
Regering dit bezwaar? 

Als wij ons afvragen welk nut met 
deze wetswijziging is gediend, blijkt 
dat in dit geval ook het budgettaire 
resultaat erg schamel is. Afschaffing 
van de bejaarden-aftrekpost levert 
welgeteld 24 min. op. De Regering 
heeft in de memorie van antwoord 
gewezen op de financieel-economi-
sche effecten van deze maatregel. 
Eerlijk gezegd, vonden wij dit voordeel 
weinig concreet. Misschien kunnen de 
bewindslieden daarover wat meer 
zeggen? 

Afschaffing van de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek levert ruimt 100 min. 
op ten laste van de inkomens van 
WAO-ers en AAW-ers. Samen met de 
hiervoor besproken intrekking van de 
vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 
andere maatregelen die dezer dagem 
door de Kamer zijn aangenomen, 
betekent dit een inkomensverlies dat 
wel tot 10% kan oplopen. Een- en 
andermaal hebben wi j betoogd dat 
sanering van de verzorgingsstaat niet 
langer kan wacht maar tevens dat de 
overgang wel een zekere mate van 
geleidelijkheid moet hebben om 
betrokkenen de kans te geven op de 
inkomensverlaging in te spelen. Voor 
de minima is verzachting gewaar-
borgd; alles daarboven moet stevig 
inleveren. 

De geleidelijke compensatie via de 
buitengewone lasten die in eerste 
instantie niet aan de afschaffing van 
de aftrekposten was gekoppeld, kost 
de schatkist 75 min. Dat moet worden 
gedekt door verhoging van de 
assurantiebelasting met 1%-punt. De 
keuze voor deze belasting is weliswaar 
gemotiveerd maar komt toch - naar 
ons oordeel - wat willekeurig aan ons 
over. Het feit dat het tarief sinds 1976 
gelijk is gebleven, biedt weinig 
houvast omdat het om een percentage 
van jaarlijks stijgende premies gaat. 

Bovendien is er toch verband met 
de BTW, waarvan het lage tarief nog 
nooit is verhoogd. Het is inderdaad 
waar dat de assurantiebelasting een 
grotere spreiding heeft, maar is het 
niet aannemelijk dat premiebedragen 
sterk uiteenlopen zodat het effect toch 
'vri jwil l ig' zal zijn? Als wij uitgaan van 
5 miljoen burgers met één of meer 
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belaste polissen, betekent de verho-
ging gemiddeld 15 gulden per jaar. 
Heeft de Staatssecretaris enige 
indicatie hoe sterk de belaste premies 
per belastingplichtige uiteenlopen? 

Mijnheer de Voorzitter! Opnieuw 
heeft mijn fractie kritisch moeten 
reageren op belastingverzwaring. Niet 
alleen is het instrument van belasting-
verhoging onbruikbaar geworden, 
maar ook zijn wij van mening dat de 
rechtvaardigheid onder het juk van 
het primaire - budgettaire - motief 
doorgaat. Wij hopen evenwel dat de 
bewindslieden ons alsnog tot andere 
gedachten kunnen brengen. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Nu mijn fractiegenoot 
de heer Van Dis door het bijwonen 
van een begrafenis verhinderd is hier 
aanwezig te zijn, wil onze fractie haar 
bijdrage aan dit debat beginnen met 
een woord van welkom aan het adres 
van de Staatssecretaris van Financiën, 
die speciaal is belast met de belasting-
wetgeving. Wij hebben hem reeds bij 
de behandeling van de gemeentewet 
gezien, maar dat deed meer denken 
aan een vorige ambtsperiode. Wij 
hopen dat het ons mogelijk zal zijn in 
goede samenwerking en met vrucht-
baar overleg met hem de dialoog over 
de belastingwetgeving weer aan te 
gaan. 

De wetsontwerpen die thans aan de 
orde zijn gesteld, hebben een minder 
samenhangend verband dan die 
welke normaliter omstreeks deze tijd 
van het jaar worden behandeld. Er is 
geen dekkingsplan, zelfs geen belas-
tingplan nu in het regeerakkoord en in 
de regeringsverklaring is afgezien van 
verzwaring van de druk ter grootte 
van 1,6 mld. 

Gebruikelijk was dat zowel in de 
schriftelijke als in de mondelinge 
behandeling ruime aandacht werd 
besteed aan algemene financiële en 
economische aspecten van het beleid. 
In de brief van 9 december jongstleden 
van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zijn namens het 
kabinet enkele mogelijke lastenverzwa-
ringen in de fiscale sfeer aangekon-
digd. De precieze invulling staat nog 
niet vast. 

Hoe het ook zij, wi j stellen vast dat 
de belastingdruk thans reeds de grens 
van het toelaatbare niet alleen heeft 
bereikt, maar wellicht heeft overschre-
den. In dat kader moet het ons van 
het hart dat al met al ook dit kabinet 
in het prille begin van zijn bestaan zijn 
toevlucht heeft genomen tot verzwa-
ring van de druk. 

Woorden wekken, voorbeelden 
strekken, mijnheer de Voorzitter, dat 
belooft nog wat voor de toekomst! 
Onze fractie heeft er kennis van 
genomen dat de wetsontwerpen die 
nu aan de orde zijn geheel passen in 
het budgetbeeld voor 1983, zodat het 
niet aanvaarden daarvan even zo vele 
gaten in dat beleid zal schieten. Reden 
voor ons, de voorstellen uiterst 
zorgvuldig te bezien. 

Van de vier voorstellen kan sr één 
ook apart worden behandeld, omdat 
er geen raakvlakken met de andere 
voorstellen zijn. Het gaat om de 
wijziging van de Wet inzake de 
douane en accijnzen ter uitvoering 
van een ook door Nederland aanvaarde 
richtlijn van de Europese Commissie. 
Met de strekking van dit wetsontwerp 
kunnen wi j ons verenigen. 

De overige drie wetsontwerpen 
hangen in die zin met elkaar samen, 
dat zij aan de ene kant dezelfde 
groepen belastingplichtigen betreffen 
- te weten: de arbeidsongeschikten 
en de bejaarden - en dat zij aan de 
andere kant middelen moeten 
opbrengen om de financiering van de 
extra aftrek in de buitengewone 
lastensfeer mogelijk te maken. 

Wij vinden het uitermate onplezierig 
dat het wetsontwerp dat de tegemoet-
koming regelt nog niet in deze 
behandeling kan worden meegeno-
men. Wij vertrouwen er echter op dat 
indiening spoedig zal plaatsvinden en 
dat de werkingssfeer geheel parallel 
zal lopen met wetsontwerp 17 670, 
met name wat de ingangsdatum 
betreft. Het laatste is van belang 
omdat het zeer ongebruikelijk is - wel 
haast ongehoord - om fiscale maatre-
gelen met terugwerkende kracht in te 
voeren. Weliswaar betreft het een 
tegemoetkoming aan belastingplichti-
gen, maar een inbreuk op de regel 
blijft het toch. 

Alvorens deze wetsontwerpen op 
hun merites de beoordelen, moet ik 
wel zeggen dat de schriftelijke 
voorbereiding nu niet bepaald de 
schoonheidsprijs verdient. Ik doel 
hierbij niet zo zeer op de korte tot zeer 
korte ti jd van voorbereiding - dat is 
een verschijnsel dat telkens bij 
belastingontwerpen voorkomt - doch 
veel meer op het feit dat er een 
gescheiden behandeling plaats moet 
vinden van intrekking van de aftrekken 
enerzijds en de daardoor geboden 
compensatie anderzijds. 

In die zin is de Staatssecretaris aan 
de bezwaren tegemoet gekomen, dat 
hij in de memorie van antwoord de 
contouren van de nieuwe aftrek in 
grote lijnen heeft geschilderd, terwijl 

hij bij de nota naar aanleiding van het 
eindverslag zelfs een voorontwerp 
van wet heeft gevoegd. In hoeverre 
dit staatsrechtelijk door de beugel 
kan, laat ik graag aan staatsrechtsge-
leerden over. 

De Raad van State kan immers wel 
een geheel ander advies geven, of 
wordt de soep niet zo heet gegeten 
als zij wordt opgediend? Wij menen 
echter dat een dergelijke werkwijze 
eigenlijk niet voor herhaling vatbaar 
mag zijn. 

Het eenvoudigste wetsontwerp 
betreft de verhoging van de assuran-
tiebelasting bedoeld als dekking voor 
de hogere uitgaven of liever gezegd 
lagere belastingontvangsten als 
gevolg van de nieuwe aftrek voor 
buitengewone lasten. Onze fractie kan 
begrip opbrengen èn voor de omvang 
èn voor de keuze van dit voorstel. 
Overigens hebben wi j er kennis van 
genomen, dat de gevolgen voor het 
bedrijfsleven marginaal zijn en door 
middel van doorberekening aan 
cliënten een grote spreiding wordt 
bereikt. 

Met de wetsontwerpen 17 445 en 
17 670 heeft onze fractie veel meer 
moeite. Nog niet eens zo zeer vanwege 
de argumentatie die het kabinet voor 
elk van deze maatregelen heeft 
aangevoerd. 

De afschaffing van de vrijstelling in 
de motorrijtuigenbelasting bij voor-
beeld laat zich rechtvaardigen door 
het anachronisme dat daaraan 
kleefde. 

De aftrekken voor bejaarden en 
invaliden, begrepen in de zogenaamde 
belastingvrije voeten, hielden geen 
rekening met individuele omstandig-
heden. Onze fractie maakt zich zorgen 
over de samenloop van een groot 
aantal maatregelen met betrekking tot 
de arbeidsongeschikten die reeds zijn 
of die zullen worden genomen. Men 
kan ze in extenso aantreffen in de 
stukken. Deze groepen worden wel 
erg zwaar getroffen. Valt dat te rijmen 
met een evenwichtige lastenverdeling? 

Wij menen dat - het is hier vaker 
gesteld - aan ombuigingen niet kan 
worden ontkomen; vandaar onze 
bereidheid daaraan mee te werken, 
maar dan wel met enig verstand. 
Daarom behoudt onze fractie zich het 
recht voor elk voorstel op zijn eigen 
waarde te beoordelen, uiteraard in 
samenhang met de andere voorstellen, 
ook al liggen die niet op het terrein 
dat deze bewindsman beheert. 

Het gaat naar ons oordeel niet aan 
betrokkenen te confronteren met 
koopkrachtverliezen waarbij het 
koopkrachtplaatje, zoals in de Miljoe-
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nennota 1983 opgenomen, als het 
ware in het niet verdwijnt. Of ziet de 
bewindsman dat genuanceerder of 
zelfs optimistischer? Geven de in de 
stukken genoemde cijfers daaromtrent 
wel een voldoende reëel beeld van 
hetgeen moet worden ingeleverd? 

Mag ik de Staatssecretaris uitnodi-
gen die gegevens nog eens op een 
rijtje te zetten en op basis daarvan te 
verklaren dat een inlevering voor de 
boven-minima van 10 tot 15% de 
redelijkheid toch niet te boven gaat? 
Wanneer hij daartoe in staat is, 
beschikt hij naar ons idee over meer 
dan gewone gaven. 

Ik noem de boven-minima, want het 
zijn de middengroepen die ook nu 
weer moeten inleveren. Daarbij 
- mirabile dictu - wordt tevens een 
levensgrote nivelleringsronde ge-
pleegd. De minima worden van de 
operatie immers niet slechter. Zij 
krijgen er zelfs 1 % per 1 januari 1983 
bij. Wij misgunnen hen dat natuurlijk 
geenszins, hoewel wij grote vraagte-
kens zetten achter de gevolgen 
daarvan voor het bedrijfsleven. Wie 
had zo'n nivellering verwacht van dit 
kabinet? Socialistischer kan het bijna 
niet. 

Dankzij de koppeling voor de 
minima wordt hun draagkracht niet 
extra aangetast, maar wordt het 
draagkrachtprincipe hierdoor niet heel 
ernstig geweld aangedaan? De 
verdeling van de ombuigingspijn 
moet door iedereen, ook door de 
minimumtrekkers, worden gedragen, 
uiteraard naar draagkracht. Wordt dat 
principe echter niet doorbroken door 
de koppeling? 

Is dit geen voorbeeld van het 
gebruiken van het belastinginstrument 
voor inkomenspolitieke doeleinden? 
Reeds in de schriftelijke voorbereiding 
is van onze kant gewezen op het 
dreigende gevaar van aantasting van 
het grondwettelijk gegeven, dat op 
het stuk der belastingen geen privile-
gas worden verleend. Het lijkt mij 
moeilijk voor de Staatssecretaris, zijn 
schriftelijk verweer op dit punt 
staande te houden. Wij zijn echter 
benieuwd. 

In de schriftelijke voorbereiding van 
beide wetsontwerpen is van onze 
zijde de aandacht gevraagd voor de 
positie van de gemoedsbezwaarden. 
Strikt formeel geredeneerd, verkeren 
zij wat hun extra kosten betreft 
wegens het zijn van bejaarde of 
invalide in dezelfde positie als de 
andere belastingplichtigen met 
dezelfde karakteristieken. 

Het verschil ligt dan ook niet daarin, 
maar in het feit dat hun uitgaven voor 
ziekte, invaliditeit, enzovoorts niet min 
of meer worden geëgaliseerd, 
dooi iat hun ziektekosten een ongere-
gelde omvang vertonen. Een aantal 
jaren komen zij niet aan de drempel 
toe, maar in een bepaald jaar kunnen 
zij met zeer hoge kosten worden 
geconfronteerd. Juist daardoor 
kunnen deze belastingplichtigen in 
een nadeliger positie komen dan 
anderen, die wel het voordeel hebben 
van het via de omslag der ziektekos-
tenpremies of via een particuliere 
verzekering overschrijden van de 
drempel. 

Wij vinden hierin een ongelijke 
behandeling en zien op zijn minst 
gaarne dat de Staatssecretaris daar 
nog eens naar kijkt. Mijn fractiegenoot 
de heer Van Dis is gaarne bereid hem 
op dit punt met raad en daad terzijde 
te staan. 

In ieder geval hebben wi j met 
erkentelijkheid vernomen dat aan 
gemoedsbezwaarden niet zal worden 
tegengeworpen dat zij een beroep 
hadden kunnen doen op voorzieningen 
die de sociale wetten kennen en dat 
zij daarom niet in aanmerking kunnen 
komen voor de extra aftrek. 

Met betrekking tot de afschaffing 
van de vrijstelling voor de motorri j-
tuigenbelasting is het duidelijk dat 
voor die gewetensbezwaarden niet de 
weg openstaat een beroep te doen op 
de voorzieningen inzake de AAW. 
Welke reële compensatie kunnen deze 
mensen dan wel ontvangen? Kunnen 
zij voor de aanschaf en exploitatie van 
hun vervoermiddel behalve op de 
voorgenomen zogenaamde extra 
forfaitaire aftrek ook een beroep doen 
op de normale regeling voor aftrek 
buitengewone lasten ingevolge ziekte, 
invaliditeit, enz? Op deze vragen 
ontvangt onze fractie gaarne een 
positief antwoord. 

Onze fractie is nog niet helemaal 
gerustgesteld omtrent de handhaving 
van de stelling dat de samenloop der 
regelingen voor de hier in het geding 
zijnde groepen belastingplichtigen 
gering is. Slechts globale beoordeling 
heeft plaatsgevonden. Kan de be-
windsman daarover nog iets meer 
vertellen? Het is ons vaker opgevallen 
dat op het Ministerie van Financiën de 
voorstellen veelal gebaseerd worden 
op globale vermoedens, zonder dat zij 
berusten op feiten verkregen uit een 
gedegen onderzoek. 

Wij vragen in ieder geval grotere 
aandacht voor dat laatste. Dat voor-
komt het stellen van vragen en het 
onbevredigende gevoel dat in het 

andere geval bestaat. Juist bij een 
cumulatie moet sprake zijn van een 
extra voorzichtige behandeling 
waarbij nieuwe overgangsperioden 
op hun plaats kunnen zijn. Dat lag ook 
ten grondslag aan ons voorstel om de 
afbouw van de afschaffing van de 
vrijstelling motorrijtuigenbelasting 
over alle gevallen uit te smeren, zowel 
over oude als over nieuwe. 

Wij gaan uiteraard akkoord met de 
voortzetting van de bestaande 
vrijstelling gedurende tien jaar voor 
deze personen. Wij vroegen ons 
echter wel af of niet min of meer 
dezelfde bezwaren die aangevoerd 
worden tegen ons voorstel tot 
afbouw, ook gelden voor de in het 
wetsontwerp opgenomen regeling. 

Onze fractie wacht het antwoord op 
dit betoog met belangstelling af en 
hoopt dat het antwoord ons kan 
overtuigen van de noodzaak en 
redelijkheid van de voorstellen in de 
wetsontwerpen 17 445 en 17 670. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Er is 'een intens en 
samenhangend beleid nodig voor de 
groepen die het meest in de knel 
dreigen te komen: de zieken, de 
gehandicapten, de bejaarden, de 
verslaafden, de onvrijwil l ig werklozen, 
de minderheden, de jongeren'. Deze 
woorden sprak Minister-President 
Lubbers uit in de regeringsverklaring 
en de Regering zet nu, in goede 
samenwerking met de partijen 
waarop zij steunt, deze woorden met 
grote daadkracht om in besluiten. 

Men staat zelfs zo zeer te trappelen 
om een intens en samenhangend 
beleid ten aanzien van deze groepen 
te voeren, dat de inkt van de ene 
maatregel nog niet is opgedroogd of 
de Kamer wordt al bij monde van VVD 
en CDA opgeroepen om nog snel 
voor Kerstmis een volgende maatregel 
te behandelen. Deze twee weken is 
dan ook heel duidelijk geworden waar 
dat intens en samenhangend beleid 
uit bestaat, althans voor gehandicap-
ten, bejaarden, onvrijwil l ig werklozen 
en jongeren. 

Via allerlei specifieke maatregelen 
wordt hun inkomenspositie meer dan 
evenredigen zeer aanzienlijk aangetast 
en via een serie daarmee samenhan-
gende maatregelen wordt juist het 
niveau van de op hen gerichte 
voorzieningen aangetast. Op intense 
en samenhangende wijze wordt een 
beleid gevoerd dat die groepen verder 
in het maatschappelijk isolement 
dringt. 
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Op deze eerste dag van de winter 
gaan wij verder met deze operatie 
door de behandeling van de wetsont-
werpen voor afschaffing van de 
bejaarden- en arbeidsongeschiktheids-
aftrek in de loon- en inkomstenbelas-
ting en voor de intrekking van de 
vrijstellling van motorrijtuigenbelas-
ting wegens invaliditeit. 

Het wetsontwerp tot wijziging van 
de Algemene wet inzake douane en 
accijnzen is een technische zaak, die 
ondanks de samenhang met het 
verschijnsel 'EG' niet zoveel bezwaren 
bij mij oproept. Dat zelfde geldt voor 
het wetsontwerp tot verhoging van de 
assurantiebelasting, al is het doel 
daarvan het dekken van het ombui-
gingstekort dat een nog komende 
belastingwet gaat opleveren. 

Ik vind het een raar soort dekkings-
ontwerp, want via de andere twee 
wetsontwerpen, de enige waarover ik 
verder zal spreken (resp. inzake de 
motorrijtuigenbelasting en inzake de 
bejaarden- en arbeidsongeschikt-
heidsaftrek) worden de inkomsten van 
de fiscus aanzienlijk opgevoerd. Om 
nu de gevolgen daarvan voor de 
mensen een beetje te compenseren, 
krijgen wi j nog een wetsontwerp ten 
aanzien van de uitbreiding van de 
buitengewone-lastenregeling. 

Dit zal weer wat geld kosten, 
waardoor het voordeel voor de fiscus 
een beetje zal tegenvallen. Dit ombui-
gingstekort moet dan teniet worden 
gedaan door een wetsontwerp dat f75 
miljoen op jaarbasis voor de schatkist 
oplevert. Ik vind deze verhoging van 
de assurantiebelasting niet zo erg, 
maar ik vind het een enigszins 
merkwaardig dekkingswetsontwerp. 

Ik spreek verder alleen over de twee 
genoemde wetsontwerpen. Er is 
sprake van een behandeling met een 
ongekende snelheid, althans van het 
ene wetsontwerp en natuurlijk ook 
van het wetsontwerp inzake de 
assurantiebelasting. Dit is eigenlijk 
ook het geval met het wetsontwerp 
tot wijziging van de Algemene wet 
inzake de douane en de accijnzen, 
maar dat levert niet zoveel discussie 
op. Daar speelt het probleem een 
geringere rol. Die ongekende snelheid 
is afgedwongen door een kamermeer-
derheid. 

In zekere zin rammelt dit geheel 
staatsrechtelijk en misschien levert 
het zelfs een novum op, omdat wij bij 
de discussie een wetsontwerp moeten 
betrekken, dat nog niet eens aan de 
Kamer is aangeboden. Wij hebben 
een soort 'ontwerp-ontwerp' gehad. 

Wij hebben zelfs een paar uur de tijd 
gehad om dat te bestuderen. Dat is 
geweldig! Ambtenaren hebben in 
nachtelijke uren nog wat antwoordjes 
verzonnen. Daar doen wi j het dan 
mee. 

De voorliggende belastingmaatrege-
len treffen met name de inkomens 
van bejaarden en gehandicapten. Dat 
komt bovenop de maatregelen in de 
sociale sfeer en in de inkomenssfeer, 
die de afgelopen dagen tot stand zijn 
gekomen en die ook hen treffen. Juist 
deze cumulatie van effecten, die de 
Regering overigens blijkens haar 
grote onwil l igheid om daarover 
informatie te verschaffen, lijkt te 
wil len verdoezelen, alsmede de 
onvoldoende, onvolledige en onduide-
lijke compensatie voor de nu genomen 
maatregelen vormen een belangrijke 
reden om tegen deze twee wetsontwer-
pen te zijn. 

Ik zeg dit zo, omdat er op zich zelf 
wel iets voor te zeggen valt dat het 
werken met speciale belastingaftrek-
ken en vrijstellingen niet bepaald een 
ideale situatie is. Bejaarden en 
invaliden zijn mensen als ieder ander 
en zouden daarom gelijke toegang tot 
maatschappelijke activiteiten behoren 
te hebben. Het zou daarom principieel 
beter zijn, de daarvoor benodigde 
voorzieningen in de maatschappij aan 
te brengen in plaats van te werken 
met belastingaftrekken, te meer 
omdat belastingaftrekken een denivel-
lerende werking hebben. 

Wat nu gebeurt, is zowel het 
afbreken van die maatschappelijke 
voorzieningen - ik noem de bezuini-
gingen op gezins- en bejaardenzorg, de 
eigen bijdrage in het kader van de 
AWBZ, de eigen bijdrage voor 
geneesmiddelen, inkrimping en 
ontoegankelijk houden van het 
openbaar vervoer en dergelijke - als 
het meer dan evenredig inleveren van 
inkomens door bejaarden en vooral 
door WAO-ers dat, terwijl hun 
inkomenspositie al slecht is, 

In de nota 'Inkomen en rondkomen' 
van het Sociaal Cultureel Planbureau 
is de inkomenspositie van huishoudin-
gen in 1979, dus voor de grote 
inkomensdaling, onderzocht. Daaruit 
blijkt dat ongeveer 400.000 huishou-
dingen in 1979 al onder de 'armoede-
grens' zaten. Daarbij gaat het voor 
een aanzienlijk deel om bejaarden. 
Sinds 1979 zijn de inkomens alleen 
maar gedaald, zeker voor degenen, 
die niet de kans hebben om betaalde 
arbeid te verrichten en zo via periodie-
ke verhogingen, promoties, toelagen, 
overwerk, etcetera hun koopkrachtver-
lies te beperken. Bejaarden en 

gehandicapten zijn in hoge mate van 
het arbeidsproces uitgesloten. Zij 
kunnen ook niet staken of bezetten. 

Juist daarom zou een regering het 
toch tot haar taak moeten rekenen om 
vooral die groepen te ontzien als het 
gaat om inleveren en bezuinigen. De 
praktijk toont echter het tegendeel: zij 
worden juist het zwaarst gepakt met 
in feite geen ander argument dan 
's Rijks schatkist. Het zou in dit verband 
toch wel eens interessant zijn te 
weten hoeveel die WAO-er met 1,5 
modaal er volgend jaar op achteruit-
gaat. In de nota naar aanleiding van 
het eindverslag bij wetsontwerp 
17445 noemt de Staatssecretaris 
10%. 

Daarin is in ieder geval niet begrepen 
de intrekking van de vrijstelling van 
motorri jtuigenbelasting. Vanwege de 
verlaging van de inkomensgrens voor 
de AAW komt er dus nog eens 
ongeveer 2% bij. Daarin zijn ook niet 
begrepen verhogingen van woonlas-
ten, optrekking van de huurquotenorm, 
stijging van gemeentelijke belastingen 
en dergelijke. Ik vraag of in die 10% 
ook niet begrepen zijn de beperking 
van de samenloop van WAO en 
WSW, de eigen bijdrage voor gezins-
hulp, de eigen bijdrage voor genees-
middelen en dergelijke. 

Ik vermoed eigenlijk dat dit niet zo 
is. Als je dat erbij telt, dan kom je 
alleen al in 1983 op een inkomensver-
laging van naar schatting 15%. 

Vanuit het standpunt van de 
regeringspolitiek is het merkwaardig, 
dat de voorgestelde maatregelen 
leiden tot een hogere collectieve-las-
tendruk. De afschaffing van de 
bejaarden- en arbeidsongeschiktheids-
aftrek levert 475 min. op. De verho-
ging van de bruto uitkeringen, die 
samenhangt met de netto-nettokop-
peling, vereist een bedrag van 345 
min. Dit bedrag moet weer door 
premieverhogingen worden opge-
bracht. Ook dat zijn natuurlijk collec-
tieve lasten. De assurantiebelasting 
gaat met 75 min. omhoog. Is die flinke 
stijging van de collectieve-lastendruk 
nu niet in strijd met het regeerakkoord? 

Ik wi l nu iets meer specifieke 
opmerkingen maken over de wetsont-
werpen. Met de verlaging van een 
tijdje geleden en de volledige afschaf-
fing van de bejaarden- en arbeidsonge-
schiktheidsaftrek nu, is heel water 
afgesold in de afgelopen jaren. Die 
aftrekken zijn destijds ingesteld 
wegens de extra kosten die bejaarden 
en gehandicapten hebben. 

Ik noem de extra telefoonkosten, de 
kosten voor het laten verrichten van 
klusjes in huis en voor het laten 
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bezorgen van boodschappen en 
dergelijke. 

Een bedrag van f600 per jaar 
daarvoor lijkt mij erg laag. De Regering 
heeft dit bedrag nog alti jd niet weten 
te onderbouwen. Toch komt de 
Regering bij de compenserende 
buitengewone-lastenregeling weer 
aanzetten met de bedragen van f424 
en f606. Kan de Staatssecretaris nu 
eens uitleggen, waarop die bedragen 
eigenlijk zijn gebaseerd? 

Wat meer is, de redenen voor de 
aftrekzijn nietverdwenen. Integendeel, 
die worden eerder groter. Men zou 
dan eventueel kunnen denken aan 
een systeem van individuele aftrek. 
Dit wordt door de Regering echter als 
te ingewikkeld van de hand gewezen. 
Moeten wij dan de bestaande aftrekken 
handhaven? 

Neen, zegt de Regering, wij maken 
er gewoon een niet individuele 
forfaitaire buitengewone-lastenaftrek 
van, die wij onderbrengen in het 
pakket van de aftrekposten wegens 
ziekte, invaliditeit, overli jden etc. In 
hoeverre die algemene aftrek wegens 
hulpbehoevendheid past in het 
systeem met de specifieke en indivi-
dueel gerichte aftrekposten wegens 
ziekte etc , kan de Regering echter niet 
aangeven. 

Een onderzoek daarnaar is niet 
verricht. Wat er door deze wet gaat 
gebeuren met de inkomens van 
bejaarden met een klein aanvullend 
pensioen weet de Regering ook al 
niet. Wat misschien nog erger is: zij 
lijkt erop te speculeren dat grote 
groepen geen gebruik zullen maken 
van de nieuwe buitengewone-lastenre-
geling. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag constateert de Regering 
dat verschijnsel in ieder geval zelf. Het 
enige wat zij verder meldt is dat 
'binnen het kader van de beschikbare 
mogelijkheden en middelen wordt 
gezocht naar wegen waarlangs een 
doeltreffende voorl ichting ook aan 
specifieke doelgroepen, kan worden 
gerealiseerd'. Wat betekent dat 
zoeken naar wegen voor voorlichting 
nu concreet? 

Kan de Regering aangeven of de te 
verwachten kostenpost van het 
nieuwe wetsontwerp, dus van een 
forfaitaire buitengewone-lastenaftrek, 
het te verwachten budgettaire effect 
van 75 min., is gebaseerd op de 
verwachting dat een aanzienlijke 
groep die er wel voor in aanmerking 
komt, geen gebruik zal maken van die 
regeling? Gesteld dat iedereen die in 
aanmerking komt, wel gebruik van de 

regeling zal maken, wat is dan het 
budgettaire effect? Wat zijn dan de 
kosten? 

Ook de opmerking dat in het geval 
dat beide echtgenoten bejaard zijn, 
geen dubbele aftrek, dat wi l zeggen 2 
maal f424, wordt gegeven maar één 
aftrek van f606 omdat dit 'een 
positieverbetering zou betekenen 
waarvan wi j de budgettaire conse-
quenties niet verantwoord achten', 
doet nogal cynisch aan. Wat zijn die 
budgettaire consequenties dan? Ze 
zijn namelijk niet gekwantificeerd. 
Waarom wordt in dat geval anders 
gehandeld dan in de gevallen waarin 
beide echtelieden arbeidsongeschikt 
zijn en in die van één bejaarde en één 
arbeidsongeschikte? 

Kortom, wi j zitten opgescheept met 
een pakket gelegenheidswetgeving 
met een ondoordachte en slecht 
uitvoerbare compensatieregeling met 
de zoveelste onterechte 'intense en 
samenhangende beleidsdaad'. 

Over de compensatieregeling wi l ik 
nog even iets opmerken. Een netto 
bezuinigingsresultaat van 129 min. 
minus 75 min. betekent een bedrag 
van 54 min. Hiervan gaat nog eens 9 
min. af voor extra uitvoeringskosten. 
Het verbaasde mij ook niet dat het 
Tweede-Kamerlid Koning in de 
nadagen van het vorige kabinet 
tijdens een mondeling overleg met 
minister Van der Stee over de materie 
van de afschaffing van de bejaarden-
en arbeidsongeschiktheidsaftrek, een 
uiterst sarcastisch afwijzend standpunt 
innam. 

Het kwam erop neer dat hij zich 
afvroeg waarom men ter wil le van 
een zo klein budgettair effect zo 
moeilijk moest doen. Hij heeft daartoe 
in de nadagen van het vorige kabinet 
een motie medeondertekend, waarin 
een aantal opvattingen over hetgeen 
met de belastingen zou moeten 
gebeuren werd neergelegd, waaronder 
het afwijzen van het veranderen van 
de belastingvrije sommen, met name 
dus ook de afwijzing van de afschaffing 
van de aftrekken voor bejaarden en 
arbeidsongeschikten. 

Staatssecretaris Koning: De geachte 
afgevaardigde heeft gelijk. Die motie 
betrof echter de eventuele adempauze. 

De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! De adempauze werd in 
die motie genoemd. Als ik dat combi-
neer met de opvattingen en vooral 
ook met de toonzetting van de 
opmerkingen die ik in het mondeling 
overleg uit de mond van het toenmali-
ge VVD-kamerlid Koning hoorde, ging 
het om meer dan alleen maar voor 
een paar maanden daarvan afzien. 

Staatssecretaris Koning: De motie en 
het mondeling overleg moeten uit 
elkaar gehouden worden. 

De heer Van der Spek (PSP): Ik houd 
ze uit elkaar. Ze zijn echter in een vrij 
kort tijdsbestek door mij waargeno-
men. Ik vind daarom wel dat ik op dit 
moment met overtuiging kan zeggen: 
het kan verkeren. Ik ben benieuwd of 
de Staatssecretaris hierop in zal gaan 
tijdens zijn beantwoording. 

Ik kom toe aan de wetsontwerp 
Intrekking van de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting wegens 
invaliditeit. Dit is een wetsontwerp dat 
nog door het kabinet-Van Agt 2 is 
ingediend. 

Het gaat hierbij niet alleen om de 
intrekking van de vrijstelling die voor 
sommigen geheel wordt gecompen-
seerd omdat zij een bruikleenauto via 
de AAW hebben, voor anderen voor 
een derde wordt gecompenseerd via 
een hogere kostenvergoeding via de 
AAW en voor weer anderen helemaal 
niet wordt gecompenseerd omdat zij 
niet onder de AAW vallen. Het gaat 
ook om een verlaging van de inko-
mensgrens voor de AAW. Ik heb al 
over de slechte toegankelijkheid van 
het openbaar vervoer voor gehandi-
capten en de extra inkomensachteruit-
gang die deze wet voor WAO'ers kan 
betekenen gesproken. 

In dit wetsontwerp is opgenomen 
dat gehandicapten die nu in verband 
met hun werksituatie een bruikleenau-
to bezitten en straks boven de te 
verlagen inkomensgrens voor de 
AAW zitten, hun bruikleenauto 
eigenlijk wordt afgenomen. De 
Regering stelt in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag dat zij niet 
verwacht dat dit tot verlies van werk 
zal leiden. 

De Regering wijst daarbij op het 
gebruik dat de werkgevers een 
tegemoetkoming geven in de kosten 
van woon-werkverkeer. Als ik het 
goed begrijp, pleit de Regering hier 
voor de door haar zo verfoeide 
lastenverzwaring voor de werkgevers. 
Dat is natuurlijk een interessant 
aspect van deze zaak. Het lijkt mij in 
ieder geval duidelijk dat het geval 
van minder kansen voor gehandicap-
ten op de arbeidsmarkt hier wel 
degelijk inzit. 

Mijn tweede specifieke opmerking 
betreft de overgangsregeling voor 
bejaarden, die immers geen aanspraak 
kunnen maken op de AAW-voorzienin-
gen. Wanneer zij nu onder de AAW 
vallen, is er voor hen een overgangstijd 
van tien jaar vastgesteld. Betekent dit 
dat zij na die tien jaar, dus op hun 
vijfenzeventigste, toch ineens motorri j-
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tuigenbelasting moeten gaan betalen 
of vindt de Regering, dat je op je 
vijfenzeventigste niet meer in een 
auto behoort te rijden, zeker niet als je 
gehandicapt bent? 

Een bejaarde die nu voor zijn auto 
geen gebruik maakt van de AAW 
wordt verwezen naar de bijstand. Zit 
het betalen van motorrijtuigenbelasting 
niet in het standaardpakket van het 
bijstandsniveau? Op welke gronden 
zou zo'n gehandicapte bejaarde dan 
voor een extra uitkering in aanmerking 
kunnen komen? 

Dit waren een heleboel vragen, 
maar een conclusie heb ik al. Hoewel 
al ingediend door de vorig kabinet 
gaat het in dit geval om een van die 
'intense en samenhangende beleids-
maatregelen' die het bejaarden en 
gehandicapten zo ontstellend duidelijk 
maakt hoe bezorgd de Regering voor 
hun welzijn is. 

D 
De heer Hummel (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals bekend is, heeft onze 
fractie niet zo bijster veel behoefte aan 
de behandeling van deze wetsontwer-
pen op dit ogenblik. Nu ze echter, als 
gevolg van de besluitvorming in dit 
Huis van afgelopen donderdag, toch 
op de agenda staan, wil ook onze 
fractie haar bijdrage aan het debat 
leveren. 

Alvorens op de afzonderlijke 
wetsontwerpen in te gaan, maak ik 
een aantal opmerkingen van algemene 
aard. Met enige verwondering stelt 
onze fractie vast dat het kennelijk 
mogelijk is om in een hoog tempo 
wetten tot stand te brengen. Natuurlijk 
zijn wij de Regering erkentelijk dat zij 
geen moeite heeft gespaard om de 
Kamer van dienst te zijn bij het 
uitbrengen van stukken voor de 
schriftelijke voorbereiding. 

Wij hebben ons meer verwonderd 
over het feit dat een opmerkelijk 
werktempo aan de dag kan worden 
gelegd, nu hetgaat om wetsontwerpen 
die bezuinigingen beogen. Wij 
hebben de indruk dat diezelfde 
werkdadigheid niet in diezelfde mate 
kan worden vastgesteld, wanneer het 
gaat om maatregelen die verbetering 
van de inkomensverdeling respectie-
velijk het ongedaan maken van 
onterechte belastingvoordelen 
beogen. 

Het hoge tempo waarin de uitkerings-
trekkers, de bejaarden, de WAO'ers 
enzovoorts worden aangepakt, valt 
toch niet goed te plaatsen tegenover 
het jarenlang durende overleg waarin 

De heer Hummel (PvdA) 

wordt gepoogd om iets te doen aan 
de inkomens van bij voorbeeld de 
medische specialisten. Nog steeds is 
daarbij de geleidelijkheid het motto. 
Wij weten natuurlijk ook wel dat deze 
vergelijking mank gaat. 

Onze fractie wil er alleen de aandacht 
op vestigen, dat de Regering de 
indruk niet kan vermijden, dat zij het 
bij stellen van prioriteiten op het 
inkomensvlak met in ieder geval ten 
minste twee maten meet. 

Wij hebben begrip voor de mensen 
die niet kunnen inzien, dat het 
kennelijk onvermijdelijk is, dat 
maatregelen die de inkomenspositie 
van de laagstbetaalden gevoelig 
raken, een grotere prioriteit hebben 
dan bij voorbeeld de maatregelen die 
de illegale voordelen van de hogere 
inkomens - de minima hebben 
immers geen zwart geld - beogen te 
beteugelen. Die laatste categorie 
maatregelen worden met een zorg 
tegemoet getreden die een betere 
zaak waardig is. 

Onze fractie kan dit verschil in 
behandeling dan ook niet begrijpen. 
Wij vrezen voorts dat dit verschil 
onvermijdelijk de kloof verbreedt 
tussen grote lagen van de bevolking 
en het werk in dit Huis. Daardoor 
wordt de geloofwaardigheid in de 
werkzaamheden in dit Huis mede op 
de tocht gezet. 

In een volstrekt onoverzienbare 
massa wetsontwerpen, komen de 
thans aan de orde zijnde wetsontwer-

pen als sluitstuk ook nog aan de 
beurt. Er moet worden gevreesd dat 
er buiten dit Huis nauwelijks meer 
iemand te vinden is die in staat is om 
de onderlinge samenhang in het 
wetgevingsproces en de effecten 
daarvan op de inkomens van de 
mensen te onderscheiden. 

Dat kan alleen nog maar een aantal 
specialisten in dit Huis. Veel mensen, 
met name degenen die afhankelijk zijn 
van uitkeringen uit een systeem van 
sociale verzekering, zullen pas in de 
gaten hebben wat hier in de afgelopen 
weken en dagen is gebeurd, wanneer 
zij rond de 20ste januari hun eerstko-
mende uitkering ontvangen hebben. 

Deze mensen zullen verrast zijn. Of 
het een blijde verrassing zal zijn, moet 
ernstig worden betwijfeld. Hoe ver 
kan men nu eigenlijk gaan voordat de 
bevolking het niet meer neemt? Wij 
zijn ervan overtuigd, dat de grenzen 
van de aanvaardbaarheid in zicht zijn, 
gezien het feit dat in hoofdzaak 
specifieke groepen bij voortduring 
worden getroffen. 

Wij hebben de aan de orde zijnde 
wetsontwerpen beschouwd tegen de 
achtergrond van de gedachte waarover 
ik zojuist heb gesproken. Onze fractie 
heeft geen moeite met het wets-
ontwerp Wijziging van de Algemene 
wet inzake de douane en accijnzen 
(17669). Eigenlijk is dit een wat 
vreemde eend in de bijt, in verband 
met de aan de orde zijnde problema-
tiek. 

Tweede Kamer 
22 december 1982 Belastingwetgeving 1479 



Hummel 

De verhoging van de assurantiebe-
lasting met 1 % ontmoet bij onze 
fractie ook geen onoverkomenlijke 
problemen. !k moet hierbij wel de 
kanttekening maken dat wi j enige 
aarzeling hebben bij de invoering van 
deze verhoging per 1 april 1983, met 
name voor de bromfietsverzekering, 
waarvan het financiële belang bij die 
invoering per 1 april 1,5 min. blijkt te 
zijn. Kan de Regering hierop ingaan 
en aangeven of het niet mogelijk is 
om de invoeringsdatum te verschui-
ven? 

Onze fractie heeft veel meer moeite 
met het regeringsvoorstel om de 
vrijstelling van de motorri jtuigenbelas-
t ing af te schaffen. Onze fractie deelt 
wel de opvatting dat deze vrijstelling 
haar historische betekenis allengs 
heeft verloren. Ook onze fractie is van 
mening dat het treffen van vervoers-
voorzieningen eigenlijk thuishoort 
binnen het stelsel van sociale verzeke-
ringen. Onze fractie is evenwel ook 
van mening dat de aangevoerde 
compensatie voor invaliden als 
onvoldoende en onbevredigend moet 
worden aangemerkt. 

Veel invaliden zijn voor hun deelna-
me aan het maatschappelijke verkeer 
nu eenmaal aangewezen op een auto. 
De Regering erkent in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, dat 
het momenteel niet mogelijk is om 
aan te geven binnen welke termijn het 
openbaar vervoer zodanig kan 
worden georganiseerd dat ook 
arbeidsongeschikten daarvan op een 
adequate wijze gebruik kunnen 
maken. Dat betekent naar onze 
mening dat voor veel arbeidsonge-
schikten het openbaar vervoer geen 
bruikbaar alternatief voor de eigen 
auto is. 

Er is bovendien aangekondigd dat 
de tarieven van het openbaar vervoer 
niet onaanzienlijk zullen stijgen. Wij 
moeten in aanmerking nemen wat de 
effecten van deze maatregel zijn op de 
inkomenspositie van WAO-gerechtig-
den. Zonder rekening te houden met 
verschillende mogelijkheden tot 
compensatie, erkent de Regering dat 
het negatieve effect tussen de 1,4% 
en 3,4% kan zijn. Voor slechts een 
deel van degenen die onder het 
regime van de AAW vallen, wordt in 
compensatie voorzien. Dat betekent 
dus dat de andere invaliden moeten 
rekenen op een relatief forse aanslag 
op hun budget. 

Mijn fractie heeft erg veel moeite 
met de aanvaarding van deze maatre-
gel, met name vanwege het cumula-
tieve effect. Er is een aantal maatrege-

len in procedure; over één daarvan 
kom ik zo meteen nog te spreken. 

De thans aan de orde zijnde maatre-
gel zou op zichzelf misschien nog te 
dragen zijn, maar in samenhang met 
de andere maatregelen wordt dit toch 
van het kwade te veel. De cumulatie 
van de thans aan de orde zijnde 
maatregelen en andere, die eerder 
aan de orde zijn geweest, leidt ertoe 
dat met name een specifieke groep 
een onevenredig deel van de ombui-
gingen moet dragen. 

Het is voor onze fractie verder de 
vraag in hoeverre hierbij nog sprake 
is van een rechtvaardige behandeling 
van de kwetsbare groepen in de 
samenleving. 

De vraag die onze fractie het meest 
bezighoudt en die wij de Regering ter 
beantwoording voorleggen is, of ter 
wille van een opschoning van een in 
de loop van de tijd in de fiscale sfeer 
als minder juist te beschouwen 
systematiek, van een deel van de 
kosten van levensonderhoud gebruik 
gemaakt mag worden om een andere 
doelstelling te verwezenlijken, 
namelijk bezuinigen met een nauwe-
lijks bevredigende compensatie voor 
belanghebbenden. 

Aantrekkelijk aan het regeringsvoor-
stel vindt onze fractie, dat ook het 
inkomen van de belanghebbenden 
wordt meegenomen bij het beoordelen 
van de aanspraak op een bijdrage in 
een vervoersvoorziening als maatregel 
voor sociale zekerheid. 

Aparte aandacht vraagt ook onze 
fractie voor degenen die momenteel 
onder het regime van de vrijstelling 
vallen, maar die niet in het systeem 
van de AAW een compensatie kunnen 
krijgen. Is de Regering bereid voor 
hen een ten minste met de vorige 
compensatie vergelijkbare regeling te 
treffen? 

In het bijzonder is onze aandacht 
gevestigd op de problemen rond 
verscheidene oorlogsvervolgings-
slachtoffers, gewezen verzetsdeelne-
mers en dergelijke. Volgens de nota 
naar aanleidinq van het eindverslag 
oordeelt de Regering, dat 
speciale aandacht niet noodzakelijk is 
voor deze groepen. Onze fractie 
vraagt de Regering nadrukkelijk haar 
standpunt nader toe te lichten. 

Mijn fractie zal een amendement 
indienen, dat bedoeld is om het 
afschaffen van de vrijstelling niet te 
laten gelden voor oorlogsgetroffenen. 
Zou een voorziening, zoals die is 
getroffen voor degenen die op de 
datum van invoering 65 jaar zijn, niet 
ook in dit verband kunnen worden 
overwogen? 

Is de Regering bereid en in staat de 
ontwerpstukken betreffende de 
compensatie aan de Kamer te overleg-
gen, zodat een helder inzicht kan 
worden verkregen in de compensatie 
die wordt geboden? Indien de Regering 
daartoe niet in staat is, waarom is dit 
dan niet het geval? 

Onze fractie wil haar eindoordeel 
over dit wetsontwerp aanhouden tot 
na de beantwoording van de Regering 
in eerste termijn. 

Nog meer moeite heeft onze fractie 
met het regeringsvoornemen om de 
arbeidsongeschiktheids- en bejaarden-
aftrekken in de inkomsten- en 
loonbelasting af te schaffen. Het lijkt 
onze fractie alleszins redelijk als een 
regeringsbeleid met name wordt 
beoordeeld op de wijze waarop wordt 
omgesprongen met de belangen van 
de zwaksten en de minst weerbaren in 
de samenleving. 

De groepen die daartoe naar onze 
mening bij uitstek behoren, zijn de 
bejaarden en invaliden. De bejaarden 
hebben immers de grondslagen gelegd 
voor de samenleving zoals wij die nu 
kennen en kunnen zeker aanspraak 
maken op een bejegening die getuigt 
van respect en waardering. 

Vele arbeidsongeschikten hebben 
hun invaliditeit te wijten aan het werk 
en de werkomstandigheden in de tijd 
dat zij nog aan het arbeidsproces 
deelnamen. Ook deze mensen hebben 
dus het mogelijke bijgedragen aan de 
allengs teloorgaande welvaart. Beide 
groepen hebben naar onze mening bij 
uitstek recht op een zorgvuldige en 
zorgzame bejegening. Onze fractie 
betreurt het zeer dat over deze 
uitgangspunten kennelijk geen 
consensus in dit Huis bestaat. Zonder 
consideratie immers wordt aanvanke-
lijk door de Regering te werk gegaan. 
De aftrekken dienen immers te 
worden afgeschaft. 

De Raad van State noopte de 
Regering een compenserende 
voorziening aan te brengen. Over 
deze compensatie kom ik zo meteen 
nog te spreken. De Regering heeft 
zich, zoals het ook hoort, het advies 
van de Raad van State aangetrokken 
en die voorziening ter compensatie 
aangekondigd. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt door de Regering 
gemeld, dat het haar was opgevallen 
dat onder meer onze fractie de door 
ons eerder opgemerkte onzorgvuldig-
heid niet heeft geconcretiseerd. Mijn 
fractie meende eigenlijk van deze 
nadere concretisering te kunnen 
afzien. Nu de Regering er echter prijs 
op blijkt te stellen, willen wij een 
poging wagen. 
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Onzorgvuldig vinden wi j het, dat de 
Regering in gebreke blijft bij het 
concreet aangeven van de inkomensef-
fecten van deze maatregel in samen-
hang met alle andere maatregelen die 
beogen de financiële positie van de in 
het geding zijnde categorieën belas-
tingplichtigen aan te tasten. Een 
verdienstelijke poging daartoe is 
inmiddels door de Stichting Neder-
landse Gehandicaptenraad gedaan. 

Onzorgvuldig vinden wij het, dat 
eerst in de loop van de behandeling 
concreet zicht werd verschaft in de 
wijze waarop men de compensatie in 
de buitengewone-lastensfeer denkt te 
realiseren. 

Voorts vinden wi j het onzorgvuldig, 
dat zonder nadere toelichting wordt 
afgeweken van eerder regeringsbeleid 
ter zake. 

Ten slotte vinden wi j het onzorgvul-
dig, dat incidenteel in deze aftreksys-
tematiek wordt gerommeld, terwijl de 
gehele aftrekpostenproblematiek 
meer ten principale in relatie tot de 
overige aftrekposten in breder 
verband aan de orde zou dienen te 
komen. Door deze handelwijze wordt 
tevens een kans gemist om het gehele 
complex van zaken in onderlinge 
samenhang, gecombineerd met een 
mogelijke tariefsverlaging, aan de 
orde te stellen.. 

In de schriftelijke voorbereiding is 
door onze fractie gepleit voor aandacht 
voor de naar onze mening toch ietwat 
ongebruikelijke benadering van de 
Raad van state van een conceptwets-
ontwerp tot wijziging van de buiten-
gewone lastenregeling, hetwelk 
beoogt de aangerichte of aan te 
richten schade enigszins te beperken. 

De Regering reageert op onze 
kritiek op deze werkwijze door te 
zeggen dat geenszins is bedoeld, de 
Raad van State met minder respect te 
bejegenen dan de Raad toekomt. 
Voorts stelt de Regering dat juist door 
deze wijze van handelen zij te meer 
wordt gebonden, de voorgenomen 
uitbreiding van de regeling voor 
buitengewone lasten tot uitvoering te 
brengen. 

Deze gang van zaken brengt mijn 
fractie toch tot de vraag wat er moet 
gebeuren indien de Raad van State, 
door de gedachtenwisseling in dit 
Huis en door de door Regering en 
Kamer gewisselde stukken, tot de 
opvatting zou komen, dat er geen 
sprake is van een adequate compen-
satie op de manier die hem voor ogen 
stond toen hij advies uitbracht. Wij 
vernemen gaarne een standpunt ter 
zake van de Regering. 
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Mijn fractie is van mening dat grote 
groepen van bejaarden en arbeidson-
geschikten extra kosten hebben voor 
huishoudelijke en persoonlijke 
verzorging. Daarbij zou ook rekening 
moeten worden gehouden met extra 
kosten voor de telefoon, de bezorging 
aan huis van boodschappen en kosten 
voor het verrichten van klussen in en 
rondom het huis, die andere mensen 
gewoonlijk zelf verrichten. Verder 
zullen hun stookkosten en reiskosten 
natuurlijk hoger zijn. Wanneer men 
rekening houdt met de algemene 
inkomstenteruggang van deze 
groepen, worden deze extra kosten 
alleen maar schrijnender. 

De Regering stelt voor, de uitbrei-
dingsregeling voor buitengewone 
lasten te hanteren om tot enige 
compensatie te geraken van de 
wegvallende bejaarden- en arbeidson-
geschiktheidsaftrek. De Regering 
erkent dat deze weg gecompliceerder 
is dan het gebruik van een vaste 
aftrek, met name voor de belasting-
dienst. 

De Regering erkent voorts dat een 
ombuigingsbedrag via een generale 
verlaging van de belastingvrije som 
eenvoudiger zou zijn. De Regering 
zegt verder dat de door haar voorge-
stelde regeling voor de belastingdienst 
zeker geen vereenvoudiging is. 
Vooralsnog voorziet de Regering niet 
in een uitbreiding van de belasting-
dienst boven de in de begroting voor 
1983 beoogde sterkte. 

Voor zover onze fractie bekend is, 
staat de belastingdienst toch al onder 
druk en moet hij de werkzaamheden 
die voortvloeien uit het wetsontwerp 
dat thans aan de orde is, er gewoon 
bij doen. 

Mijn fractie vestigt daar nadrukkelijk 
de aandacht op en zij vraagt de 
Regering daarom, op die omstandig-
heden nog eens commentaar te 
geven. Hoewel onze fractie begrip 
heeft voor de uitvoeringsproblemen 
van een inadequate regeling bij de 
belastingdienst en hoewel zij van 
mening is dat de dienst eigenlijk niet 
zou moeten worden opgezadeld met 
de uitvoering van een onnodig 
gecompliceerde regeling, gaat onze 
aandacht toch meer in het bijzonder 
uit naar de belangen van de getroffen 
belastingplichtigen. 

Ik merk over de regeling die als 
compensatie wordt aangemerkt, het 
volgende op. De Regering erkent dat 
die regeling gecompliceerd is en ook 
dat het zeer wel mogelijk is dat 
rechthebbenden, als gevolg van de 
gecompliceerde procedures, niet in 
het genot van de aftrek zullen komen. 

Belastingwetgeving 

De Regering erkent voorts dat zij 
aanwijzingen heeft, dat een niet te 
verwaarlozen groep van belasting-
plichtigen wel recht heeft op de 
teruggave maar, om welke reden dan 
ook, van dat recht geen gebruik 
maakt. Uiteraard wi l de Regering 
terecht te veel betaald belastinggeld 
niet houden en daarom stelt zij 
intensivering van het voorlichtingsbe-
leid in het vooruitzicht. 

Ondanks alle goede bedoelingen 
van de Regering zal zij niet kunnen 
vermijden dat grote groepen, net 
name bejaarden, door de gecompli-
ceerdheid van de regeling voor 
buitengewone lasten noodgedwongen 
hun rechten 'laten lopen'. De instru-
menten om op aanvraag voor vermin-
dering van loonbelasting in aanmer-
king te komen, zowel als het systeem 
van de T-biljetten, zijn voor vele van 
de in hun belang getroffen groepen te 
gecompliceerd. 

Een ander probleem, dat overigens 
samenhangt met de regeling voor 
buitengewone lasten, is dat zekere 
grenzen van kosten ter zake van ziekte 
enzovoorts moeten worden overschre-
den, voordat de belastingvermindering 
als gevolg van de buitengewone 
lasten kan worden geëffectueerd. Het 
nieuwe forfait heeft alleen effect voor 
degenen die met hun kosten boven de 
drempel van 11,5% van het onzuiver 
inkomen komen. 

Zoals bekend, kan men de aftrek 
voor buitengewone lasten vooral 
vinden op de aangiftebiljetten van de 
mensen met de hogere inkomens. 
Degenen met lagere inkomens 
kunnen veelal geen gebruik maken 
van de aftrek. Voorts maakt de 
maatregel de belastingheffing weer 
ingewikkelder. Grote groepen van 
belastingplichtigen die nu geen 
aangifte voor de inkomstenbelasting 
behoeven te doen, moeten dit straks 
wel doen. De plannen van de Regering 
leiden er onbedoeld toe dat er niets 
van terechtkomt en dat in de schatkist 
geld blijft liggen dat de staat niet 
toekomt. 

Mijn fractie kan, het geheel overzien-
de, tot geen andere conclusie komen 
dan dat zij dit beleidsvoornemen van 
de Regering niet kan steunen. 

D 
De heer Van Dijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bijzondere tijden vereisen 
bijzondere maatregelen. Toch vraagt 
men zich bij de beoordeling van een 
tweetal wetsontwerpen dat nu aan de 
orde is, namelijk de afschaffing van 
de bejaarden- en invaliditeitsaftrek in 
de inkomstenbelasting en de intrekking 
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Van Dijk 
van de invaliditeitsvrijstelling voor de 
motorri j tuigenbelasting, af of dit soort 
voorzieningen van ons belastingstelsel 
niet op een ander moment met 
aanmerkelijk geringere bezwaren zou 
zijn geëffectueerd dan juist in deze 
t i jd, waarin van zovelen grote inkomens 
offers worden gevraagd. 

De toestand van de overheidsfinan-
ciën, de grote en oplopende financie-
ringstekorten en de noodzaak om 
deze terug te dringen, verschaffen 
zeker goede redenen voor een 
herijking van bestaande belastingfaci-
liteiten en voor meer gerichte aanwen-
ding van nog beschikbare schaarse 
middelen ten behoeve van hen die 
daaraan de grootste behoefte hebben. 
De voornaamste beoordelingsmaat-
staf behoort niet te zijn - en is dat ook 
niet - de budgettaire opbrengsten van 
de voorgenomen herzieningen, maar 
de vraag of deze passen in een 
rechtvaardig belastingstelsel, waarin 
bij gelijke draagkracht ook gelijke 
heffing past. 

De vraag doet zich dan voor of de 
algemene belastingaftrekken of 
vrijstellingen waarvan wij er nu twee 
bespreken nog beantwoorden aan de 
doelstellingen die men aanvankelijk 
voor ogen had of over dat doel 
heenschieten, of er mogelijke samen-
loop is met andere voorzieningen, of 
de middelen niet gerichter moeten 
worden aangewend en of herziening 
in deze zin niet tot grotere doelmatig-
heid en doorzichtigheid kan leiden. 

Ook in tijden van voorspoed zouden 
herzieningen van deze aard evenzeer 
op hun inkomenspolitieke gevolgen 
moeten worden getoetst. In deze tijd 
van sterke inkomensteruggang is die 
noodzaak nog veel klemmender. 
Bovenstaande overwegingen vormen 
het kader waarbinnen wij beide 
wetsontwerpen wil len beoordelen. 

Wij delen - om maar met de deur in 
huis te va l l en -de hoofdoverwegingen 
die de Regering hebben geleid tot 
haar voorstellen om de bejaarden- en 
arbeidsongeschiktheidsaftrek in de 
inkomstenbelasting en de invaliditeits-
vrijstelling in de motorrijtuigenbelas-
ting op te heffen. Zoals reeds bij de 
schriftelijke voorbereiding werd 
gesteld, is er onvoldoende reden om 
aan te nemen dat bij overigens gelijke 
inkomenspositie de draagkracht van 
de gehele groep - ik onderstreep de 
woorden gehele groep - bejaarden en 
arbeidsongeschikten lager is dan die 
van andere groepen. 

In de memorie van toelichting stond 
dat er voor de meesten geen aanleiding 
is voor de conclusie dat de noodzake-

Tweede Kamer 
22 december 1982 

lijke kosten van bestaan in hun 
situatie afwijken van die kosten in 
vergelijkbare situaties van valide en 
niet bejaarde personen. Evenmin kan 
worden beweerd dat het bezit en 
gebruik van het motorvoertuig door 
invaliden een exceptionele kostenpost 
vormt, zeker niet boven een bepaalde 
inkomensgrens, zoals dat wel het 
geval was in 1937 toen de invaliditeits-
vrijstelling van de motorrijtuigenbelas-
ting werd ingevoerd. 

Op zichzelf achten wij deze algemene 
overwegingen een valide basis voor 
een herziening van de genoemde 
aftrekken en vrijstellingen op basis 
van het uitgangspunt dat bij gelijke 
draagkracht, gelijke belastingdruk 
behoort. Zoals de toenmalige staats-
secretaris Kombrink dat een jaar 
geleden zo treffend zei in de memorie 
van toelichting bij een eerder wets-
ontwerp tot vermindering van deze 
aftrekken: 'De hoogte van de belasting-
vrije sommen houdt geen rechtstreeks 
verband met de werkelijke omvang 
van de kosten van bestaan. Mede 
daardoor kan het tot uitdrukking 
brengen van draagkrachtverschillen in 
de belastingvrije sommen niet dan 
met een zekere ruwheid geschieden. 

Dit in tegenstelling tot een aftrek 
wegens buitengewone lasten, die 
nauwkeuriger kan worden gericht op 
de doelgroep van hulpbehoevende 
belastingplichtigen met extra uitga-
ven; niet alleen voor henzelf maar ook 
voor invalide vrouw en kinderen die 
niet zelfstandig in de belastingheffing 
worden betrokken'. 

Wij achten om deze redenen de nu 
bestaande globale aftrekposten 
duidelijk inferieur aan meer gerichte 
voorzieningen en stemmen daarom in 
met de intrekking die nu isvoorgesteld. 

Dat het vervallen van de genoemde 
aftrekken niet leidt tot een verlaging 
van het netto besteedbare inkomen 
van hen, die zijn aangewezen op een 
uitkering krachtens de Algemene 
Ouderdomswet, de Weduwen- en 
Wezenwet en de Arbeidsongeschikt-
heidswet als gevolg van de netto 
koppeling, achten wij uit inkomenspo-
litieke overwegingen een gelukkige 
omstandigheid, die de aanvaardbaar-
heid van deze fiscale ingreep zeker 
vergroot. 

Tot dusverre sprak ik over de groep 
van bejaarden en arbeidsongeschikten 
in het geheel. Deze algemene genera-
liserende overwegingen doen natuur-
lijk onvoldoende recht aan de bijzon-
dere positievan die groepen bejaarden 
en arbeidsongeschikten, wier draag-
kracht als gevolg van onvermijdbare 
hogere lasten wel degelijk zwakker is 

Belastingwetgeving 

dan die van niet-bejaarden en valide 
personen in een vergelijkbare in-
komenspositie. 

Vooral de bejaarden en invaliden 
die met hoge ziekte- of verzorgingskos-
ten worden geconfronteerd of voor 
wie het bezit en gebruik van een auto 
gezien het inkomensniveau, relatief 
een hoge kostenpost vormt, zouden 
door deze fiscale herzieningen 
gevoelig worden getroffen, zonder dat 
er compenserende maatregelen 
tegenover staan. 

Voor ons is dan ook de aanvaard-
baarheid van beide wetsontwerpen 
van meet af aan afhankelijk geweest 
van zulke compenserende maatrege-
len, die dan zijn toegesneden op de 
hier bedoelde groepen. Aangezien het 
erom gaat die groep van bejaarden en 
arbeidsongeschikten compensatie te 
bieden, wier draagkracht geringer is 
door hoge kosten wegens ziekte, 
hulpbehoevendheid en invaliditeit, 
achten wij het juist dat de Regering 
met gelijke ingangsdatum een 
bijzondere voorziening wil treffen in 
het kader van de regeling voor de 
aftrek van buitengewone lasten 
wegens ziekte, invaliditeit en dergelij-
ke. Het is juist dat deze regeling pas 
tot belastingaftrek leidt, indien de 
gemaakte kosten een bepaalde 
drempel, op dit moment 11,5% van 
het onzuivere inkomen, overschrijden. 

Dat beperkt het bereik van deze 
voorziening tot die groepen bejaarden 
en arbeidsongeschikten, die met hoge 
lasten worden geconfronteerd. Dat is 
de groep waar het om gaat. In 
vergelijking met andere belastingplich-
tigen wordt de drempel, door toepas-
sing van een forfaitaire kostenpost, in 
feite verlaagd op een zodanige wijze 
dat reeds op het punt dat de gemaakte 
kosten de bestaande drempel bereiken 
en andere belastingplichtigen in het 
geheel nog geen aftrek genieten, voor 
bejaarden en invaliden een aftrek 
bestaat die volledige compensatie 
biedt voor het verlies van de nu 
bestaande generale aftrekpost. 

Voor hen die zijn aangewezen op 
een uitkering krachtens de AOW, 
AWW en AAW ontstaat in die gevallen 
zelfs een netto inkomensvoordeel. Wij 
achten deze bijzondere voorziening 
toereikend. Wij vertrouwen erop dat 
zij in de vorm, waarin zij ons door de 
Regering zijn voorgelegd, op dezelfde 
datum zullen ingaan als het nu 
besproken wetsontwerp over de 
afschaffing van de generale aftrekken. 

Wat het vervallen van de invalidi-
teitsvrijstelling voor de motorri j tuigen-
belasting betreft wordt gehele of 
gedeeltelijke compensatie geboden 
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Van Dijk 

voor uitbreiding van de vervoersvoor-
zieningen krachtens de AAW. 

De heer Kombrink (PvdA): Wat het 
vorige onderwerp betreft, heeft de 
heer Van Dijk allerlei argumenten 
genoemd die zijn fractie ertoe leidden, 
in te stemmen met de regeringsvoor-
stellen. Ik heb echter gemist een 
beschouwing over de vraag hoe de 
nieuwe regeling zich verhoudt tot het 
streven naar vereenvoudiging en een 
zekere globalisering indebelastinghef-
f ing, waar zijn fractie zich ook vaak 
voorstander van toont. Zijn uitwerking 
van het regeringsvoorstel staat 
daarop volstrekt haaks. 

Het kost weer 150 mensen meer, 
terwijl de Regering erkent dat het 
ingewikkelder wordt, met name voor 
de belastingdienst. Voortdurend 
wordt gezegd dat het eenvoudiger 
moet en voortdurend draagt de 
CDA-fractie ertoe bij - of het nu om 
dit onderwerp gaat of om de aftrek 
voor groot onderhoud - dat het 
ingewikkelder wordt en dat er aftrek-
posten met een hogere graad van 
verfijning worden toegevoegd. 

De heer Van Dijk (CDA): Dit wets-
ontwerp verdient inderdaad geen hoge 
prijs, gemeten de doelstelling van ver-
eenvoudiging. Het is kennelijk een zaak 
geweest van afweging tussen recht-
vaardigheid, het aanwenden van 
middelen voor groepen die daar in 
het bijzonder behoefte aan hebben, 
gezien hun bijzonder hoge kosten en 
de doelmatigheid en eenvoudigheid 
van ons belastingstelsel. Ik deel de 
mening van de heer Kombrink dat in 
dit opzicht de belastingwetgeving er 
niet eenvoudiger op wordt. Naar onze 
mening weegt de rechtvaardigheids-
overweging in dit opzicht iets zwaarder 
dan die van de doelmatigheid en 
efficiency. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
keer terug naar het vervallen van de 
invaliditeitsvrijstelling van de motorri j-
tuigenbelasting, waarvoor gehele of 
gedeeltelijke compensatie wordt 
geboden door uitbreiding van de 
vervoersvoorzieningen krachtens de 
AAW. Wij achten deze verschuiving 
van een weinig gerichte aftrekpost in 
de fiscale sfeer naar een gerichte 
voorziening in de sociale-zekerheids-
wetgeving op zichzelf een goede zaak. 

Dat daarbij een inkomensgrens van 
ruim f46.000 wordt gehanteerd, is 
zeker aanvaardbaar. Boven die grens 
is het bezit en gebruik van een auto 
immers zo algemeen gebruikelijk, dat 
nauwelijks meer van bijzondere 
kosten wegens invaliditeit sprake is. 

Dit alles neemt niet weg dat het 
antwoord van de bewindslieden op 
onze vragen in het eindverslag, naar 
de effecten van het vervallen van de 
fiscale vrijstelling motorrijtuigenbelas-
ting voor enige bijzondere groepen, 
zoals vervolgingsslachtoffers, gewe-
zen verzetsdeelnemers enzovoorts, 
voor ons nog niet bevredigend is. 

In de eerste plaats wijzen zij erop 
dat de Wet uitkeringen vervolgings-
slachtoffers 1940-1945 in beginsel wel 
een mogeli jkheid biedt tot vergoeding 
van gemaakte autokosten, maar zij 
delen niet mee of, als de fiscale 
vrijstelling vervalt, de krachtens die 
wet verleende vervoersvergoedingen 
zullen worden aangepast, nu deze 
groep oorlogsslachtoffers voortaan 
motorri jtuigenbelasting moet betalen. 

Dat moge dan in principe tot de 
competentie van de Minister van WVC 
behoren, maar ik kan toch niet 
aannemen dat de bewindslieden onze 
in het eindverslag op dit punt gestelde 
vragen niet aan hun collega hebben 
voorgelegd. Kunnen de bewindslieden 
meedelen of de Minister in beginsel 
bereid is, met het oog op de extra last 
die nu aan de oorlogsslachtoffers 
wordt opgelegd, hetzij de betreffende 
uitkeringswet, hetzij de daarop geënte 
uitvoeringsmaatregelen, op dezelfde 
datum waarop dit wetsontwerp van 
kracht wordt, aan te passen? 

In de tweede plaats delen de 
bewindslieden terecht mee dat de 
Wet buitengewoon pensioen 
1940-1945 voor gewezen verzetsdeel-
nemers een forfaitaire vermeerdering 
van de pensioengrondslag kent voor 
de kosten, verband houdend met 
invaliditeit. Naar aanleiding van de 
brief die wij op 17 december van de 
Stichting 1940-1945 ontvingen, wijs ik 
er nog eens met nadruk op dat dit 
forfait zeer bewust, ook door deze 
Kamer, in de wetgeving is opgenomen 
om te voorkomen dat deze in een 
over het algemeen geestelijk kwetsba-
re situatie verkerende groep zo weinig 
mogelijk zorg zou behoeven te 
hebben over dat soort kosten en niet 
zou behoeven lastig te worden 
gevallen met periodieke keuringen, 
extra controles enzovoorts. 

Wat gaat er nu met deze groep 
gebeuren? Moet zij toch voorzieningen 
vragen krachtens de AAW of kunnen 
wij via deze bewindsman de toezeg-
ging krijgen, dat de Minister van WVC 
bereid is, met het oog op de kosten 
die voor betrokkenen zullen optreden, 
nu zij wegenbelasting moeten gaan 
betalen - dat is duidelijk niet in het 
forfaitaire bedrag in de pensioen-
grondslag verwerkt, want bij de 

80%-100%-regeling had zij zonder 
verdere keuringen vrijwel automatisch 
vrijstelling van motorrijtuigenbelas-
ting - de Wet buitengewone pensioe-
nen 1940-1945 aan te passen? 

Een andere mogelijkheid is voor 
deze groep de vrijstelling toch maar te 
laten voortbestaan, wat via een nota 
van wijzigingen eventueel zou kunnen 
gebeuren. Er zijn, naar ik meen, 
relatief weinig administratieve 
beslommeringen verbonden aan een 
dergelijke uitzondering. 

Ten slotte merk ik in dit verband 
nog op dat de compenserende 
vervoersvoorzieningen krachtens de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
ophouden bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd. Een uitzondering 
daarop wordt alleen gemaakt voor 
hen die op dat moment een vrijstelling 
genieten. Wij vragen ons af of dat wel 
billijk is, en of ook niet voor hen die 
na hun 65e jaar invalide worden een 
uitzondering moet worden gemaakt. 
Ben ik goed geïnformeerd, dan zijn de 
financiële en uitvoeringstechnische 
consequenties van een dergelijke 
uitzondering, ook in relatie tot het 
budgettaire effect van dit wetsontwerp, 
relatief gering, zelfs verwaarloosbaar. 
Om die reden hebben wij het amen-
dement-De Grave mede ondertekend. 

Samenvattend: wi j kunnen met de 
wetsontwerpen inzake de arbeidson-
geschiktheids- en bejaardenaftrek en 
de invaliditeitsvrijstelling akkoord 
gaan, onder het voorbehoud dat voor 
de bijzondere groepen die ik noemde 
een afdoende compensatie zal 
worden geboden. De andere twee 
wetsontwerpen, de verhoging van de 
assurantiebelasting en de wijziging 
van de Algemene wet douane en 
accijnzen, geven mijn fractie na de 
schriftelijke voorbereiding geen 
aanleiding meer tot verdere vragen. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In het debat naar aanleiding 
van de regeringsverklaring heb ik 
kritiek geleverd op de bezetting van 
sommige posten in het nieuwe 
kabinet. Daarbij heb ik de bewindslie-
den van de VVD bepaald niet gespaard. 
Ik hecht er daarom vandaag aan, te 
zeggen dat die kritiek zeker geen 
betrekking had op de benoeming van 
de heer Koning tot Staatssecretaris 
van Financiën. De heer Koning is van 
oorsprong fiscalist, een man van het 
vak dus. Wij hebben hem bovendien 
als kamerlid en als Staatssecretaris 
leren kennen als een serieus man, 
iemand voor wie men respect kan 
hebben, ook wanneer men het niet 
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met hem eens is. Dat laatste zal 
blijken uit de rest van mijn betoog. 

Ik ga niet in op het wetsontwerp tot 
wijziging van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen. Dat is een 
technisch wetsontwerp, dat vooral ten 
doel heeft de Nederlandse wetgeving 
aan te passen aan EG-richtlijnen. Mijn 
fractie stemt daarmee in. 

Dat ligt anders met het wetsvoorstel 
tot intrekking van de vrijstelling in de 
motorri j tuigenbelasting wegens 
invaliditeit. Zoals wellicht bekend, is 
dat voorstel afkomstig uit de herover-
wegingsrapporten. Daaruit is al veel 
geput voor bezuinigingsvoorstellen. 
In het heroverwegingsrapport 'Groei 
belastingdienst' worden voor de 
motorri jtuigenbelasting voorstellen 
gedaan tot vereenvoudiging van de 
heffing. 

Mijn fractie acht die vereenvoudi-
ging zeer gewenst, aangezien de 
heffing relatief arbeidsintensief is. De 
uitvoeringskosten belopen circa 3% 
van de totale opbrengst, terwijl dat bij 
andere belasting- en premie-opbreng-
sten gemiddeld circa 1,5% is. Ik 
herinner er in dat verband aan dat de 
heroverwegingswerkgroep verschil-
lende voorstellen tot vereenvoudiging 
van de motorrijtuigenbelasting heeft 
gedaan,gepaard gaande met even 
zovele besparingen, namelijk afschaf-
f ing van de invaliditeitsvrijstelling 
maar ook van de moêelijkheid tot 
kwartaalbetalingen. 

Een verdergaande variant werd ten 
slotte gevonden in het voorstel tot 
een gehele opheffing van de motorri j-
tuigenbelasting, onder een gelijktijdige 
verhoging van andere heffingen op 
motorvoertuigen. 

In het verslag van de vaste Commis-
sie voor de rijksuitgaven over de 
eerste ronde van de heroverweging 
collectieve uitgaven heeft mijn fractie 
reeds te kennen gegeven, zich niet 
met deze voorstellen te kunnen 
verenigen. 

Wat betreft het intrekken van de 
invaliditeitsvrijstelling zijn wij van 
mening dat de verdere verslechtering 
van de financiële positie van gehandi-
capten niet opweegt tegen de vereen-
voudiging in de uitvoering en de 
besparingen die daaruit voortvloeien. 
Ik kom daarop nog terug. 

Mijn fractie vraagt zich af of nu 
moet worden geconcludeerd dat de 
andere voorstellen uit het heroverwe-
gingsrapport door de Regering 
worden verworpen. Het kan toch niet 
de bedoeling zijn dat, nadat nu de 
invaliditeitsvrijstelling wordt ge-
schrapt, de Regering bij voorbeeld het 

volgende jaar besluit om de motorri j-
tuigenbelasting in haar geheel af te 
schaffen. 

In dat kader is mijn fractie ook 
benieuwd naar de reactie van de 
Regering op onze suggestie in het 
verslag over de heroverwegingsvoor-
stellen om de mogelijkheden te 
onderzoeken voor een zogenaamde 
houderschapsbelasting, zoals deze 
ook in andere Westeuropese landen 
wordt toegepast. 

Een dergelijke belasting houdt 
uitbreiding in van het belastbaar feit, 
zoals dat op dit moment wordt 
toegepast. Op het ogenblik bevatten 
de bestanden van de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer in Veendam en 
Apeldoorn veel dubbele gegevens, 
waardoor veel dubbel werk wordt 
verricht. Bij invoering van zo'n 
houderschapsbelasting zouden die 
bestanden bij elkaar kunnen worden 
gevoegd, hetgeen op langere termijn 
tot forse besparingen zou kunnen 
leiden. 

Mijn fractie acht een dergelijke 
maatregel voor besparingen veel 
aanvaardbaarder dan het afschaffen 
van de invaliditeitsvrijstelling zonder 
dat die geheel wordt gecompenseerd 
in de sfeer van de sociale wetgeving. 
Is de Staatssecretaris bereid een 
onderzoek naar de mogelijkheid tot 
invoering van zo'n houderschapsbe-
lasting in te stellen en de Kamer van 
de resultaten daarvan op de hoogte te 
stellen? 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
onderschrijft het uitgangspunt in de 
memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp intrekking van de 
invaliditeitsvrijstelling, dat gelijksoorti-
ge voorzieningen zo veel mogelijk 
door toepassing van één regeling 
verstrekt dienen te worden en dat de 
hier aan de orde zijnde voorziening 
eerder in de sociale wetgeving 
thuishoort. 

Niet alleen voor de uitvoerende 
instanties kunnen hierdoor aanzienlijke 
vereenvoudigingen worden bereikt, 
ook voor de gehandicapten zelf die 
immers vaak bij verschillende artsen 
dezelfde keuring moeten ondergaan. 

De fractie van D'66 is dan ook van 
mening dat de vrijstelling van de 
fiscale sfeer moet worden overge-
bracht naar de sociale wetgeving. De 
uitkering krachtens de AAW zou 
hiervoor zodanig moeten worden 
aangepast, dat in principe eenzelfde 
tegemoetkoming voor autokosten ten 
behoeve van de gehandicapte bereikt 
wordt. 

De nu voorgestelde verruiming van 
de vervoersvoorzieningen via de AAW 

achten wij ten enenmale onvoldoende 
Vooral voor degenen die een taxikos-
tenvergoeding ontvangen en die voor 
een eigen auto gebruiken en in het 
geval van een vervoersvoorziening in 
de vorm van een vergoeding voor het 
gebruik van een eigen auto in de 
leefsfeer, vindt een aanzienlijke 
lastenverzwaring plaats, waarbij de 
compensatie nu maximaal eenderde 
bedraagt. Uit de tabel op blz. 2 van de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag kan worden opgemaakt, dat voor 
die groepen aanzienlijke, extra 
negatieve inkomenseffecten ontstaan. 

De fractie van D'66 is van mening 
dat vooral voor gehandicapten het 
onderhouden van sociaal contact en 
daarmee voldoende mogelijkheden 
om zich te verplaatsen, van zeer groot 
belang is. Vooral voor gehandicapten 
in afgelegen gebieden biedt het 
openbaar vervoer immers vaak 
onvoldoende alternatieven. Zij zijn 
dan aangewezen op een eigen auto 
maar door de verschillende maatrege-
len die de gehandicapten treffen, 
zullen zij een groter financieel offer 
moeten brengen dan andere groepen 
in de samenleving. 

Dat dit ertoe zal leiden dat de eigen 
auto moet worden opgeofferd, is niet 
onwaarschijnlijk. Wij achten dat niet 
gewenst. Ook gehandicapten zullen 
hun bijdrage moeten leveren in de 
huidige financieel-economische 
situatie, maar daarbij zal wel op hun 
draagkracht moeten worden gelet. 

Mijn fractie kan dan ook instemmen 
met de verlaging van de inkomens-
grens voor de AAW. Daar tegenover 
zijn wi j van mening dat beneden deze 
grens de lastenverzwaring voor invaliden 
als gevolg van het intrekken van de 
invaliditeitsvrijstelling volledig 
gecompenseerd dient te worden. Ik 
zou daarover de volgende kameruit-
spraak wil len vragen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat voorzieningen die 
gehandicapten in staat stellen van een 
auto gebruik te maken niet in de 
fiscale, maar in de sociale wetgeving 
thuishoren; 

van oordeel, dat intrekking van de 
vrijstelling van motorrijtuigenbelas-
ting wegens invaliditeit, gekoppeld 
aan een uitbreiding van de vervoers-
voorzieningen krachtens de AAW, 
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een vereenvoudiging voor zowel 
belastinginspecties, beroepsinstanties 
als gehandicapten betekent; 

van mening, dat voorkomen moet 
worden dat de inkomenspositie van 
gehandicapten in onevenredige mate 
getroffen wordt via een cumulatie van 
bezuinigingsmaatregelen; 

verzoekt de Regering, in de uitvoerings-
regelingen van de AAW op te nemen 
dat de intrekking van de vrijstelling 
van motorrijtuigenbelasting wegens 
invaliditeit volledig gecompenseerd 
wordt in de AAW voor inkomens 
beneden de nieuw voorgestelde 
inkomensgrens voor vervoersvoorzie-
ningen van f46.125, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 11 (17445). 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van D'66 heeft 
tegen de voorstellen tot afschaffing 
van de bejaarden- en arbeidsonge-
schiktheidsaftrek en de daarbij 
voorgestelde compensatie in de sfeer 
van de buitengewone-lastenregeling 
ernstige bezwaren. 

Ten eerste worden door die maatre-
gel, net als bij de intrekking van de 
invaliditeitsvrijstelling, bepaalde 
groepen, namelijk gehandicapten en 
bejaarden, extra getroffen in hun 
inkomenspositie. Bovendien zijn de 
voorstellen direct in strijd met de 
wens, te komen tot vereenvoudiging 
van de belastingwetgeving. Andere 
sprekers hebben dat ook reeds 
genoemd. 

De Regering geeft dit zelf al min of 
meer toe in de memorie van antwoord 
waarin zij zegt dat: 'de uitbreiding van 
de buitengewone-lastenregeling geen 
bijdrage levert aan de wenselijke 
vereenvoudiging van de belastingwet-
geving.' De compensatie voor het 
vervallen van de bejaarden- en 
arbeidsongeschiktheidsaftrek in de 
sfeer van de buitengewone-lastenrege-
ling maakt het voor zowel de belasting-
betaler als voor de belastingdienst 
aanzienlijk ingewikkelder en com-
plexer. 

Geschat wordt dat het beslag op de 
belastingdienst als gevolg van deze 
uitbreiding 150 manjaren zal vergen, 
waarmee volgens de memorie van 
antwoord een bedrag van f9 miljoen 
per jaar is gemoeid. Verder wordt de 
opbrengst van die maatregel geschat 
op f 129 miljoen. Uiteindelijk is het zo 
dat de uitvoeringskosten maar liefst 
16,5% van deze opbrengst bedragen. 

De heer Engwirda (D'66) 

Ik heb reeds gezegd, dat bij andere 
belastingen de verhouding tussen 
uitvoeringskosten en opbrengst 
normaal nog geen 2% bedraagt. Dat 
toont aan, dat hieraan toch wel 
aanzienlijke bezwaren verbonden zijn 
waardoor de zaak alleen maar 
ingewikkelder wordt. Daarbij komt 
nog, dat de aftrekken in de sfeer van 
de buitengewone-lastenregeling, 
zoals uit de Contourennota blijkt, 
vooral ten goede komen aan de 
hogere inkomensklassen. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals ik 
reeds zei, heeft mijn fractie grote 
bezwaren tegen de opeenstapeling 
van maatregelen met negatieve 
inkomenseffecten voor bepaalde 
groepen. In de schriftelijke voorberei-
ding heeft de Regering gesteld, dat 
het niet mogelijk is de effecten van 
een aantal specifieke maatregelen in 
de koopkrachtplaatjes tot uitdrukking 
te brengen. Dit betekent natuurlijk niet 
dat hiermee in individuele gevallen 
geen aanzienlijke koopkrachtoffers 
gemoeid zouden zijn. Er is de afgelo-
pen week in deze Kamer al het nodige 
gezegd over de beperkte betekenis 
van de gebruikelijke macro-economi-
sche koopkrachtplaatjes. 

Ik heb daaraan niet veel meer toe 
te voegen. Des te meer valt het toch 
te betreuren, dat de Regering los van 
die koopkrachtplaatjes kennelijk 
onvoldoende oog heeft voor de 
gevallen waarin alle of een deel van 
de voorgestelde ombuigingsmaatre-

gelen cumuleren. Zo heeft de Stichting 
Nederlandse Gehandicaptenraad 
berekend dat voor gehandicapten van 
vóór 1 januari 1980 de gecumuleerde 
maatregelen kunnen leiden tot een 
inkomensachteruitgang van meer dan 
10%. 

Het kan dan wel zo zijn, dat de kans 
dat al die maatregelen cumuleren 
gering is; de mogelijkheid dat een 
aantal maatregelen cumuleren is 
uiteraard veel minder gering. 

Mijn fractie vindt dat onrechtvaardig 
en in strijd met de wenselijkheid van 
een gelijke behandeling van de 
verschillende bevolkingsgroepen in 
onze samenleving. 

Ik kom aan het wetsontwerp tot 
verhoging van de assurantiebelasting. 
De Regering stelt voor de kosten die 
gepaard gaan met de uitbreiding van 
de buitengewone-lastenregeling te 
dekken via de verhoging van die 
belasting van 6 naar 7% met ingang 
van 1 maart 1983. Mijn fractie zal zich 
daartegen niet verzetten. Wel vragen 
wij de Staatssecretaris, in aansluiting 
op pleidooien van de kant van andere 
fracties, de voorgestelde ingangsda-
tum van 1 maart 1983 nog eens 
opnieuw te overwegen. 

Zoals bekend zijn er tegen die 
datum bezwaren gerezen, vooral in 
verband met de noodzakelijke voorbe-
reidingstijd voor nieuwe bromfietsver-
zekeringen. Wij dringen er daarom bij 
de Staatssecretaris op aan, in ieder 
geval voor die bromfietsverzekeringen 
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de ingangsdatum van 1 april 1983 toe 
te passen. Blijkens de schriftelijke 
voorbereiding heeft dat uitstel slechts 
geringe budgettaire consequenties. Is 
de Staatssecretaris bereid dat uitstel 
van één maand te verlenen? 

Ik vat mijn betoog als volgt samen. 
De fractie van D'66 is voorstander van 
het intrekken van de invaliditeitsvrij-
stelling in de motorri j tuigenbelasting 
onder voorwaarde dat er een volledige 
compensatie plaats vindt in de AAW 
tot de nieuwe inkomensgrens van 
f46.125. Mijn fractie verwerpt echter 
de afschaffing van de bejaarden- en 
ongeschiktheidsaftrekken, gezien de 
negatieve cumulatieve inkomenseffec-
ten voor bejaarden en gehandicapten. 

Ons tweede bezwaar tegen dat 
voorstel is dat de voorgenomen 
uitbreiding in de sfeer van de buiten-
gewone-lastenregeling in strijd is met 
de door ons zeer wenselijk geachte 
vereenvoudiging van de belastingwet-
geving. Wij zullen ons niet verzetten 
tegen de verhoging van de assurantie-
belasting. Wel vragen wi j de ingangs-
datum daarvan één maand te verschui-
ven naar 1 april 1983. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Gezien het uitputtende 
geheel van wetsontwerpen en 
maatregelen die de Kamer deze week 
hebben gepasseerd, zal ik mij beperken 
tot twee onderwerpen in dit debat. 
Het betreft de afschaffing van de 
bejaardenaftrekken en van de arbeids-
ongeschiktheidsaftrek en de intrek-
king van de vrijstelling voor motorri j-
tuigenbelasting. Overigens moet dat 
niet worden opgevat als een maatregel 
die moet worden genomen naarmate 
de Regering meer wetsontwerpen 
behandelt in korte t i jd. Dat zou in zijn 
algemeenheid geen goede zaak zijn 
voor het parlementaire gebeuren. 

Mijn fractie heeft ernstige bezwaren 
tegen het wetsontwerp op stuk nr. 
17 670 betreffende de afschaffing van 
de bejaardenaftrekken en de arbeids-
ongeschiktheidsaftrek. De achter-
grond van dit wetsontwerp ligt vooral 
in budgettaire overwegingen, maar 
het ontwerp treft een groep die deze 
week niet voor het eerst wordt gepakt 
door middel van een aantal wetsont-
werpen. 

De cumulatieve effecten zijn, zo is te 
vrezen, niet onaanzienlijk. Zij betreffen 
vooral de bevriezing van de uitkeringen 
voor bejaarden en arbeidsongeschik-
ten, de afschaffing van de verevenings-
bijdrage, alsmede bij voorbeeld de 
eigen bijdrage voor geneesmiddelen 
en de eigen bijdrage voor rechtshulp. 

Dit zal voor deze groepen aanzienlijke 
consequenties hebben. 

Men kan zeggen dat beide wetsont-
werpen een soort sluitstuk vormen, 
waarvan men kan vrezen dat hierdoor 
de deur voor een aantal groepen 
letterlijk wordt dichtgetrokken, juist 
omdat de vergoeding van een aantal 
extra kosten voor deze groepen van 
groot belang is voor het maatschap-
pelijk functioneren. 

Anders gezegd: naarmate de 
kansen kleiner worden voor bejaarden 
en arbeidsongeschikten om de extra 
onkosten te compenseren, dreigt een 
groter isolement. Het is dan ook 
terecht dat de Raad van State heeft 
gesteld, dat tegenover de afschaffing 
van bejaarden- en arbeidsongeschikt-
heidsaftrek een uitbreiding van de 
buitengewone-lastenregeling zou 
moeten plaatsvinden. 

Wij achten het onjuist dat dit 
wetsontwerp op dit moment wordt 
behandeld, terwijl er nog geen 
wetsontwerp is ingediend voor een 
compensatieregeling. Als dat wel was 
gebeurd, had een afweging kunnen 
worden gemaakt. Het is nu de vraag 
of er geen gat valt. De afschaffing van 
beide aftrekken gaat per 1 januari in, 
terwijl er nog geen compensatierege-
ling is behandeld. Kan de Staatssecre-
taris nader ingaan op het probleem 
dat daarmee ontstaat? 

Ik maak nog een enkele opmerking 
over het voorstel van de Raad van 
State om de buitengewone-lastenrege-
ling uit te breiden. Zoals het ernaar 
uitziet, maakt dit de zaken er niet 
eenvoudiger op. In de fiscale sfeer 
wordt het allemaal wat ondoorzichti-
ger, maar ook voor de mensen 
waarom het gaat, wordt het niet 
eenvoudiger. Zij zullen aangifte 
moeten doen. Dat geldt op dit moment 
niet voor alle groepen. Het is de vraag 
of het juist voor deze groepen - bejaar-
den en arbeidsongeschikten - die 
vaak nogal geïsoleerd leven, niet veel 
ingewikkelder zal worden. 

Hoe worden deze mensen over deze 
zaak ingelicht? Zal de Regering, als 
het zover is, ervoor zorgen dat deze 
groepen in staat zijn op behoorlijke 
wijze een aangifte te doen? Zal er 
begeleiding plaatsvinden? Ik denk in 
dit verband aan een functie voor het 
maatschappelijk werk, de gezins- en 
bejaardenverzorging. 

Er is echter meer aan de hand bij 
deze buitengewonelastenregeling. Ik 
verwijs naar blz. 6 van de memorie 
van antwoord, waar het gaat om de 
vraag of deze uitbreiding van de 
buitengewone-lastenregeling nu wel 
een compensatie is voor de afschaffing 
van de bejaarden- en arbeidsonge-

schiktheidsaftrek of dat deze een 
verslechtering inhoudt. 

Uit de discussie is naar voren 
gekomen dat er bij de lastenregeling 
een drempel bestaat van 11,5%. Pas 
bij het bereiken van deze drempel zal 
het voor mensen effectief zijn om 
gebruik van deze regeling te maken. 
Hieruit kan men de conclusie trekken 
dat de lagere inkomensgroepen 
harder zullen worden getroffen, 
indien een dergelijke compensatiere-
geling er komt. Deze groepen zullen 
de drempel misschien niet halen, 
terwijl de onkosten juist voor die 
groepen van heel groot belang 
kunnen zijn. 

De heer Van Dijk (CDA): Hetomgekeer-
de is naar mijn mening het geval. 
Lagere inkomensgroepen bereiken de 
drempel van 11,5% van het onzuiver 
inkomen sneller, omdat die drempel 
gekoppeld is aan het inkomen. Wat er 
nu eventueel gebeurt, is dat een 
algemene aftrek die voor iedereen 
gold - mensen zonder, met lage of 
met hoge kosten - en die in feite 
hogere inkomensgroepen meer 
opleverde vanwege de progressie in 
de inkomstenbelasting, wordt vervan-
gen door een regeling die gekoppeld 
is aan de hoogte van de gemaakte 
onkosten en die sneller in werking 
treedt naarmate het inkomen lager is. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De heer 
Van Dijk gaat naar mijn mening uit 
van het feit dat de absolute kosten 
voor beide inkomensgroepen gelijk 
zijn. Dan wordt de drempel inderdaad 
eerder bereikt door mensen met lage 
inkomens. Het is echter de vraag of de 
kosten die de lagere inkomensgroepen 
maken gelijk zijn. Ik kan mij voorstellen 
dat extra kosten die bejaarden maken, 
zoals bij voorbeeld telefoonkosten, 
juist voor die mensen van groot belang 
zijn, terwijl die kosten in verhouding 
met het inkomen niet het percentage 
van de drempel bereiken. Daardoor 
zouden zij buiten de aftrekregeling 
vallen. 

De heer Van Dijk (CDA): Mevrouw 
Brouwer maakt een onderscheid 
tussen de mate, waarin hoge en lage 
inkomens getroffen zullen worden. 
Hierop heeft ook mijn interventie 
betrekking. Het omgekeerde van wat 
zij zegt, is het geval. Bij gelijke kosten 
zullen de mensen met een laag 
inkomen eerder in aanmerking komen 
voor een aftrek, omdat hun inkomen 
en daarmee ook de drempel lager is. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De heer 
Van Dijk spreekt al over 'bij gelijke 
kosten'. Mijn vraag is ook of dit zo is' 
omdat ik denk dat de kosten bij de 
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Brouwer 
lagere inkomens anders liggen. De 
mensen houden al rekening met hun 
lage inkomen. Als wi j kijken naar het 
belang, dat bepaalde groepen, zoals 
bejaarden, hebben bij het maken van 
misschien relatief kleine kosten, dan 
is dat maatschappelijk gezien veel 
groter. Ik hoor echter graag de reactie 
van de Staatssecretaris op deze 
interruptie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een vraag stellen over de buitengewo-
ne-lastenregeling. Ik haal namelijk uit 
de memorie van antwoord de opmer-
king dat een herziening van de 
buitengewone-lastenregeling binnen 
niet al te lange termijn aan de orde zal 
zijn. Ik lees zelfs dat dan ook de groep 
bejaarden en arbeidsongeschikten, 
waarover wij nu spreken, de gevolgen 
van een dergelijke herziening wellicht 
zullen ondervinden. Dit maakt onze 
fractie niet geruster op de wijziging, 
die nu aan de orde is. Ik vraag de 
Staatssecretaris in dit verband dan 
ook wat ik hieruit moet opmaken. Kan 
hij hierover iets concreter zijn? 
Betekent dit dat de mogelijkheid tot 
aftrek van buitengewone lasten nog 
slechter zal worden? Wordt hierbij bij 
voorbeeld gedacht aan het maken van 
bepaalde onkosten? 

Ik ga over tot de behandeling van 
wetsontwerp 17 445 inzake de intrek-
king van de vrijstelling van motorri j-
tuigenbelasting. Ik heb in een brief 
van de Stichting '40-'45 gelezen dat 
deze vrijstelling al dateert van 1937. 
Dat was ook geen florissante t i jd. 
Wellicht waren de omstandigheden 
toen anders, omdat minder mensen 
motorri jtuigen hadden. In die tijd was 
het blijkbaar wel mogelijk. 

Ik heb van de Regering begrepen 
dat er een aantal redenen zijn waarom 
deze intrekking van vrijstelling nu aan 
de orde is. Er zijn budgettaire redenen, 
maar ook is er het voordeel om dit te 
brengen onder de sociale-verzeke-
ringswetgeving. 

Wat het laatste betreft, kan ik mij 
voorstellen dat het voordelen heeft 
om via de AAW een aantal vervoers-
voorzieningen te regelen. Nu is dit 
tegenwoordig echter ook niet meer zo 
eenvoudig. Ik denk aan de hoge eisen 
die gesteld worden aan een arbeidson-
geschikte die een vervoersvoorziening 
aanvraagt via de AAW. Ik denk ook 
aan de inkomensgrens die verlaagd 
is. Dit betekent dat boven deze 
inkomensgrens in ieder geval geen 
compensatie zal plaatsvinden. Ik denk 
eveneens aan de lange wachtti jden 
voor arbeidsongeschikten, als zij een 
vervoersvoorziening aanvragen bij de 
bedrijfsvereniging. 

Het is bekend dat de gemeenschap-
pelijke medische diensten overbelast 
zijn. Het is ook bekend dat de aanvraag 
en de afhandeling van een vervoers-
voorziening soms wel een jaar of nog 
langer duurt. Mijn vraag is of er ook 
rekening gehouden is met deze feiten 
bij het overbrengen van de vrijstelling 
van motorrijtuigenbelasting naar de 
sociale-verzekeringssfeer. 

Als dit niet zo is, kan de Staatsse-
cretaris daarover dan iets meer 
vertellen? Ik neem namelijk aan dat bij 
overheveling van de ene sfeer naar de 
andere ook gerekend wordt met 
personele consequenties en met 
consequenties voor de procedure. 

Ik wil in dit verband nog aandacht 
besteden aan de groep verzetsgepen-
sioneerden. Ook de heer Hummel van 
de fractie van PvdA en de fractie van 
het CDA hebben hiervoor aandacht 
gevraagd. De Stichting '40-'45 heeft 
ons in de brief van 17 december 1982 
nog eens erop gewezen dat de 
vrijstelling van de betaling van 
motorrijtuigenbelasting voor verzets-
gepensioneerden weliswaar gekop-
peld is aan de Wet op de motorri j tui-
genbelasting, doch dat op deze 
gepensioneerden een ander regime 
van toepassing was. 

Het belang van een aparte behande-
ling voor deze groep is er met name 
in gelegen dat deze meestal oudere 
mensen, vaak met diepe trauma's, 
niet iedere keer geconfronteerd 
worden met de noodzaak van het 
doen van een aanvrage, van keuringen 
en dergelijke. Juist voor deze groep 
heeft dit zwaarwegende gevolgen. 

Ik sluit mij ten aanzien van de 
problemen die hierbij aan de orde zijn 
aan bij het standpunt van de fractie 
van de Partij van de Arbeid. Het 
antwoord van de Staatssecretaris vind 
ik onbevredigend. Ik maak hieruit 
namelijk op dat er in feite geen aparte 
regeling behoeft te worden getroffen. 
Hij zegt dat de AAW immers een 
regeling is die voor de gehele Neder-
landse bevolking geldt. Mijns inziens 
houdt de Staatsecretaris te weinig 
rekening met de aparte positie van de 
betrokken groep en met het feit dat 
juist voor haar keuringen en dergelijke 
zwaarwegende gevolgen hebben. 
Juist voor deze groep, gelet op het 
feit dat ook vorige kabinetten hebben 
gezegd dat zij een aparte behandeling 
verdient, moet de vrijstelling van de 
motorrijtuigenbelasting gehandhaafd 
worden. Dit is dan ook de reden, 
waarom ik het amendement van de 
heer Hummel heb medeondertekend. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De Staatssecretaris zal 
in de loop van de middag antwoorden 

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

Nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet 
en van enige Bijstandsbesluiten 
(beëindiging van het recht op bijstand 
krachtens de Rijksgroepsregeling 
werkloze werknemers voor 16- en 
17-jarigen en invoering van het recht 
op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige 
werklozen) (17697); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Ouderdomswet (vermindering 
doorbetaling AOW-gehuwdenpen-
sioen bij overlijden van één van de 
echtgenoten) (17 711); 

en van: 
de motie-Ter Veld en Buurmeijer 

over een regeling voor werkloze 
schoolverlaters in het kader van de 
RWW (17697, nr. 11); 

de motie-Dales c.s. over de duur 
van de overlijdensuitkering in de 
AOW (17711, nr. 6); 

de motie-Oomen-Ruijten c.s. over 
de kinderbijslagwetgeving in Neder-
land en de buurlanden (17697, nr. 
12); 

de motie-Nypels over heroverwe-
ging van wetsontwerp nr. 17 697 
(17697, nr. 13). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Allereerst kom ik te 
spreken over wetsontwerp 17 697 
inzake de vervanging van de RWW-uit-
keringen voor 16- en 17-jarigen door 
de kinderbijslag. 

Zoals bij zoveel wetsontwerpen in 
deze tijd het geval is, vormt ook dit 
ontwerp een onderdeel van de 
noodzakelijke ombuigingen voor het 
jaar 1983. Ik meen dat het niet nodig 
is, opnieuw uitvoerig stil te staan bij 
de noodzaak van het invullen van 
ombuigingen. Dit is in ruim voldoende 
mate gebeurd tijdens de debatten van 
de afgelopen week in deze Kamer, de 
zogenaamde sociale debatten. De 
voorstellen die nu aan de orde zijn, 
zijn ook buiten het parlement aanlei-
ding geweest voor heel wat discussies. 

Als een rode draad liep door die 
discussies de vraag of het wel terecht 
was om in een tijd waarin de jeugd-
werkloosheid schrikbarende vormen 
aanneemt, bepaalde uitkeringsrechten 
voor jeugdigen te beëindigen. 
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De Graaf 

Gisteravond is nogmaals gebleken dat 
in deze Kamer en daarbuiten over het 
antwoord op deze vraag verschillend 
wordt gedacht. Sommigen vinden dat 
er te weinig wordt gedaan aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 

Vrijwel alle sprekers zijn ingegaan 
op de werkgelegenheidssituatie die op 
dit moment bestaat voor jeugdigen. 
Vaak zijn daarbij ook de werkgelegen-
heidsmaatregelen en de maatregelen 
ten aanzien van het onderwijs ter 
sprake gekomen. Mevrouw Ter Veld 
heeft gevraagd waar de plannen voor 
arbeidsplaatsen liggen. Mevrouw 
Oomen merkte op, de schriftelijke 
beantwoording van haar vragen op 
dit terrein erg mager te vinden. 

Mevrouw Van Es, mevrouw Brouwer 
en mevrouw Beckers zijn uitvoerig 
ingegaan op de huidige arbeidsmarkt-
situatie voor jeugdigen. Ik wi l er geen 
enkel misverstand over laten bestaan, 
dat het kabinet met grote zorg is 
vervuld over de toename van de 
werkloosheid en dan vooral van de 
werkloosheid onder de jeugd. Uit de 
opmerkingen van mevrouw Ter Veld, 
mevrouw Van Es, mevrouw Brouwer 
en mevrouw Beckers maakte ik op dat 
daaraan getwijfeld wordt. 

Ik wil die twijfel graag wegnemen. 
Het gaat naar mijn mening veel 
eerder om de wijze waarop de 
problemen worden aangepakt. Een 
korte-termijnbeleid zou naar de 
mening van het kabinet funest zijn. De 
maatregelen waarover wij nu spreken, 
zijn - hoe pijnlijk zij op dit moment 
wellicht ook overkomen - noodzakelijk 
als onderdeel van het ombuigingspak-
ket om de werkloosheid op langere 
termijn op effectieve wijze te kunnen 
bestrijden. Ik deel op dit punt de 
opvatting van de heer Linschoten. 

In de nota naar aanleiding van het 
verslag heb ik opgemerkt dat het 
jeugdwerkplan in hoofdlijnen geconti-
nueerd zal worden. Voorts heb ik erop 
gewezen dat de uitbreiding van het 
kort-middelbaar beroepsonderwijs en 
bepaalde vormen van herverdeling 
van arbeid onderwerpen zijn die een 
breder terrein beslaan dan alleen de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid, 
daarom komen die onderwerpen aan 
de orde in een brief aan de Stichting 
van de Arbeid. 

Op dit moment zie ik geen kans om, 
zoals mevrouw Oomen vroeg, 
concreter in te gaan op het jeugdwerk-
plan. Ik ben wel met haar eens dat het 
nodig is dat een groot aantal zaken 
heel snel op een rij worden gezet. Uit 
de vele vragen die mij gisteravond 
zijn gesteld, komt naar mijn gevoel 

steeds één kernvraag naar voren, 
namelijk of de positie van een zestien-
of zeventienjarige schoolverlater 
vergeleken moet worden met die van 
een studerende of met die van een 
werkloze werknemer. 

Mevrouw Oomen en de heren 
Linschoten, Van der Vlies, Leerling en 
Schutte delen de opvatting van het 
kabinet over dit punt. Natuurlijk is de 
zestien- of zeventienjarige die geen 
onderwijs volgt primair aangewezen 
op arbeid in dienstbetrekking. Ik vind 
echter niet dat dit automatisch moet 
leiden tot een zelfstandig recht op een 
werkloosheidsuitkering, te meer daar 
het hier in het algemeen jongeren 
betreft die nog niet hebben gewerkt. 

Mede met het oog op het in de 
toekomst te realiseren stelsel van 
kinderbijslag, waarbij de leeftijd van 
achttien jaar van grote betekenis zal 
zijn, acht ik het zonder meer gerecht-
vaardigd om voor zestien- en zeven-
tienjarige werkloze kinderen een 
vergelijking te trekken met studerende 
en invalide kinderen van dezelfde 
leeftijd. 

Ik ben mij er overigens terdege van 
bewust dat het hier om een principiële 
zaak gaat. 

Ik heb zeker waardering voor de 
onderbouwing van het standpunt dat 
door mevrouw Ter Veld, mevrouw 
Van Es, mevrouw Beckers en mevrouw 
Brouwer is ingenomen. Hun argumen-
tatie kan ik volgen, alleen kom ik bij 
de eindafweging tot een andere 
conclusie. Ik geef dan uitdrukkelijk de 
voorkeur aan een vergelijking met 
studerende en invalide kinderen. 

In het algemeen zie ik de leeftijd 
van achttien jaar als een keerpunt 
voor uitkeringsrechten, sociale 
verzekering en sociale voorzieningen. 
Ook moreel gezien, de heer Van der 
Vlies vroeg hiernaar, acht ik de grens 
van achttien jaar juist. Ik heb het 
gevoel dat de discussie hierover nog 
zeer lang kan voortgaan. Gezien de 
duidelijke standpunten lijkt mij dat niet 
zinvol. 

Ik heb met aandacht geluisterd naar 
de benaderingswijze van de heren 
Leerling, Van der Vlies en Schutte 
over de primaire verantwoordeli jkheid 
voor het onderhoud van kinderen van 
zestien en zeventien jaar, die bij het 
gezin ligt. In dat verband spraken zij 
ook over de relatie met de overheid, 
namelijk hoever de overheidstaak 
reikt in de zorgplicht voor deze 
kinderen. 

Wat zij daarover hebben gezegd, 
kan ik in zijn algemeenheid onder-
schrijven. Ik geloof inderdaad dat de 
zorgplicht van de overheid niet zo ver 

behoeft te gaan als op dit moment bij 
16- en 17-jarigen in het kader van de 
RWW het geval is. 

De heer Leerling (RPF): Heb ik door 
dit betoog van de Staatssecretaris een 
principiële onderbouwing gekregen 
van het nu aan de orde zijnde voorstel? 
De Staatssecretaris heeft een- en 
andermaal gezegd dat het om budget-
taire redenen was ingediend. Ik heb in 
eerste termijn gezegd dat geen 
principiële onderbouwing van dit 
voorstel is gegeven. Doet hij dat nu 
wel? Betekent dit nu dat, zolang dit 
kabinet het voor het zeggen heeft, een 
uitkering aan 16- en 17-jarigen 
definitief van de baan is? 

Staatssecretaris De Graaf: Wanneer 
hiervoor volgend jaar de economische 
ruimte aanwezig is, geloof ik dat dit 
kabinet toch niet met een voorstel zal 
komen om het onderhavige ongedaan 
te maken. In de onderbouwing van 
het wetsvoorstel ging het overigens 
niet alleen om budgettaire overwegin-
gen. Het ging ook om de vraag waar 
in dezen de verantwoordeli jkheid ligt 
voor een gezin, waar de grens ligt van 
de zorgplicht van de overheid. In die 
zin heb ik de onderbouwing in dat 
opzicht graag voor mijn rekening 
genomen. 

De heer Nypels heeft gesproken 
over een 'dubbeltje op zijn kant'. Toen 
de heer Nypels met zijn betoog bezig 
was, had ik even de indruk dat dit 
dubbeltje in een voor mij goede 
richting kon rollen. Toen ik het 
vervolg van zijn betoog hoorde, 
kreeg ik de indruk dat dit dubbeltje al 
was platgeslagen in een voor mij niet 
voordelige situatie, tenzij ik in mijn 
betoog nu alsnog dit dubbeltje in een 
goede richting aan het rollen kan 
krijgen. Ik wi l mij daartoe graag de 
nodige inspanning getroosten. 

De heer Nypels heeft veel aandacht 
besteed aan het in de SER ontwikkelde 
alternatief. Ook mevrouw Oomen en 
mevrouw Beckers hebben hierover 
gesproken. Ik kom daarop straks 
uitvoerig terug. 

Diverse vertegenwoordigers 
hebben grote moeite met de ingangs-
datum van het nu ter discussie 
staande wetsvoorstel. Mevrouw Ter 
Veld sprak over de vooravond van de 
dag waarop het recht feitelijk ingaat. 
Zij heeft een amendement ingediend 
om het wetsontwerp op 1 juli 1983 te 
laten ingaan. Mevrouw Van Es wees 
erop, dat de jongeren op de inschrij-
vingsplicht bij het arbeidsbureau zijn 
gewezen, ten einde per 1 januari 1983 
een uitkering te kunnen krijgen. Ook 
mevrouw Brouwer verwees daarnaar. 
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De Graaf 

Mevrouw Beckers stelde dat het 
toegezegde inkomensrecht 16- en 
17-jarigen op het allerlaatste moment 
wordt ontnomen. 

De heer Nypels vond de voorberei-
ding te gehaast en pleitte door middel 
van een motie voor uitstel tot 1 april 
1983, met name voor bezinning op 
het voorstel van de SER. Dat voorstel 
werd met name gesteund door de 
CNV, de Raad voor middelbaar en 
hoger personeel en een flink aantal 
kroonleden. 

Ook ik ben van mening dat een 
minder haastige procedure de 
voorkeur zou hebben verdiend. Het 
regeerakkoord liet ons echter geen 
keuze. Uitstel zou tot een niet aan-
vaardbaar verlies voor de ombuigings-
operatie hebben geleid. 

Mevrouw Van Es (PSP): Het gaat niet 
alleen om de gehaastheid van de 
procedure. Men moet ook spreken 
van de verwachtingen die een half 
jaar geleden zijn gewekt. Men heeft 
toen een heel grote informatiecampag-
ne voor scholieren gehouden. De 
scholieren werden opgeroepen om 
zich massaal te laten inschrijven bij 
het arbeidsbureau. Nu wordt het naar 
mijn idee aan de sociale diensten 
overgelaten om duidelijk te maken dat 
de gewekte verwachtingen niet 
kunnen worden waargemaakt. 

Staatssecretaris De Graaf: Niet alleen 
de sociale diensten hebben de taak dit 
duidelijk te maken, maar ook wij zelf. 
Als mevrouw Van Es spreekt over de 
massale voorlichting en de verwach-
tingen die zijn gewekt, moet zij dat 
zien in het normale patroon, zoals dit 
tot op dat moment gold in onze 
wetgeving. Er was in voorzien, dat, als 
er niets zou veranderen, men recht op 
de uitkering zou hebben gehad met 
ingang van 1 januari 1983. Ik erken 
dit. 

De voorl ichting, de andere activitei-
ten en de inschrijfplicht waren daarop 
afgestemd. Dit heeft ook lange tijd 
gegolden. Op een gegeven moment 
komt er echter een nieuw kabinet. Dit 
komt tot een akkoord en vult dit in 
met hetgeen voor het jaar 1983 te 
doen staat. Als wij dit laten vallen, 
ontstaat er wel een gat. De een tilt 
daar zwaarder aan dan een ander. 
Hoe ik dit beoordeel, is al gebleken bij 
de verschillende wetsontwerpen in 
het sociale debat en dat geldt ook 
voor deze maatregel. 

Mevrouw Van Es (PSP): Hiervan is 
dus het gevolg, dat tegen een grote 
groep scholieren die het afgelopen 

jaar de school heeft verlaten, massaal 
is opgeroepen om zich in te laten 
schrijven bij het arbeidsbureau en 
massaal op haar rechten is gewezen, 
op een gegeven moment wordt 
gezegd: 'Sorry, maar aan dieverwach-
tingen kan niet meer worden voldaan. 
Er zijn inderdaad verkeerde verwach-
tingen gewekt.' Dat heeft buitenge-
woon kwalijke gevolgen voor die 
groep jongeren. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb 
eigenlijk niets toe te voegen aan 
hetgeen ik daarover al heb gezegd. 

Ik wijs er overigens nogmaals op, 
dat er gedurende de wachtti jd geen 
sprake is van een reeds ingegaan 
uitkeringsrecht, dat pas na zes 
maanden zou kunnen worden geëffec-
tueerd. De datum, waarop aanspraak 
op uitkering zou worden gemaakt, is 1 
januari aanstaande. Beloften kunnen 
daarom in die zin niet zijn gedaan. 

De heer Leerling wil in feite geen 
onderscheid maken tussen oude en 
nieuwe gevallen en stelt bij amende-
ment voor, de ingegane RWW-uitkerin-
gen in drie maanden af te bouwen. Dit 
amendement wil ik ontraden. Voor de 
jongeren die geen beroep meer doen 
op de onderhoudsplicht van de ouders 
doordat zij recht op een bijstandsuitke-
ring hebben, acht ik het onjuist dit 
beroep weer in het leven te roepen 
door de overgangsmaatregel te 
beperken. 

Ik heb ook kritiek gehoord, zowel 
binnen als buiten de Kamer, op de 
procedure die is gevolgd ten aanzien 
van de advisering. Mevrouw Ter Veld 
heeft hierover het hare gezegd. Ook 
mevrouw Brouwer heeft de procedure 
onzorgvuldig genoemd. Het was 
echter onmogelijk om èn de normale 
adviesprocedure te volgen èn de 
ombuiging voor het jaar 1983 te 
realiseren. In de stukken is uitvoerig 
aangegeven wat de oorzaak daarvan 
was. Het lijkt mij niet nodig daarop nu 
nog uitvoerig in te gaan. Wel wi l ik op 
deze plaats mijn waardering uitspreken 
voor de snelheid waarmee de Sociaal 
Economische Raad alsnog spontaan 
over deze materie heeft geadviseerd. 
Over de inhoud van dat SER-advies 
kom ik straks uitvoerig te spreken. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dan houdt 
de waardering op! 

Staatssecretaris De Graaf: Dat zal dan 
wel blijken. 

Mevrouw Ter Veld heeft een 
pleidooi gehouden om deze maatregel 
voorlopig uit te stellen en om op korte 
termijn advies aan de SER en het 
college-ABW te vragen over de positie 
van werkzoekenden met een zeer kort 

arbeidsverleden. Zij heeft op dit punt 
ook een motie ingediend. Ik moet 
deze ontraden. Door de maatregel per 
1 januari aanstaande achterwege te 
laten, worden de beoogde besparingen 
voor 1983 niet gerealiseerd. 

Bovendien heb ik geen behoefte 
aan een apart advies voor de werkzoe-
kenden zonder of met een kort 
arbeidsverleden. 

Ik heb wel behoefte aan een advies 
over de integratie van de werkloos-
heidsvoorzieningen. Het is de Kamer 
echter bekend dat dit advies reeds 
enige ti jd geleden aan de SER is 
gevraagd. Op dit moment wil ik 
daaraan niets toevoegen. 

Ik kom nu bij de voorwaarden voor 
het recht op kinderbijslag. Vele 
sprekers hebben er blijk van gegeven 
dat zij het recht op kinderbijslag voor 
16- en 17-jarige werklozen als een 
oneigenlijk element zien in de kinder-
bijslagwetgeving. Ik wijs erop dat op 
dit moment niet kan worden gesproken 
van invoering van de werkloosheids-
component in de kinderbijslagwetge-
ving. Er bestaat sinds 1 oktober 1981 
een recht op kinderbijslag voor 
werkloze schoolverlaters. 

Met de invoering van dat recht is 
een werkloosheidscomponent in de 
kinderbijslag geïntroduceerd. Op dit 
moment is dan ook alleen sprake van 
een uitbouw van die component en 
zeker niet van een introductie. Ik hecht 
eraan dit vast te stellen, vooral ook 
omdat aan het recht op kinderbijslag 
voor schoolverlaters feitelijk de 
motie-Hermsen ten grondslag ligt. De 
motie is destijds met algemene 
stemmen in deze Kamer aanvaard. 

In die motie werd zeer uitdrukkelijk 
als een van de overwegingen voor 
invoering van het recht op kinderbij-
slag genoemd, dat deze kinderen nog 
ten laste van de ouders komen, een 
van de elementen voor het verlenen 
van een recht op kinderbijslag. In 
aansluiting op de voor het recht op 
kinderbijslag voor schoolverlaters 
geldende regeling, meen ik dat voor 
het nu in te voeren recht als voorwaar-
de moet gelden, dat het kind als 
werkzoekende ingeschreven is bij het 
arbeidsbureau. 

Ik vind het terecht dat wi j van deze 
kinderen enige activiteit verlangen om 
aan een baan te komen. Inschrijving 
bij een arbeidsbureau is dan wel een 
eerste vereiste. De heer Van der Vlies 
is het hiermee eens. Dat deze inschrij-
ving zou moeten verzorgd door de 
ouders, zoals mevrouw Van Es stelt, 
vermag ik niet in te zien. 

Van een studerend kind wordt voor 
het in aanmerking komen voor 
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kinderbijslag ook geëist dat het 
daadwerkelijk studeert. Zoals me-
vrouw Oomen terecht opmerkt, 
hebben wij niets aan een passieve en 
inhoudsloze melding. Er zijn echter, in 
het kader van de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid diverse activiteiten 
van de arbeidsbureaus om aan die 
inschrijving inderdaad wezenlijk 
inhoud te geven. 

De suggestie om de RWW-uitkering 
te verlagen tot het niveau van de 
kinderbijslag spreekt mij niet aan. 
Mevrouw Oomen noemde deze 
mogelijkheid maar die zou zeker niet 
passen in het kader van de RWW. Ik 
geloof niet dat dan aan de actieve 
inschrijving bij het arbeidsbureau 
beter inhoud zou kunnen worden 
gegeven. 

Mevrouw Van Es heeft gevraagd 
hoe de controle op de inschrijving bij 
het arbeidsbureau is geregeld. Ik merk 
daarover op dat de Raden van Arbeid 
van het GAB een afschrift verlangen 
van het inschrijvingsbewijs. Mevrouw 
Van Es heeft ook een vraag gesteld 
over 'huishoudkinderen' die zich laten 
inschrijven bij het arbeidsbureau. 

In zo'n geval is het kind inderdaad 
een werkloze schoolverlater en dan 
kan er recht op kinderbijslag bestaan. 
Daarbij wordt uiteraard wel vereist 
dat het kind beschikbaar moet zijn 
voorde arbeidsmarkt. Bij het verzorgen 
van de huishouding zal dit als regel 
niet het geval zijn. 

Ik kom nu toe aan het advies van de 
SER van 19 december j l . 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Voor het in aanmerking 
komen voor het recht op kinderbijslag 
is alleen een afschrift vereist van de 
inschrijving bij het Gewestelijke 
Arbeidsbureau, zegt de Staatssecreta-
ris. Hij stelt verder dat de beschikbaar-
heid van 'huishoudkinderen' voor 
arbeid moet worden getoetst. Betekent 
dit dat er voor bij voorbeeld meisjes 
een strengere toetsing gaat gelden, 
omdat die misschien geacht worden 
om het huishouden te doen en alleen 
het inschrijvingsbewijs gehaald te 
hebben? Hoe wordt dat onderscheid 
gemaakt? Wanneer wordt wel en 
wanneer wordt niet getoetst? Wie 
toetst er en op grond van welke 
criteria? 

Staatssecretaris De Graaf: De Raad 
van de Arbeid toetst aan de hand van 
wettelijke criteria en maakt geen 
onderscheid tussen een jongen en 
een meisje. Een jongen kan namelijk 
ook de huishouding verzorgen; het 
hoeft niet per se een meisje te zijn. 

Dat lag wel i n het betoog van mevrouw 
Ter Veld opgesloten. Het zal wel vaak 
het geval zijn, maar dat is wat anders. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik gaf 
maar een suggestie, waarop de 
Staatssecretaris kon antwoorden dat 
het bij meisjes om de toetsing gaat. 
Hij zei namelijk eerst dat de Raad van 
de Arbeid een afschrift verlangt van 
de inschrijving bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau als werkzoekende. 
Daarna zei hij dat het kind - ik zou 
liever zeggen: de jongere - beschik-
baar moet zijn voor arbeid en dat dit 
getoetst moet worden. Hij stelt dus 
twee criteria.' de Raad van de Arbeid 
moet dus én de inschrijving én de 
beschikbaarheid voor arbeid controle-
ren. 

Staatssecretaris De Graaf: Bovendien 
is ook het onderhoudscriterium van 
toepassing. Het kind moet onderhou-
den worden. Als men kinderbijslag 
aanvraagt, moet men voldoen aan de 
in de wet geldende criteria voor het 
recht op kinderbijslag. Die criteria heb 
ik zojuist genoemd. Ze zullen stuk 
voor stuk, elk kwartaal opnieuw 
worden getoetst. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Hoe wordt 
de beschikbaarheid voor arbeid 
getoetst? Het eerste criterium kan 
men controleren door een afschrift van 
de inschrijving van het arbeidsbureau 
te vragen. Het onderhoudscriterium 
stond al in de Kinderbijslagwet. 
Hoe verzoekt men de ambtenaren 
echter om de beschikbaarheid voor 
arbeid te toetsen? 

Staatssecretaris De Graaf: Door het 
stellen van vragen en de antwoorden 
daarop te bekijken. Ik mag aannemen 
dat de antwoorden, eerlijke antwoor-
den zijn. Als het antwoord luidt: 'ik 
heb het gezin te verzorgen en ben dus 
niet beschikbaar', dan is daarmee een 
antwoord op de beoordeling van dat 
criterium gegeven. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
denk niet dat het zo eenvoudig is. Als 
er sprake is van een gezin van drie of 
vier personen en de werkende 
personen in dat gezin zeggen dat zij 
samen alle huishoudelijke bezigheden 
doen en er is in dat gezin toevallig 
een meisje dat geen werk heeft, dan 
moet ik nog zien dat men dat antwoord 
honoreert, ook al zou het eerlijk zijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat 
antwoord moet men nu toch ook 
geven? Er bestaat nu onder bepaalde 
voorwaarden ook een recht voor 
huishoudkinderen op kinderbijslag. 
Dat is op zich niet ten principale 
verschillend. 

Mevrouw Van Es (PSP): Wat gebeurt 
er echter als iemand zegt: ik ben wel 
beschikbaar voor de arbeidsmarkt, 
maar ik houd mij nu onder andere 
bezig met het huishouden? 

Staatssecretaris De Graaf: Als je een 
huishoudkind bent en je voldoet aan 
de voorwaarden, dan is er recht op 
kinderbijslag. Als je voor kinderbijslag 
in aanmerking wil komen, moet je aan 
die voorwaarden voldoen en dan heb 
je rechten. Ik neem aan dat er eerlijke 
antwoorden worden gegeven op de 
vragen die op de formulieren staan 
vermeld. Het is dan aan de uitvoerders, 
dat uit te voeren. Er zullen best wel 
eens moeilijke beoordelingsgevallen 
voorkomen. Dat komt echter vaker 
voor in de praktijk van de uitvoering 
van de sociale zekerheid. Er zijn wel 
eens grensgevallen of men krijgt er 
onenigheid over. Die onenigheid kan 
zelfs zo ver gaan, dat men het laat 
uitvechten door de administratieve 
beroepsrechter. Dat is allemaal 
mogelijk door onze wetgeving. Elke 
betrokkene wordt vrij goed beschermd. 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb 
door het antwoord van de Staatssecre-
taris de indruk dat er eigenlijk niet zo 
gek veel verandert. Iemand die op dit 
moment recht heeft op een RWW-uit-
kering moet ook beschikbaar blijven 
voor de arbeidsmarkt en kan op 
hetzelfde moment thuis meehelpen in 
de huishouding. Het gaat echter om 
de vraag in hoeverre men voldoet aan 
de criteria. Die criteria zijn duidelijk 
geformuleerd. Wat dat betreft, kunnen 
er zich geen problemen voordoen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Ik sluit niet 
helemaal uit dat de problemen zich 
zullen voordoen. Wil de Staatssecreta-
ris, zeker in het begin, de beslissingen 
met name rondom de huishoudkinde-
ren bij inschrijving op het arbeidsbu-
reau, actief volgen? 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
erom dat kinderen van 16 en 17 jaar, 
als zij straks in aanmerking wil len 
komen voor kinderbijslag, zich laten 
inschrijven bij het arbeidsbureau als 
werkzoekende. Dit is ook louter in het 
belang van die kinderen. Zij kunnen 
dan gebruik maken van de maximale 
mogelijkheden om een baan te 
vinden. 

Ik ga er namelijk nog steeds van uit 
dat deze 16- en 17-jarigen, als zij de 
kans maar enigszins krijgen, dat 
willen en dat zij alles zullen doen om 
dit doel te bereiken. Ik veronderstel en 
hoop in ieder geval dat dit zo is. De 
invulling van een jeugdwerkplan kan 
daartoe een bijdrage leveren. Het kan 

Tweede Kamer 
22 december 1982 Sociale wetgeving 1490 



De Graaf 

bij deze huidige economische situatie 
uiteraard niet alles oplossen. 

Ik kom nu op het SER-advies van 17 
december 1982. Ik wi l graag even 
stilstaan bij de inhoud van dit advies, 
mede omdat een groot aantal woord-
voerders in eerste termijn dat advies 
ter sprake hebben gebracht. Geconsta-
teerd moet worden dat het advies 
sterk verdeeld is. Een deel van de SER 
kan zich verenigen met de voorstellen. 
Een ander deel is volstrekt tegen, 
terwijl weer een ander deel de 
voornemens afwijst, maar wel van 
mening is dat een bedrag in de orde 
van grootte van 70 miljoen aan 
bezuinigingen moet worden gevonden 
in de sector van uitkeringen voor 
jeugdigen. 

Het deel van de SER dat de voorstel-
len van de hand wijst, noemt hiervoor 
in grote lijnen dezelfde argumenten 
als de dames Ter Veld, Van Es en 
Brouwer. Ik ben al op die argumenten 
ingegaan. Het deel van de SER dat het 
met de voorstellen eens is, laat in het 
advies duidelijk uitkomen dat het nóg 
beter zou zijn, indien een algemeen 
recht op kinderbijslag zou worden 
ingevoerd voor kinderen tot en met 17 
jaar. 

In die situatie is het niet meer 
nodig, voorwaarden te stellen ter zake 
van studie, invaliditeit en werkloos-
heid. Alleen de onderhoudsvoorwaar-
de zou nog blijven bestaan. Mevrouw 
Oomen-Ruijten heeft gevraagd naar de 
visie van het kabinet op dit punt. 

De eenvoud die dit tot gevolg zou 
hebben, spreekt mij zeker aan. Des-
ondanks meen ik dat wij hier, ook 
weer op grond van budgettaire 
overwegingen, niet toe moeten 
overgaan. Een algemeen recht op 
kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar 
zou namelijk inhouden, dat voor een 
aantal groepen kinderen een recht op 
kinderbijslag zou ontstaan voor wie 
dat op dit moment niet het geval is. 

Volgens een ruwe schatting zou 
hiermee een bedrag zijn gemoeid van 
enkele tientallen miljoenen. Het zal 
duidelijk zijn dat een dergelijke 
uitbreiding op dit moment niet strookt 
met de financiële middelen die 
daarvoor beschikbaar zijn, of beter 
gezegd: niet beschikbaar zijn. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Kan 
de Staatssecretaris mededelen om 
welke groepen kinderen het dan gaat? 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
om in het buitenland wonende 
kinderen van mensen die in Nederland 
zijn verzekerd ingevolge de AKW. Het 
gaat dan om kinderen die werken, 

maar toch voldoen aan het onder-
houdscriterium. Ik denk ook aan de 
partieel leerplichtigen. Er zijn een 
aantal categorieën aan te wijzen die 
een extra beslag zullen leggen. 

Het deel van de SER dat de kabinets-
voorstellen afwijst, maar daarvoor 
een alternatief biedt, komt daarmee 
tot een ombuiging van ongeveer 65 
miljoen gulden. De dames Ter Veld, 
Oomen en de heer Nypels hebben 
gevraagd naar mijn oordeel over dit 
alternatief. Ik waardeer het dat dit 
deel van de SER een alternatief heeft 
gepresenteerd, dat nagenoeg een 
zelfde bedrag aan ombuigingen tot 
gevolg heeft. Het alternatief houdt in 
dat een aparte rijksgroepsregeling 
voor schoolverlaters wordt ingevoerd 
van 16 tot en met 20 jaar. De uitkerin-
gen zouden dan 80% dienen te 
bedragen van de huidige RWW-uitke-
ringen. 

Tegen dit alternatief heb ik een 
aantal bezwaren. Er bestaat naar mijn 
mening geen reden om de 18- tot 
21-jarigen bij deze voorstellen te 
betrekken. Het strookt niet met het 
algemene uitgangspunt dat de basis 
vormt voor dit wetsontwerp. Dat was 
namelijk: tot 18 jaar kinderbijslag en 
vanaf 18 jaar zelfstandige uitkerings-
rechten. 

Verder wijs ik erop dat in het 
alternatief van de SER de RWW-uitke-
ring voor een 18-jarige lager uitvalt 
dan de gemiddelde kinderbijslag voor 
een 18-jarige. In de tweede plaats zal 
voor uitwonende werklozen de 
bijstand ver komen beneden 50% van 
de bijstandsnorm voor een echtpaar 
zonder kinderen. Dat percentage 
wordt meestal beschouwd als een 
behoeftenminimum voor een zelfstan-
dige uitwonende. Meteen lagere 
uitkering dan dat percentage voorzie 
ik grote problemen, waardoor het nog 
zelfstandig wonen feitelijk onmogelijk 
wordt gemaakt. 

Bovendien wijs ik in dit verband op 
het regeerakkoord, waarin ook is 
voorzien in het verder bekijken van de 
staffeling voor de jeugdlonen, een 
neerwaartse bijstelling. Verder wijs ik 
op de 1% die per 1 januari 1983 toch 
wordt gegeven aan de minimumlonen, 
waaronder de jeugdlonen. Die 
verhoging had eigenlijk volgens het 
kabinet niet mogen worden gegeven; 
het moest echter wel omdat er een 
adviesprocedure ligt. 

Die problematiek moet nog aan de 
orde komen in 1983. Juist het alterna-
tief dat door de SER is gegeven, kan 
daar op zijn minst mee in strijd 
komen. Daarom ontraad ik het 
aangedragen alternatief, hoewel ik 

een poging om met behoud van 
bezuinigingen iets te doen, waardeer. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
neem aan dat de Staatssecretaris de 
mening van de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid onder-
schrijft dat er geen enkel verband 
bestaat tussen de verhoging van de 
minimumlonen met 1 % per 1 januari 
en een eventuele latere verlaging van 
de minimumjeugdlonen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb niet 
de behoefte om opvattingen van de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid hier tegen te 
spreken! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
legde hetzelfde verband ais de 
Staatssecretaris. Er werd gezegd dat 
dit verband er absoluut niet was. Dat 
kan natuurlijk positief en negatief 
uitvallen, als er straks voorstellen 
komen. Ik constateer dat nu. 

Staatssecretaris De Graaf: Waarvan 
akte! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): De 
Staatssecretaris zei dat 50% van de 
bijstandsnorm voor echtparen zonder 
kinderen beschouwd wordt als het 
behoeftenminimum voor zelfstandig 
wonenden. Is dat een nieuwe visie 
over de wijze, waarop de bijstandswet 
moet gaan functioneren? Als dat zo is, 
zou ik daartegen ernstige bezwaren 
hebben. Ik meen dat in de bijstandswet 
op, naar ik aanneem, goede gronden 
- wi j hebben wel eens gevraagd om 
een verder onderzoek - is gekozen 
voor een verhouding van 100: 140 of 
70: 100, afhankelijk van waar je begint 
te denken. Ik wil daarover graag enige 
opheldering. 

Staatssecretaris De Graaf: Als me-
vrouw Ter Veld spreekt over 70: 100, 
heeft zij het over de verhouding 
tussen een echtpaar en een alleen-
staande, dus allen volwassen. Ik sprak 
zoeven echter over de jeugdnormen. 
Daarliggen de verhoudingen natuurlijk 
anders. Ergens ligt namelijk een 
zekere kritische ondergrens, namelijk 
ongeveer op 50%. Dit is een heel 
ander verhaal dan de verhouding 70: 
100. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
bij de financiële consequenties. Het 
wetsontwerp biedt een ombuiging 
van f70 min. Dit is het bedrag dat is 
gemoeid met RWW-uitkeringen voor 
16- en 17-jarigen. De meeruitgaven 
aan kinderbijslag bedragen f30 min., 
wat wordt gefinancierd door wijziging 
van het percentage van 107,5 in 106 
voor de kinderen van 12 tot 18 jaar in 
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het kader van de overgangsregeling 
voor de leeftijdsafhankelijkheid. 

Mevrouw Ter Veld vindt deze 
oplossing onaanvaardbaar. Dit heeft 
haar ertoe gebracht, op dit punt met 
een amendement te komen. Niemand 
zal zich erover verbazen dat ik met dit 
amendement de grootste moeite heb. 

Het amendement betekent immers 
dat de bezuiniging van f30 min. wordt 
verminderd. 

Mevrouw Beckers heeft gevraagd 
naar de situatie na 1983. Het is juist 
dat de dekking van de meeruitgaven 
in de kinderbijslag van f30 min. alleen 
voor 1983 is geregeld. De vraag wat 
er vanaf 1984 moet gebeuren zal 
dienen te worden betrokken bij de 
problematiek voor het jaar 1984. 

De heer Schutte meent dat de 
korting achterwege kan blijven omdat 
het hierbij niet gaat om een structurele 
dekking en omdat het voor 1983 te 
bezuinigen bedrag van f 150 min. voor 
het geheel van de maatregelen op het 
gebied van het uitkeringsniveau van 
jeugdige werklozen toch wel wordt 
gehaald. Hierbij doelt hij op de 
voorgenomen maatregelen in het 
kader van de WWV. Ik meen dat het 
niet goed zou zijn, daarop vooruit te 
lopen. Dat zouden wij in zekere zin 
doen indien wij de korting achterwege 
lieten. 

Mevrouw Brouwer vreest dat de 
kinderbijslag zal worden gebruikt ter 
financiering van andere maatregelen. 
Ik meen dat die vrees niet terecht is. 
Het gaat er nu om dat een bepaalde 
groep kinderen in de kinderbijslag 
wordt opgenomen. Een hiermee 
vergelijkbare maatregel kan ik mij 
niet één, twee, drie voorstellen. 

Mevrouw Oomen zou graag 
opheldering krijgen over de effecten 
van de maatregel in het kader van de 
Ziekenfondswet. Zoals in de nota naar 
aanleiding van het verslag reeds is 
opgemerkt, is bij de Ziekenfondswet 
sprake van een premiederving van ca. 
f 6 min, 9% van f70 min. De groep 
van 16- en 17-jarige schoolverlaters in 
de Ziekenfondswet kost echter 
gemiddeld meer dan zij aan premie 
opbrengt. Ca. 40% van deze groep 
keert niet terug als medeverzekerde in 
de verplichte ziekenfondsverzekering. 

De meerkosten zijn toe te schrijven 
aan de omstandigheid dat de bijdrage 
verhoudingsgewijs zo gering is, 
vanwege de geringe premiegrondslag. 
Het betreft hierbij ca. 5400 uitkerings-
jaren, waarvan de kosten ca. f700 
min. per jaar bedragen. De lastenver-
lichting in de verplichte ziekenfonds-
verzekering bedraagt derhalve f 4 min. 

Voorts zij nog opgemerkt dat van de 
voornoemde 40% ca. een kwart 
terugkeert in de vri jwil l ige ziekenfonds-
verzekering. Daarbij weegt de premie-
betaling van deze groep globaal op 
tegen de kosten. De resterende 
driekwart zal terechtkomen bij een 
particuliere verzekering. 

Met betrekking tot dit wetsontwerp 
kan eigenlijk niet worden gesproken 
van 'individuele inkomenseffecten'. 
De RWW-uitkering en de kinderbijslag 
zijn moeilijk met elkaar te vergelijken 
uitkeringen. Kinderbijslag wordt aan 
de ouders gegeven, RWW aan de 
jeugdige zelf. Wel benadruk ik nog 
eens dat een gezin als regel geen 
negatieve inkomensmutatie zal 
ondervinden, al erken ik dat de 
verwachting die aanvankelijk bestond 
door deze maatregel niet wordt 
waargemaakt. De lopende RWW-uitke-
ringen worden gehandhaafd, terwij l 
voor de nieuwe gevallen de oude 
situatie met betrekking tot de kinder-
bijslag gedurende maximaal twee jaar 
wordt voortgezet. 

De dames Ter Veld en Oomen en de 
heer Leerling hebben mijn aandacht 
gevraagd voor de kwestie van de 
kinderen van grensarbeiders. lngevol-
ge de EG-verordening is op in Neder-
land wonende grensarbeiders die in 
België of Duitsland werken de Belgi-
scheof Duitse sociale verzekeringswet-
geving van toepassing. Dit betekent 
dat zij voor hun werkloze kinderen tot 
18 jaar aangewezen zijn op de Duitse 
of de Belgische regel. Deze kwestie is 
moeilijk los te koppelen van de totale 
positie van de grensarbeiders, inzake 
sociale verzekeringen, belastingen, 
enz. 

Als men in Duitsland of België gaat 
werken, is het totale pakket arbeids-
voorwaarden en sociale zekerheid 
aldaar van toepassing. Het is onvermij-
delijk dat dit pakket wel eens op 
onderdelen afwijkt van het Nederland-
se pakket. Ik ben van oordeel dat in 
internationaal verband ten aanzien 
van de kinderbijslag de toepassing 
van de wetgeving van het land waar 
de kinderen wonen - het zogenaamde 
woonlandbeginsel - te prefereren zou 
zijn. 

Zoals ik bij eerdere gelegenheden al 
te kennen heb gegeven, steun ik de 
pogingen om in EG-verband wat 
betreft de kinderbijslag over te 
stappen van het 'werkland-' naar het 
'woonland'-beginsel. Dit is echter een 
zaak die niet op korte termijn kan 
worden gerealiseerd. Ik besef dat. 
Overigens ben ik zeker bereid - me-
vrouw Oomen vroeg mij daarnaar -
alle knelpunten op het gebied van de 

sociale zekerheid voor pendelaars, 
eens in kaart te brengen. Als het 
moet, kan dat ook wel op korte 
termijn. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Kan de 
Staatssecretaris iets concreter zijn 
met betrekking tot hetgeen hij zei over 
het internationale overleg over de 
kinderbijslag, namelijk dat het 
'woonland'-beginsel voorrang moet 
hebben? Het zal de Staatssecretaris 
ongetwijfeld bekend zijn dat wi j al 
jaren met dit probleem worstelen. 
Hoe ver is het met de onderhandelin-
gen? 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Deze zaak is onder 
andere in discussie in de Sociale Raad 
van de EG. Ik erken dat deze discussie 
al jaren aan de gang is. Wel is een 
zekere kentering in de opvattingen 
binnen de EG te zien: aanvankelijk 
was men sterk generiek geporteerd 
voor het 'werkland'-beginsel, maar 
steeds meer is eem ommezwaai naar 
het 'woonland'-beginsel te zien. Dat 
proces is nog niet voltooid en ik kan 
daarover dus op dit moment geen 
concrete mededelingen doen 
behalve deze dat wi j , met andere 
landen die het standpunt huldigen, 
proberen dit algemeen in Europees 
verband ingang te doen vinden. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Het zou ook 
interessant zijn te weten of de Staats-
secretaris bij de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid, bij de 
integratie van alle werkloosheidsverze-
keringen en arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen al rekening kan houden 
met het 'woonland'-principe. Naar 
mijn mening is dat vrij essentieel. De 
problemen worden anders steeds 
groter, omdat wij iedere keer ad-hoc-
maatregeltjes nemen. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Deze problematiek 
moet ongetwijfeld beantwoording 
vinden in ons streven naar integratie 
van werkloosheidsvoorzieningen. 
Men weet dat over die zaak een ti jd 
geleden de SER om advies is gevraagd. 
In de adviesaanvrage aan de SER die 
ik nu voorbereid, gaat het ook over 
integratie van de werkloosheidsvoor-
zieningen en de integratie van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 
Ik hoop die adviesaanvrage rond 
maart af te ronden. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Kan 
de Staatssecretaris mij toezeggen dat 
hij bij iedere volgende adviesaanvrage 
ook speciaal zijn aandacht richt op de 
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problematiek van de pendelaars? Dat 
zou naar mijn mening zinvol zijn, 
omdat wij ons op dat moment ervan 
bewust worden welke problemen 
steeds weer spelen. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Het gaat wel erg ver om 
bij elke adviesaanvrage die problema-
tiek aan de orde te stellen. Het is naar 
mijn mening beter alle knelpunten 
met betrekking tot de grensarbeiders 
eens te inventariseren in de nota 
waarom mevrouw Oomen vroeg. In 
dat kader kan daarover dan worden 
beraadslaagd en kunnen besluiten 
daarover worden genomen. 

Ik had eerlijk gezegd een daartoe 
strekkend verzoek al eens verwacht 
vanuit de Kamer. Ik herinner mij dat ik 
in Limburg ben geweest en ook 
discussies heb gehad met verenigin-
gen van grensarbeiders over deze 
problematiek. Ik had zo gedacht dat er 
best wel eens een politiek verzoek om 
een dergelijke inventarisatie kon 
komen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dat heeft de Minister 
gekregen. Bij het mondeling overleg 
over het sociale-zekerheidsstelse! heb 
ik deze problematiek uitdrukkelijk aan 
de orde gesteld. Ik dacht zelfs van zijn 
ambtenaren gehoord te hebben, dat 
hij reeds aan die nota bezig was. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat klopt. 
U zou dat eens moeten agenderen. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen dit 
aankaarten in de commissie Sociale 
Zaken. Ik weet nu dat ik de steun zal 
krijgen van collega Ter Veld. 

Wij moeten ons realiseren dat wi j , 
wat de sociale wetgeving betreft, niet 
op een eiland leven. Ik vraag u 
daarom vriendelijk doch dringend bij 
iedere adviesaanvraag rekening te 
houden met hetgeen om ons heen 
gebeurt. 

Staatssecretaris De Graaf: In de regel 
hebben wij wel een wijde blik wanneer 
wi j ontwerpen maken of adviezen 
formuleren. Wij kijken vaak naar 
hetgeen in de landen om ons heen 
gebeurt. 

Ik heb best begrip voor de categorie 
jongeren die nu tussen de wal en het 
schip dreigt te vallen, met name de 
jongeren van 16 en 17 jaar waarvan 
de ouders grensarbeiders zijn. 

Mevrouw Oomen heeft een motie 
ingediend - die ook door de heer 
Linschoten is gesteund - om in de 
sfeer van de Algemene Bijstandswet 

een oplossing voor dit probleem 
mogelijk te maken. Hoewel uit een 
oogpunt van systematiek een oplos-
sing via de Algemene Bijstandswet 
zeker niet fraai is te noemen - mis-
schien zelfs wel oneigenlijk - ben ik 
bereid een regeling in die zin te 
onderzoeken en te treffen. Ik denk 
wel, dat het een tijdelijke regeling 
behoort te zijn, omdat een definitieve 
oplossing zou moeten worden 
geregeld in het kader van het beter op 
elkaar afstemmen van de kinderbijslag-
wetgeving in Europees verband. 

Daaraan geef ik de voorkeur. Wij 
blijven daaraan ook werken. Dit vergt 
echter ook veel ti jd. Ik wil serieus 
bekijken of dit in het kader van de 
Algemene Bijstandswet tijdelijk 
geregeld kan worden en dan uiteraard 
ingaande per 1 januari 1983. Wat dit 
betreft, is de motie dus overbodig. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ja. 

Staatssecretaris De Graaf: Dank u wel 
voor die constatering. 

Mevrouw Van Es heeft gevraagd of 
de Regering zich de inkomensconse-
quenties van het vervallen van de 
leeftijdstoeslag ingevolge de studiefi-
nancieringsregeling heeft gereali-
seerd. Zoals in de nota naar aanleiding 
van het verslag is opgemerkt, doet 
deze terugval in inkomen zich inder-
daad voor. Ik erken dat. Daartegenover 
staat echter, dat ouders ook de 
specifieke kosten als gevolg van het 
volgen van onderwijs - daarvoor 
werd die toeslag immers verleend -
niet meer behoeven op te brengen. 

Het vervallen van de leeftijdstoeslag 
wordt niet veroorzaakt door het 
wetsvoorstel dat nu aan de orde is, 
maar door het feit dat men geen 
onderwijs meer volgt. Ik wil erop 
wijzen, dat die toeslag ook niet wordt 
verleend aan 16- of 17-jarige invalide 
kinderen. 

Verschillende geachte afgevaardig-
den hebben gevraagd naar de 
voorwaarden die gelden om als 16- en 
17-jarige een bijstandsuitkering te 
krijgen als alleenstaande. Mevrouw 
Brouwer heeft in dat verband gewezen 
op een brief van de gemeente Sloch-
teren. Bijstandsverlening in deze 
situatie kan alleen plaatsvinden indien 
de 16- of 17-jarige vanwege bijzondere 
individuele omstandigheden noodza-
kelijk buiten het gezin van zijn ouders 
leeft. 

De gemeenten hebben een eigen 
beleidsverantwoordelijkheid om deze 
beoordeling te maken. In de circulaire 
van 6 februari 1980 zijn voor deze 
beoordeling een aantal centrale 
uitgangspunten gegeven. Deze 

behelzen onder meer dat er sprake 
moet zijn van zeer bijzondere omstan-
digheden vanwege een ernstige 
verstoring in de relatie tussen ouders 
en kinderen. Daaruit blijkt dat deze 
vorm van bijstandverlening aan zeer 
strikte voorwaarden is gebonden. Er 
kan en mag dan ook geen sprake zijn 
dat een grote behoefte aan zelfstandig-
heid zal leiden tot meer 16- en 17-jarige 
alleenstaanden in de bijstand. 

Het zal overigens duidelijk zijn dat 
er voor deze groep geen aanspraak 
bestaat op kinderbijslag. De financiële 
effecten wegens dubbele kinderbijslag, 
waarnaar mevrouw Oomen heeft 
gevraagd, zullen zich dan ook niet 
voordoen. De heren Leerling en Van 
der Vlies hebben gevraagd naar het 
effect van deze maatregel voor 
gezinnen met de laagste inkomens. 
Deze effecten zijn onafhankelijk van 
de hoogte van de gezinsinkomens. In 
de memorie van toelichting zijn deze 
effecten aangegeven. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Ik 
wil graag wat opheldering van de 
Staatssecretaris. Hij zegt dat de 
dubbele kinderbijslag zich niet zal 
voordoen. Ik meende dat die dubbele 
kinderbijslag zeer wel tot de mogelijk-
heden behoorde wanneer uitwonende 
16- en 17-jarigen gelijk worden 
gesteld met uitwonende scholieren. 

Staatssecretaris De Graaf: Dan moet 
er wel sprake zijn van een onderhouds-
plicht. Deze kinderen moeten dan 
ook werkelijk worden onderhouden. 
Dat is de vraag. Ik meen dat dit in het 
algemeen voor deze kinderen niet 
feitelijk zal gebeuren. Indien men deze 
kinderen werkelijk onderhoudt, zullen 
de daarvoor geldende criteria van 
toepassing zijn. 

In het algemeen zal dat zich voor 
deze kinderen niet voordoen. Wegens 
hun bijzondere situatie zal er in het 
algemeen geen sprake zijn van een 
onderhoudsplicht die door de ouders 
wordt nagekomen. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Het 
staat mij niet duidelijk voor ogen. Een 
16- of 17-jarige kan vri jwil l ig buitens-
huis gaan wonen of dat al doen, 
omdat hij of zij vroeger op school 
heeft gezeten, en volkomen in 
overeenstemming met de opvatting 
van de ouders niet meer thuis komen. 
Op dat moment zijn deze ouders 
gerechtigd dubbele kinderbijslag aan 
te vragen. Wat doet men dan? Men 
kan dan aangeven dat er een ontwrich-
te situatie is, wat echter niet het geval 
is, waardoor het kind een bijstandsuit-
kering kan krijgen. 
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Staatssecretaris De Graaf: Dat staat 
los van de vraag of er sprake is van 
ontwrichting. Het gaat dan om het 
onderhoud. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Dat 
moet worden beoordeeld aan de hand 
van de criteria volgens de ABW. Er 
zijn twee soorten uitwonende kinde-
ren. Ten eerste zijn er de kinderen die 
op goede voet staan met hun ouders, 
die dubbele kinderbijslag ontvangen. 
Ten tweede zijn er mensen die 
volgens de criteria van de ABW zullen 
worden onderhouden. Daarover heb 
ik niet geheel en al helderheid. 

Staatssecretaris De Graaf: Die 
helderheid bestaat hierin, dat er 
inderdaad een onderscheid is. Dit 
onderscheid kan zich voordoen en 
houdt louter verband met de vraag of 
het kind wordt onderhouden. In het 
algemeen zullen de kinderen in de 
door mij geschetste situatie niet 
onderhouden worden door de ouders. 
Dat is de kern van het verschil. 

Mevrouw Brouwer heeft gevraagd 
naar de positie van één-oudergezin-
nen, mede naar aanleiding van de 
brief van de gemeente Tilburg. In de 
nota naar aanleiding van het verslag 
heb ik reeds uiteengezet dat de 
één-oudergezinnen niet in een 
financieel nadelige positie komen te 
verkeren. Wegens het continueren 
van het onderhoud, moet de bijstands-
norm van 90% worden gehandhaafd. 
Bij het eigen recht op uitkering van 
het kind wordt, wanneer er geen 
andereten laste van de ouder komende 
kinderen zijn, de bijstand uiteraard 
verlaagd naar 70%. 

Mevrouw Van Es heeft gevraagd of 
men weer tot het gezin behoort 
wanneer men korte ti jd heeft gewerkt. 
Dat is inderdaad het geval. Op het 
algemene uitgangspunt dat een 16- of 
17-jarige is aangewezen op het 
onderhoud door de ouders wordt 
geen inbreuk gemaakt door een 
eventueel arbeidsverleden. 

De heer Leerling heeft gevraagd 
naar het verschil tussen de 4000 
gevallen van de overgangsregeling en 
de 20.000 die zonder dit wetsontwerp 
per 1 januari aanstaande recht zouden 
krijgen op een bijstandsuitkering. Het 
aantal van 20.000 betreft schoolverla-
ters die aan het einde van het cursus-
jaar '81-'82 hun opleiding hebben 
beëindigd, maar nu krachtens de 
bepalingen van de wachtt i jd nog niet 
voor bijstand in aanmerking komen. 
De 4000 gevallen van de overgangsre-
geling zullen voor het merendeel 
schoolverlaters zijn van een eerdere 

datum, waardoor het recht op een 
uitkering reeds is ingegaan. 

De heer Schutte heeft gevraagd 
naar de mogelijkheid om in geval van 
vri jwil l ige ziekenfondsverzekering de 
premiereductieregeling van toepas-
sing te verklaren. Deze regeling van 
de vri jwil l ige ziekenfondsverzekering zal 
ook voor deze kinderen van toepassing 
zijn. Dit brengt hen ook op dit punt in 
een gelijke positie als de studerenden. 
Overigens merk ik op dat de door de 
Ziekenfondsraad bepleite aansluiting 
in het wetsontwerp is opgenomen. 
Het gat is daarmee dus opgevuld. 

Ik kom te spreken over het wets-
ontwerp tot regeling van de vermin-
dering van de doorbetaling van 
AOW-gehuwdenpensioenen in geval 
van overlijden. Allereerst wil ik mijn 
voorganger feliciteren met haar 
maiden-speech. Zover heb ik het in 
deze Kamer nog niet gebracht. Dat 
spijt mij overigens nog steeds. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Kunnen 
wij daar misschien iets aan doen? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat denk ik 
wel, maar dan moet er wel iets 
gebeuren! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Wij zullen 
erover nadenken! 

Staatssecretaris De Graaf: Daarover 
zult u diep moeten nadenken! 

Het verheugt mij dat dit voorstel 
algemene instemming in de Kamer 
heeft. Ik geloof dat ik niet behoef in te 
gaan op de beweegredenen van dit 
voorstel. De noodzaak de collectieve 
uitgaven terug te dringen en een 
verder oplopen van het financierings-
tekort te voorkomen is reeds uitvoerig 
aan de orde geweest. Wel is het 
noodzakelijk hierbij nog eens te 
herhalen dat dit wetsontwerp in de 
eerste plaats in dit licht moet worden 
bekeken. 

Als onderdeel van een groot aantal 
ombuigingen die zullen moeten 
worden doorgevoerd, acht ik deze 
maatregel niet aangenaam, maar wel 
verantwoord. Ik deel op dit punt de 
mening van de meeste fracties. 

De heer Leerling heeft gevraagd 
naar de bijkomende overwegingen 
van dit wetsvoorstel. Ik kan slechts 
herhalen wat ik hierover ook in de 
nota naar aanleiding van het verslag 
heb gezegd. Er wordt niet ingegrepen 
in de structurele inkomenspositie van 
de AOW-gerechtigden. Men ontvangt 
een pensioen dat bij de gehuwde of 
de ongehuwde staat past. Alleen de 
gewenningsperiode voor de overgang 
naar het ongehuwdenpensioen wordt 
iets korter. Ingegane rechten worden 
gehandhaafd. 

De heer Leerling heeft vervolgens 
gevraagd of de Sociale Verzekerings-
bank op deze maatregel t i jdig kan 
inspelen. De bank is hierover uiteraard 
ingelicht. Zoals gezegd, biedt deze 
maatregel een oplossing voor nieuwe 
gevallen, dat wil zeggen voor die 
situaties waarin de bejaarde of de 
echtgenote op of na 1 januari 1983 
komt te overlijden. 

Teveel betaalde overli jdensuitkering 
zal zich dan op zijn vroegst voordoen 
twee maanden na de ingangsdatum 
van het wetsvoorstel, dus vanaf 1 
maart 1983. Ik ben ervan overtuigd 
dat er op dit punt in de uitvoering 
geen enkel probleem zal ontstaan. 

De fracties van PvdA, CDA, VVD en 
D'66 hebben van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt aan te dringen op 
een volledige harmonisatie van de 
diverse overlijdensregelingen. Van de 
SGP-fractie heb ik begrepen dat zij de 
beperkte harmonisatie onderschrijft. 
Hoewel de volledige harmonisatie 
niet de inzet van dit wetsontwerp is 
geweest, sta ik daar niet afwijzend 
tegenover. Harmonisatie en vereen-
voudiging, waar het mogelijk is, heb 
ik altijd een goede zaak gevonden. 

Eerder heb ik in deze Kamer een 
wetsontwerp verdedigd, dat beoogde 
de einddata in de sociale-zekerheids-
regelingen te uniformeren. Aan een 
harmonisatie van overlijdensuitke-
ringsregelingen zitten echter nogal 
wat haken en ogen. 

Mevrouw Kraaijeveld heeft onder 
andere gesteld dat het onderzoek naar 
die harmonisatie niet lang hoeft te 
duren. In reactie hierop wil ik enkele 
punten noemen. De kring van nagela-
ten betrekkingen krachtens de 
Ziektewet, de WAO en de WWV is 
ruimer dan die van het Burgerlijk 
Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek kent 
geen rechten toe aan personen, die 
grotendeels door de overledene 
werden onderhouden en die daarmee 
in gezinsverband leefden. 

Krachtens het Burgerlijk Wetboek 
wordt de overlijdensuitkering verleend 
ten bedrage van het loon. In de 
sociale-verzekeringswetten wordt 
echter gesproken van een uitkering 
voor zover mogelijk in een bedrag 
ineens. 

Dit brengt mij op de fiscale behan-
deling van de overli jdensuitkeringen. 
Vindt uitbetaling plaats in een eenma-
lig bedrag, dan is daarover geen 
belasting verschuldigd. Is er echter 
sprake van een periodieke uitbetaling, 
ook al gebeurt dat gedurende twee 
maanden, dan moet wel belasting 
worden betaald. Het is nodig dat bij 
een volledige harmonisatie hier nog 
eens grondig naar gekeken wordt. 
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Hetzelfde geldt voor de regeling bij 
wie de belasting wordt geheven. 

In de praktijk wordt het loon als 
postuum loon behandeld. De belas-
tingheffing geschiedt dan op dezelfde 
manier als bij leven van de werknemer. 
De werkgever wordt zodoende niet 
belast met onderzoek naar de perso-
nele en burgelijke staat van de erven 
en behoeft geen nieuwe loonbelas-
tingkaart aan te leggen. Krachtens de 
belastingwetgeving vindt de belasting-
heffing echter plaats bij de genieter 
van de overlijdensuitkering, meestal 
dus de erven. Indien zij daarom 
uitdrukkelijk verzoeken, gebeurt dat 
ook. 

De belastingvrijdom van het loon 
berust wel op een wettelijke regeling, 
namelijk de Uitvoeringsbeschikking 
loonbelasting, terwijl dezelfde 
behandeling van de overlijdensuitke-
ringen krachtens de sociale-verzeke-
ringswetten bij aanschrijving geregeld 
zijn. 

Een ander aspect dat onderzoek 
vergt, is de wederzijdsheid van de 
overlijdensuitkeringen. In de AOW 
ontvangt de achtergebleven echtge-
noot een overlijdensuitkering, of 
betrokkene nu wel of niet zelfstandig 
recht op een AOW-pensioen had. In 
de primaire loonsfeer en in andere 
sociale-verzekeringswetten zal de 
zieke of arbeidsongeschikte werkne-
mer geen uitkering ontvangen bij het 
overlijden van echtgenote of kinderen. 

Als laatste punt van deze overweging 
noem ik de thans bestaande samen-
loop van overlijdensuitkeringen met 
andere uitkeringen. De invoering van 
de overlijdensuitkering in het Burger-
lijk Wetboek, de Ziektewet, de WAO 
en de WW kende destijds als motive-
ring, dat de wettelijke maatregelen 
met betrekking tot de financiële 
positie van de nagelaten betrekkingen 
aanmerkelijk waren verbeterd, maar 
dat de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet geen andere pretentie had 
dan een basisregeling te zijn. Dit gaat 
in het algemeen niet meer op. Ook de 
weduwenpensioenen zijn van basisuit-
keringen in de loop van enige decennia 
opgetrokken tot sociale minimumuit -
keringen. 

Tijdens de schriftelijke behandeling 
van dit wetsontwerp heb ik opgemerkt 
dat ik op de harmonisatie zal terugko-
men in het kader van de realisering 
van de gelijkberechtiging van man en 
vrouw met betrekking tot de AOW. 
Mevrouw Dales vindt deze toezegging 
echter te vaag. De invoering van een 
nieuwe AOW is niet gefixeerd. Zij 
verwijst naar het feit dat de SER met 

de voorbereiding van het advies nog 
niet is begonnen. Dezelfde opvatting 
heb ik beluisterd bij mevrouw Kraaije-
veld. Mevrouw Dales gaat zelfs verder 
en vraagt mij om een wetsontwerp 
hierover voor 1 mei 1983 in te dienen. 
De AOW dient in verband met de 
gelijke behandeling voor 22 december 
1984 te zijn herzien. 

Mijns inziens is die herziening in 
ieder geval wel gefixeerd. Ik ben het 
met haar eens dat de tijd dringt. Dezer 
dagen zal ik dan ook de SER een brief 
doen toekomen, waarin ik erop 
aandring nog in april 1983 over deze 
materie advies uit te brengen. Een 
wetsontwerp voor 1 mei 1983 over 
een volledige harmonisatie acht ik, 
gezien mijn opsomming van de thans 
bestaande regelingen, zeker niet 
haalbaar. Wel ben ik bereid de Kamer 
voor 1 mei 1983 een nota over de 
volledige harmonisatie te sturen. 

Aan de hand van die nota kan men 
dan tot een betere beoordeling en 
afweging komen. Hoewel ik de 
strekking van de motie van mevrouw 
Dales sympathiek vind, acht ik de 
motie op dit moment overbodig. Ik 
hoop dat mijn toezegging om met een 
nota te komen voor de desbetreffende 
datum, voldoende aanleiding zou 
mogen zijn om te zeggen dat deze 
motie de facto overbodig is. 

Mevrouw Dales (PvdA): De Staatsse-
cretaris heeft gezegd: bij voorbeeld 
bij de herziening van de AOW ten 
aanzien van de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen. Dat doet mij 
veel genoegen. Het woord 'bij 
voorbeeld' is hierbij inderdaad een 
toezegging. Dat opent natuurlijk grote 
perspectieven. Ik heb het niet kunnen 
lezen als een vaste toezegging. Dat is 
nu heel helder geworden. Door mijn 
langjarige ervaring, ook buiten deze 
stad, ben ik niet erg onder de indruk 
van verklaringen op voorhand dat iets 
niet mogelijk zou zijn. De door de 
Staatssecretaris genoemde verschillen 
in onderscheiden wetten zijn en 
waren mij bekend. Mijns inziens moet 
inderdaad elke aangelegenheid ter 
zake worden aangegrepen. 

De Staatssecretaris zei dat dit niet 
de bedoeling van dat wetsontwerp 
was. Het was bij de eerste mededeling 
dienaangaande - de Staatssecretaris 
heeft het vele malen gezegd - reeds 
helder dat dit zijn opzet niet was. 
Daartegen richtte de kritiek zich nu 
juist. De bedoeling is namelijk dat wi j 
niet verder in de sociale wetgeving 
knoeien en dat wi j geen verschillen 
laten voortbestaan die niet nodig zijn 
of dat wij verschillen creëren. 

Ik ben op voorhand niet onder de 
indruk - ik ben best wel onder de 
indruk van de werklasten van departe-
menten, bewindslieden en anderen in 
dit land - van verklaringen dat deze 
harmonisatie niet zou kunnen. Het is 
ook een kwestie van doortastendheid 
en moed om hierin eens het mes te 
zetten. Ik ben nog niet overtuigd; ik 
ben ook niet zover dat ik mijn motie 
terugneem. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
De Staatssecretaris zei zoeven dat hij 
bereid was een nota per 1 mei aan de 
Kamer te zenden in plaats van een 
wetsontwerp. Bedoelt hij daarmee 
een nota met beleidsvoornemens? De 
voorbeelden die hij gaf, gelet op mijn 
opmerkingen over onderzoek, hebben 
mij er niet van overtuigd dat wi j ten 
aanzien van het onderzoek nog veel 
moeten doen. Integendeel, ik ben 
ervan overtuigd geraakt dat dit 
onderzoek bijna is voltooid. Nu moet 
dan echter wel met oplossingen voor 
die knelpunten gekomen worden. Zijn 
in die nota dan beleidsvoornemens 
verwerkt die aangeven hoe de 
knelpunten opgelost moeten worden? 

De heer Van Linschoten (VVD): Kan 
de Staatssecretaris, ondanks het feit 
dat er nog veel onduidelijkheid 
bestaat gezien hetgeen hij zojuist 
heeft gezegd, een indicatie geven van 
de financiële implicaties van deze 
problematiek? 

Staatssecretaris De Graaf: Het laatste 
kan ik zeker niet, omdat juist uit de 
inventarisatie van de te harmoniseren 
onderdelen zal moeten blijken wat het 
effect zal zijn. De uitkomst daarvan is 
mede bepalend voor de vraag of ik de 
nota inderdaad kan laten vergezellen 
van harde beleidsvoornemens. 

Het lijkt mij wel nuttig om een nota 
te maken met de inventarisatie, een 
weergave van de problemen en de 
financiële aspecten die zo mogelijk 
vergezeld is van beleidsstandpunten. 
Dat is de beste methode. Ik kan op dit 
moment nog niet volstrekt overzien of 
dit mogelijk is. Men zou dan eerst de 
afweging moeten maken of dit kan. 
Mijn streven is er in ieder geval op 
gericht, die nota zo mogelijk dat 
karakter te geven. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Kunnen wi j 
niet vaststellen dat de Staatssecretaris 
met beleidsvoorstellen komt, maar 
dat hij tot het onmogelijke niet 
gehouden is? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat ik tot 
het onmogelijke niet gehouden was, 
wist ik, al. Dat hebben grote politici 
voor mij al gezegd. 
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De Graaf 

Mevrouw Dales (PvdA): De Staatsse-
cretaris noemt de datum 1 mei, dan 
nog ben ik niet zo ver dat ik de motie 
intrek. 

De Voorzitter: Er komt nog een 
tweede termijn. U kunt er dus nog 
over denken. 

Staatssecretaris De Graaf: Mevrouw 
Dales heeft gesproken over het niet 
helemaal intrekken van haar motie. 
Dat geeft mij enige moed. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 13.10 uur 
tot 14.00 uur geschorst. 

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

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en te behandelen: 

A. in de vergaderingen van 18, 19 en 
20 januari a.s.: 

de gezamenlijke behandeling van: 
hoofdstuk XIII (Economische Zaken) 

van de rijksbegroting voor 1983 (met 
uitzondering van de onderdelen 
Energiebeleid, Midden- en Kleinbedrijf 
en Buitenlandse Economische 
Betrekkingen) (17600-XIII); 

begroting van het Fonds lnveste-
ringsrekening voor 1983 (17 600-K); 

hoofdstuk V (Buitenlandse Zaken) 
van de rijksbegroting voor 1983 (met 
uitzondering van de onderdelen 
NAVO en Ontwikkelingssamenwer-
king)(17 600-V); 

hoofdstuk IV (Nederlands-Antilli-
aanse Zaken) van de rijksbegroting 
voor 1983 (17600-IV); 

wetsontwerp Wijziging van de Wet 
uitkeringen vervolgingsslachtoffers 
1940-1945 (Stb. 1977, 494) (16833); 

ontwerp van rijkswet Goedkeuring 
van het op 2 november 1973 te 
Londen tot stand gekomen lnternatio-
naal Verdrag ter voorkoming van 
verontreiniging door schepen, met 
Protocollen en Bijlagen I en II met 
Aanhangsels (Trb. 1975, 147 en 1978, 
187) en met het op 17 februari 1978 te 
Londen tot stand gekomen Protocol 
van 1978 bij dat Verdrag, met Bijlage 

en Aanhangsels (Trb. 1978, 188) 
(17033, R 1189); 

wetsontwerp Wijziging van de 
begroting van inkomsten en uitgaven 
van het Gemeentefonds voor het jaar 
1981 (verzamelontwerp; tweede 
wijzigingsvoorstel) (17 487). 

B. in de vergaderingen van 25 en 27 
januari a.s.: 

de gezamenlijke behandeling van: 
hoofdstuk XII (Verkeer en Water-

staat) van de rijksbegroting voor 1983 
(met uitzondering van het onderdeel 
Lucht- en Zeevaart) (17 600-XII); 

begroting van het Staatsvissersha-
venbedrijf te Umuiden voor 1983 
(17 600-1). 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal, dat uitgebrei-
de commissievergaderingen zullen 
worden gehouden: 
a. op maandag 17 januari: 

I. van 11.15tot uiterlijk 19.00 uur 
van de vaste Commissie voor de 
Buitenlandse Handel over de Export-
nota (17 532) en over het onderdeel 
Buitenlandse Economische Betrekkin-
gen van de begroting (17 600-XIII) 
(Agenda zie 17 600-XIII, 17 532, nr. 19); 

II. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste Commissie voor het 
Midden- en Kleinbedrijf over het 
onderdeel Midden- en Kleinbedrijf 
van de begroting (17 600-XIII), de 
brieven inzake het Midden- en 
Kleinbedrijf in hoofdli jnen (17 553) en 
de Notitie Beleid inzake het starten 
van een (eigen) bedrijf (17 554); 

b. op maandag 24 januari: 
I. van 11.15 tot uiterlijk 18.00 uur 

van de vaste Commissie voor Welzijn 
en Cultuur over het onderdeel Sport 
van de begroting (17 600-XVI); 

II. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de vaste Commissie voor Verkeer 
en Waterstaat over de begroting van 
het Rijkswegenfonds voor 1983 
(17 600-B) en de begroting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie en de Rijkspostspaarbank 
(17600-G); 

c. op woensdag 26 januari: 
I. van 10.15 tot uiterlijk 18.00 uur 

van de Bijzondere Commissie voor 
het Minderhedenbeleid over het 
onderdeel Minderheden van de 
begroting (17 600-VII); 

II. van 10.15 tot uiterlijk 19.00 uur 
van de vaste Commissie voor het 
Wetenschapsbeleid over het Weten-
schapsbudget 1983 (17 603); 

d. op maandag 31 januari: 
I. van 11.15 tot uiterlijk 18.00 uur 

van de vaste Commissie voor het 
Emancipatiebeleid over de onderdelen 
Emancipatie van de begroting 
(17 600-VII en XV) en kamerstuk 
17600-XV, nr. 7 (standpunt vervolgbe-
leid Projecten emancipatiewerkers); 

II. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur 
van de Bijzondere Commissie Perspec-
tievennota Zuid-Limburg. 

Ik geef het woord aan de heer Konings, 
die het heeft gevraagd. 

De heer Konings (PvdA):Mijnheer de 
Voorzitter! Ik verzoek u om een derde 
termijn toe te staan over het wets-
ontwerp Inhouding op het inkomen 
van onderwijspersoneel (Wet interim-
inhouding salarissen onderwijs) 
(17 678). 

Wij vragen dit, omdat dit wets-
ontwerp geleidelijk aan een precedent-
werking lijkt te hebben voor de rest 
van het overheidspersoneel en voor 
de trendvolgers, gelet op de opmerkin-
gen van Minister Brinkman. 

Wij zouden bij deze derde termijn 
graag de verantwoordelijke bewinds-
man voor het overheidspersoneels-
en trendvolgersbeleid aanwezig zien. 
Ter geruststelling zeg ik nog, dat deze 
derde termijn niet lang behoeft te 
duren. Wat ons betreft, kan hij voor 
de stemmingen van vanavond 
worden gehouden. 

De Voorzitter: Hebt u enig idee, wie 
die coördinerende bewindsman is? 

De heer Konings (PvdA): Dat is 
moeilijk te zeggen, omdat de Minister 
van Binnenlandse Zaken zich met het 
overheidspersoneel bezighoudt. De 
Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken, de heer Koning, houdt zich 
met de trendvolgers bezig. 

De Voorzitter: Dat is een misverstand. 
Het is de heer De Koning, de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, die zich met de trendvolgers 
bezighoudt. 

De heer Konings (PvdA): Ik denk dat 
de bewindslieden dit onderling maar 
moeten uitzoeken. Ik wi l de term 
'bewindsman' in mijn verzoek dan 
ook vervangen door 'bewindslieden'. 

De Voorzitter: U wilt dus heropening 
van de beraadslaging en daarbij 
aanwezig één bewindsman of be-
windslieden die voor de coördinatie 
van het personeels- en salarisbeleid 
voor ambtenaren, respectievelijk 
trendvolgers verantwoordelijk is of 
zijn. U laat het dan aan de Regering 
over, wie dan komt. 
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Voorzitter 

De heer Konings (PvdA): Dat klopt. 

De Voorzitter: Ik zal dat verzoek 
overbrengen. Het lijkt mij het best, dat 
de derde termijn vóór de stemmingen 
wordt gehouden, niet vanmiddag. Ik 
denk aan het begin van de avond. 

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

Nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet 
en van enige Bijstandsbesluiten 
(beëindiging van het recht op bijstand 
krachtens de Rijksgroepsregeling 
werkloze werknemers voor 16- en 
17-jarigen en invoering van het recht 
op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige 
werklozen) (17 697); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Ouderdomswet (vermindering 
doorbetaling AOW-gehuwdenpen-
sioen bij overlijden van één van de 
echtgenoten) (17711); 

en van de daarbij voorgestelde 
moties. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord van de heer 
De Graaf heeft voor mij enkele zaken 
nog niet verduidelijkt en wij zullen het 
tevens over een aantal zaken ook nu 
wel niet eens worden. 

Zoals ik al verwacht had, heeft de 
Staatssecretaris de noodzaak om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden als 
argument gebruikt voor het intrekken 
van het recht op een RWW-uitkering 
voor 16- en 17-jarigen. Het gebruik 
van dit argument kan ik weer niet 
anders dan een 'holle frase' noemen, 
omdat ik helemaal geen maatregelen 
hoor noemen, die de jeugdwerkloos-
heid krachtdadig zouden kunnen 
bestrijden. Integendeel! 

Door deze maatregelen zal het recht 
op werk juist verder worden ondergra-
ven. Immers, gewone rechten voor 
werkzoekenden gelden niet voor deze 
groep, omdat het perspectief op werk 
er domweg niet is en zo wordt deze 
groep in de kou gezet. Ik kan het niet 
geloven of accepteren als bestrijding 
van jeugdwerkloosheid serieus als 
argument wordt aangevoerd om deze 
maatregel door te voeren. 

Als reactie op het betoog van de 
heer Leerling, heeft de Staatssecretaris 
gezegd, dat, als er wel geld voor zou 
zijn, wi j toch niet terug zouden 

moeten gaan naar de oude, de 
huidige situatie, waarin jongeren van 
16 en 17 jaar wel recht hebben op een 
RWW-uitkering. 

Daarmee heeft hij heel goed 
aangegeven, dat deze maatregel niet 
alleen maareen bezuinigingsmaatre-
gel is, maar ook een die ons terugvoert 
naar oude normen, waarvan wi j 
hadden gedacht dat wij die al lang 
achter ons hadden gelaten. Een 
zelfstandige positie voor jongeren, die 
wij dachten veroverd te hebben, 
wordt daarmee opgegeven. 

Alsdie bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid niet meer zo urgent is, 
handhaaft de Staatssecretaris deze 
plannen dan of komen die jongeren 
zijns inziens dan wel weer in aanmer-
king voor een eigen uitkering? 

Staatssecretaris De Graaf: Wanneer 
heb ik beweerd, dat het ontwikkelen 
van een plan voor de bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid niet meer 
belangrijk is? Die stelling meen ik niet 
te hebben verkondigd. 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat heb ik de 
Staatssecretaris ook niet aangewre-
ven! Die maatregelen ter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid steken 
echter heel schril aftegen de plannen 
die wi j vandaag bespreken. Om die 
reden accepteer ik in elk geval die 
jeugdwerkplannen niet als argument 
om de uitkeringsrechten voor jongeren 
van 16 en 17 jaar in te trekken. 

Staatssecretaris De Graaf: Mevrouw 
Van Es zegt dat die maatregelen schril 
afsteken. Het schrille zou dan moeten 
blijken uit vergelijking van de bedragen 
aan beide zijden. Nu ligt een bedrag 
van 70 min. aan ombuigingen op tafel 
in het kader van de RWW, terwij l met 
het jeugdwerkloosheidsplan voor 
1983 een bedrag van ongeveer 600 
min. is gemoeid. Waaruit blijkt dan 
het schrille? 

Mevrouw Van Es (PSP): In de Sche-
pelzaal wordt vandaag gesproken 
over experimentele arbeidsprojecten 
voor jongeren, waarbij het om iets 
meer dan 700 tijdelijke banen gaat. Dit 
staat mijns inziens in schrilletegenstel-
ling tot de enorme omvang van de 
jeugdwerkloosheid en de plannen die 
daar verder tegenover staan. 

De Staatssecretaris weet net zo 
goed als ik, dat de EAJ's van tijdelijke 
aard zijn en ook in de toekomst geen 
perspectief op vaste banen zullen 
bieden. Verder bestaat een belangrijk 
deel van de plannen ter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid uit stage-
plaatsen, verdere opleidingsmogelijk-
heden, enzovoorts. Dit biedt dus ook 

al geen mogelijkheid om een vaste 
baan te krijgen, waarop ook andere 
mensen recht zouden moeten hebben. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
vandaag in de Schepelzaal gesproken 
- ik dacht dat wi j het er met elkaar 
over eens waren - over de EAJ-pro-
jecten, over blijvende en volwaardige 
werkgelegenheid. Waar haalt me-
vrouw Van Es de informatie vandaan 
die zij hier te berde brengt? 

Mevrouw Van Es (PSP): De maatrege-
len die tot nu toe genomen zijn ten 
aanzien van de tijdelijke arbeidsprojec-
ten voor jongeren, zijn eerder van hun 
vaste karakter ontdaan, dan vast-
gemaakt. Dat weet mevrouw Oomen 
net zo goed als ik. 

Wanneer de jongeren aan die 700 
banen een vast recht op werk kunnen 
ontlenen en die banen ook zouden 
kunnen blijven bestaan, dus wanneer 
elke keer weer voor een groep van 
700 jongeren een baan gecreëerd 
wordt, dan is dat een druppeltje extra 
op de gloeiende plaat. Een en ander 
staat echter nog steeds in schrille 
tegenstelling tot de enorme jeugd-
werkloosheid. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik stel vast dat 
hier volstrekte nonsens wordt gede-
biteerd. 

Mevrouw Van Es (PSP): Waarvan 
akte, zoals de Staatssecretaris vanmor-
gen ook al zei. 

Ik kom nu aan de verwachtingen die 
bij schoolverlaters zijn gewekt - de 
Staatssecretaris en ik hebben daarover 
vanmorgen ook al in de clinch 
gelegen - die een half jaar geleden 
van school kwamen. De Staatssecre-
taris zei dat wi j toch niet kunnen 
stellen dat de jongeren die toen van 
school kwamen, een recht hadden op 
een uitkering en dat er dus geen 
bestaande rechten worden ingetrok-
ken. Alleen toekomstige schoolverla-
ters krijgen na 1 januari 1983 geen 
uitkering meer. 

Het vervelende is alleen dat toen de 
maatregel werd genomen om toekorrv 
stige RWW-uitkeringstrekkers pas een 
half jaar nadat zij de school verlaten 
hebben, recht op een uitkering te 
geven, steeds werd gesproken van 
'uitgestelde rechten' op die uitkering. 
Dat geeft toch aan dat dit recht op het 
moment van het verlaten van de 
school wel degelijk bestond. 

Zo er al geen sprake is van het 
schenden van een recht, is er toch 
zeker wel sprake van het schenden 
van gewekte verwachtingen, juist 
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Van Es 
omdat die term, het uitgestelde recht 
op een uitkering, altijd gehanteerd is. 
Ik herhaal wat ik vanmorgen ook al 
heb gezegd, namelijk dat dit een 
kwestie is die sociale diensten voor 
een groot deel mogen oplossen, want 
die krijgen straks de jongeren die in 
de verwachting leven dat zij een 
uitkering krijgen, aan het loket. 

Vervolgens maak ik een paar 
opmerkingen over de 'huishoudkinde-
ren' ; ook daarover hebben wi j 
vanmorgen gesproken. Mij is het 
volgende nog niet helemaal duidelijk. 
Wanneer een 'huishoudkind' zich laat 
inschrijven bij een arbeidsbureau en 
daartoe een vragenlijst invult - zo'n 
kind moet onder andere de vraag 
beantwoorden of het iets in het 
huishouden doet, los van de vraag of 
dit wordt voortgezet of niet - wordt 
een dergelijk kind dan aangemerkt als 
een 'huishoudkind' of als een werkzoe-
kende, die recht heeft op kinderbijslag? 

Dan kom ik toe aan de kwestie van 
de uitwonende kinderen. Tot nu toe 
zijn met de sociale diensten heel 
verschillende ervaringen opgedaan 
met betrekking tot weggelopen 
schoolgaande jongeren, de conflicten 
die zij thuis hebben gehad en de 
manier waarop de sociale diensten dit 
probleem hebben aangepakt. 

Ik wijs bij voorbeeld op verschillende 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
sociale diensten in Utrecht en in 
Amsterdam. Die ervaringen wijzen op 
een behoorlijke mate van willekeur, 
omdat de sociale diensten in de ene 
stad andere criteria hanteren en 
andere mogelijkheden openen voor 
weggelopen schoolgaande jongeren 
om een bijstandsuitkering te krijgen 
dan in een andere stad. Wij krijgen te 
maken met een grote groep RWW-trek-
kers waarvan een deel nu niet thuis 
woont. 

Ik ben ervan overtuigd dat dit voor 
een belangrijk deel wordt veroorzaakt 
door conflicten thuis. Tot nu toe bleef 
dit onder tafel. De overheid behoefde 
met die jongeren geen bemoeienis te 
hebben en op zichzelf was dit natuurlijk 
heel goed. In dat verband vraag ik mij 
af hoe groot de groep van uitwonende 
RWW-trekkers eigenlijk was. 

Verder vraag ik mij af of een deel 
van die groep die ongetwijfeld 
aanspraak zal gaan maken op de 
ABW-regeling die tot nu toe alleen 
maar gold voor weggelopen school-
gaande minderjarigen, geen flink stuk 
extra werk zullen gaan opleveren voor 
de sociale diensten met alle problemen 
van dien. De GSD zal daarbij opnieuw 
moeten gaan optreden als hoedster 
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van de gezinsmoraal en opnieuw de 
problemen van de Staatssecretaris 
moeten gaan oplossen. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Staatssecre-
taris voor zijn beantwoording in 
eerste termijn. Hij heeft een aantal 
principiële zaken die bij dit wets-
ontwerp eveneens aan de orde zijn, 
op een bevredigende manier behan-
deld. Ik denk hierbij aan het leggen 
van het keerpunt van rechten waar 
het de sociale zekerheid betreft, op 
het achttiende jaar. Ik heb daarover in 
eerste termijn een aantal opmerkingen 
gemaakt. Ik ben buitengewoon 
tevreden met het standpunt dat het 
kabinet op dat punt inneemt. 

Verder spreek ik mijn erkentelijkheid 
uit over de manier, waarop de 
Staatssecretaris in zijn beantwoording 
een heel duidelijke lijn heeft getrokken 
tussen twee in dit kader belangrijke 
zaken; aan de ene kant de financiële 
verantwoordelijkheid van de ouders 
voor kinderen en aan de andere kant 
de zorgplicht van de staat. Ook 
daarover heb ik in eerste termijn een 
aantal opmerkingen gemaakt. Ik hoef 
daar dus niet op in te gaan. De manier 
waarop daarover binnen het kabinet 
wordt gedacht, heeft de instemming 
van de VVD-fractie. 

Ik dank de Staatssecretaris voor de 
toezeggingen die hij heeft gedaan in 
de richting van de jongeren die tussen 
wal en schip dreigden te vallen, als 
gevolg van het feit dat hun ouders in 
het buitenland werkten. Zij zouden bij 
afschaffing van de RWW-uitkering in 
Nederland geen vervangende kinder-
bijslaguitkering krijgen. 

Ik ben buitengewoon tevreden met 
de toezegging dat er een tijdelijke 
regeling komt per 1 januari. Ik ben het 
met de Staatssecretaris eens, dat de 
vraag over de grensoverschrijdende 
gevallen definitief in EG-verband zal 
moeten worden opgelost. Derhalve 
kunnen wi j wat deze problematiek 
betreft alleen met een tijdelijke 
oplossing volstaan. 

Ik wi l nog een aantal opmerkingen 
maken met betrekking tot de discussie 
die wi j gisteren hebben gehad over 
dit wetsontwerp. De vraag in hoeverre 
hetgeen wi j op dit moment behande-
len, en meer in zijn algemeenheid het 
sociaal-economisch beleid van dit 
kabinet, perspectief biedt voor de 
jongeren. Die zaak is meermalen aan 
de orde geweest. 

Ik heb de indruk dat gisteren over 
verschillende soorten perspectieven 
werd gesproken. Het perspectief op 
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een inkomen per 1 januari is een 
volstrekt ander perspectief, dan 
datgene wat de VVD-fractie van 
essentieel belang vindt, namelijk het 
op wat langere termijn uitzicht 
hebben op een baan. Dat is het 
wezenlijke probleem waar wi j de 
komende jaren voor staan. Dat is ook 
het echte probleem waar grote 
groepen werkloze jongeren mee 
zitten. 

Dit wetsontwerp moet worden 
bekeken tegen de achtergrond van de 
keiharde sociaal-economische 
realiteit, met de financieringstekorten 
- die een onbetaalde rekening 
doorschuiven naar de volgende 
generatie en dat zijn wel de jongeren 
van nu - de collectieve lastendruk, de 
onevenwichtige verhouding tussen 
consumptie en investeringen en een 
onevenwichtige verhouding tussen de 
particulieren en de collectieve sector. 
Ik heb de indruk dat een aantal 
vertegenwoordigers gisteren het idee 
heeft gewekt, dat via het hanteren van 
een bepaald niveau van uitkeringen, 
een bepaald inkomen op een bepaalde 
leeftijd en een garantie van de 
overheid, jongeren een perspectief 
kan worden geboden. 

Voor de VVD-fractie staat keihard 
overeind dat er alleen echt perspectief 
wordt geboden als wi j een beleid 
voeren dat ertoe leidt dat dit land 
economisch uit het slop komt. Daar 
hebben de jongeren belang bij en 
daar heeft onze maatschappij in zijn 
algemeenheid belang bij en recht op. 

Alle maatregelen die wi j deze week 
in het kader van het sociale debat 
hebben besproken, en ook deze beide 
wetsontwerpen, moeten wat de 
VVD-fractie betreft in dat kader 
worden geplaatst. Wij hebben alle 
hoop en vertrouwen in het regerings-
beleid, dat zich op dit moment ten 
aanzien van die macro-economische 
problematiek ontwikkelt. Dat geeft 
ons ook alle vertrouwen in deze speci-
fieke maatregelen. Derhalve kan ik de 
Staatssecretaris zeggen dat er voor de 
VVD-fractie geen enkele aanleiding 
bestaat om niet met dit wetsontwerp 
akkoord te gaan. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor zijn duidelijke beantwoording in 
eerste termijn. Hij heeft zich vrij 
duidelijk uitgesproken over de 
verantwoordelijkheid van de overheid 
en van de ouders, wat de jongeren in 
de leeftijd tot 18 jaar betreft. Het zal 
duidelijk zijn dat ik daarmee geheel 
kan instemmen. Niettemin wordt juist 
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dit punt door velen aangegrepen om 
hun gram te uiten over het wetsvoor-
stel. Ik wi l dit als feit accepteren. Ik wil 
echter ook de andere punten onder de 
aandacht brengen, om te voorkomen 
dat wij alleen op dit punt, hoe wezenlijk 
het ook is, tot een standpuntbepaling 
ten aanzien van het wetsvoorstel 
komen. 

In eerste termijn heb ik ook gewezen 
op andere punten. Als er bezuinigd 
moet worden, waarover wi j het met 
elkaar eens zijn en moeten zijn, en als 
men kijkt naar de categorie jongeren 
van 16 en 17 jaar en als men deze 
vergelijkt met de categorie van 
ouderen boven de 65 jaar, dan is het 
toch evident dat de laatste categorie 
veel later in aanmerking moet komen 
voor ombuigingen in het voorzienin-
genpakket. 

Als men 65 is, heeft men over het 
algemeen een lang leven van hard 
werken en premiebetaling achter de 
rug, wat niet onbelangrijk is als het 
om sociale voorzieningen gaat. Soms 
betaalt men ook het onderhoud van 
mede-gezinsleden. Deze belangrijke 
factoren moeten toch worden meege-
wogen als men zoekt naar mogelijkhe-
den voor ombuigingen in de sociale 
voorzieningen. 

De heer Willems (PSP): Dit wets-
ontwerp heeft toch niets met het 
betalen van premies te maken? Deze 
jongeren betalen geen premies. 
Echter, ook als men ouder is en als 
men onder de RWW valt, heeft men 
geen premie betaald. 

De heer Schutte (GPV): Dat is juist. 
Het gaat dus niet om een recht dat 
men heeft opgebouwd door het 
betalen van premies. Bij de AOW is 
dat wel het geval. Dit is juist een 
factor van betekenis bij het antwoord 
op de vraag of een recht, dat door de 
wet is gegeven, in aanmerking komt 
voor heroverweging. 

Het feit dat geen premie daarvoor is 
betaald, is een argument te meer om 
dan in die richting te zoeken. Daar 
komt bij dat het gaat om een categorie 
jongeren, voor wie de kwaal voorbij-
gaand is. Na twee jaar, als men 18 
wordt, krijgt men weer volledige 
rechten. Ook dat is een verschil als 
men het vergelijkt met de categorie 
van de bejaarden. 

Ik wijs ook op uitspraken die de 
vorige minister van CRM heeft 
gedaan wat dit betreft. Hij heeft 
soortgelijke argumenten gebruikt, om 
te zeggen dat het redelijk is hieraan 
het eerst te denken als het moet. 

De Staatssecretaris is niet zo 
uitdrukkelijk ingegaan op een kantte-
kening die ik in eerste termijn heb 
gemaakt. Ik heb gezegd dat het een 
ombuiging is en dat elke ombuiging 
pijnlijk is. Als men moet ombuigen, is 
het belangrijk als men kan vertellen 
hoe de opbrengst uit de ombuiging 
wordt besteed. Ik heb in eerste 
termijn gewezen op de EAJ-projecten. 

Er wordt nu gewerkt aan een notitie 
over het werkgelegenheidsbeleid die, 
naar ik hoop, uitmondt in een werkge-
legenheidsplan. Is het nu niet de 
bedoeling om in dat werkgelegen-
heidsplan zichtbaar te maken het 
effect van ombuigingen als deze en 
hetgeen men ermee kan doen? Wij 
kunnen niet alles op één dag bereiken. 
Het is echter van grote betekenis voor 
de aanvaardbaarheid van ombui-
gingsmaatregelen, dat zichtbaar 
wordt gemaakt wat ermee kan 
worden gedaan. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik constateer dat de 
Staatssecretaris in een lauw betoog 
aangeeft dat hij er zelf nauwelijks 
warm of koud van wordt. Het is mooi 
te horen dat er enige waardering 
uitspreekt voor de onderbouwing van 
het betoog, dat ik gisterenavond heb 
gehouden. Ik ben echter erg teleurge-
steld in de antwoorden die via deze 
Staatssecretaris door de Regering aan 
de jongeren worden gegeven. 

Ik heb erop gewezen dat schoolver-
laten vaak een kwestie is van het 
ontbreken van adequate onderwijs-
voorzieningen. Ik heb erop gewezen 
hoe de jongeren zich rot solliciteren. 
Van de VVD komt dan het antwoord: 
wi j halen de maatschappij wel even 
uit het slop en dan komt het wel weer 
goed. Alsof dat beleid daartoe zou 
kunnen leiden. 

Ik heb in de afgelopen twee weken 
een nieuw woord geleerd, namelijk 
'besparingsverlies'. Daarmee lijkt 
verdere discussie welhaast overbodig. 
In het regeerakkoord worden de 
ombuigingen vastgesteld, waarna er 
nauwelijks t i jd blijkt te zijn om 
zorgvuldig te procederen om de 
gevraagde adviezen tijdig hier te 
krijgen. In sommige gevallen wordt 
zelfs geen advies gevraagd. Op die 
manier moeten belangrijke wetten 
hier worden afgehandeld. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Hoe 
denkt mevrouw Ter Veld over een 
uitspraak van een gerenommeerd lid 
van haar fractie, dat ouders zelf 
verantwoordelijk moeten zijn voor 
hun kinderen totdat deze de 18-jarige 

leeftijd hebben bereikt en dus ook de 
financiële verantwoordelijkheid 
moeten dragen? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik heb er al 
op gewezen dat de RWW-uïtkering 
voor 16- en 17-jarigen de ouders 
geenszins ontslaat van een gedeelde 
verantwoordeli jkheid voor hun 
kinderen. Van dat bedrag kan men 
niet zelfstandig wonen, neen, men 
woont nog thuis. 

Tegelijkertijd echter leidt een 
RWW-uitkering ertoe dat jongeren die 
door de maatschappij op het ogenblik 
niet in staat worden gesteld, hun 
eigen inkomen te verdienen, geleidelijk 
kunnen groeien naar de ook door 
mevrouw Oomen zo gewaardeerde 
zelfstandigheid op 18-jarige leeftijd. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): De 
suggestie wordt gedaan om jongeren 
van 16 en 17 jaar geen uitkering meer 
te geven. Wat denkt mevrouw Ter 
Veld daarvan? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ben daar 
tegen. Ik heb daarover ook een motie 
ingediend, waarop ik straks terugkom. 
Ik neem aan dat mevrouw Oomen die 
motie heeft gelezen. Ik zal hem straks 
nog een keer toelichten. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Dan 
begrijp ik toch niet helemaal waarom 
dat gerenommeerde lid van de 
PvdA-fractie die uitspraken heeft 
gedaan wi j nu in dit debat met deze 
uitspraak moeten komen. Ik begrijp 
bovendien niet helemaal waarom een 
motie en een amendement worden 
ingediend, die de voorgestelde 
bezuiniging te niet doen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ook dat zal 
ik uitleggen. Overigens is de motie 
door mij namens mijn fractie inge-
diend. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou de 
Staatssecretaris erop willen wijzen dat 
een besparingsverlies zeer makkelijk 
ongedaan kan worden gemaakt. Een 
aantal belastingvoorstellen moet im-
mers nog worden afgehandeld, zodat 
het heel wel denkbaar is - mijn fractie 
heeft daarover in het debat al voorstel-
len gedaan - dat op 1 april een 
eventueel besparingsverlies wordt ge-
compenseerd. Meer tijd om verant-
woorde wetgeving voor te bereiden, 
is op z'n minst noodzakelijk. 

Ik begrijp dat het niet alleen voor de 
Staatssecretaris maar ook voor de 
CDA-fractie van enorm veel belang is 
dat ik nogmaals uitleg, waarom ik drie 
amendementen en een motie heb 
ingediend. Ik heb in eerste termijn een 
dringend beroep op de Regering en 
op de Kamer gedaan om in geen 
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geval deze wet op 1 januari in te laten 
gaan. Ik wijs erop - dat is ook in de 
motie verwoord - dat ik vind dat die 
wet helemaal moet worden teruggeno-
men. 

In mijn fractie is het echter een 
goed gebruik dat wi j het ergste 
trachten te voorkomen. Daarmee 
bedoel ik dat in geen geval de jongeren 
die over 10 dagen een uitkering 
hadden kunnen halen en daarover 
voorl ichting van de sociale diensten 
hebben ontvangen, voor een gesloten 
deur mogen komen te staan. 

Ik wijs erop hoe ontzettend belangrijk 
het is om jongeren niet op die wijze 
het vertrouwen in een democratische 
overheid te ontnemen. Daarom is dus 
een amendement ingediend dat ertoe 
strekt om dit in geen geval te doen. 
Zelfs al zou de Staatssecretaris het 
een goede wet vinden, laat hij het dan 
in geen geval over tien dagen doen, 
maar laat hij het doen voor de 
jongeren die dan van school komen. 
Daarmee wordt het ergste voorkomen. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): In de 
eerste plaats worden de totale 
bezuinigingen nu weggehaald door 
de termijn van 1 januari naar 1 juli te 
verplaatsen en door de kinderbijslag 
niet te verlagen van 107,5% naar 
106%. Er komt dus geen enkele 
bezuiniging. 

De Voorzitter: Loopt u niet vooruit op 
het volgende onderwerp! Mevrouw 
Ter Veld komt ongetwijfeld nog toe 
aan het onderwerp dat u nu al aan de 
orde stelt. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dank u 
wel, mijnheer de Voorzitter! Het 
tweede amendement houdt inderdaad 
in dat de financiering niet moet 
worden gezocht in een ombuiging in 
de pas aangenomen Wet leeftijdsaf-
hankelijke kinderbijslag. Wij hebben 
vorige week tijdens het debat over de 
sociale zekerheid een aantal andere 
mogelijkheden aangegeven voor 
dekking, die het bedrag waar het hier 
om gaat, vele malen overtreffen. Met 
groot gemak zou ik de Staatssecretaris 
andere voorstellen kunnen aanreiken 
voor dekking van andere besparings-
verliezen. 

Ik wijs nogmaals op de erg goede 
inventariserende nota over de 
kinderbijslag, waarin bij voorbeeld 
voorstellen worden gedaan voor het 
invoeren van een inkomensafhankelij-
ke kinderbijslag, waarbij zelfs nog 
rekening wordt gehouden met 
bepaalde mogelijkheden voor belasting-
aftrek. Die voorstellen zijn waarschijn-

lijk ook door werkgroepen van het 
CDA met interesse bestudeerd. 

Dus er zijn nog mogelijkheden te 
over om zodanig te bezuinigen en 
zodanige impulsen te geven, die ook 
wij noodzakelijk vinden, voor de 
werkgelegenheid dat het onbegrijpelijk 
is dat die afweging niet is gemaakt. Ik 
wi j t dat aan de haast waarmee dit 
alles geschiedt. 

Staatssecretaris De Graaf: Waaruit 
blijkt dat die afweging niet is gemaakt? 
Wij hebben hier verleden week 
uitvoerig gedebatteerd over onder 
meer het dekkingsplan. Wanneer u 
toen goed hebt geluisterd, moet u 
hebben gehoord dat er een fikse 
afweging is gemaakt, ook wat dit 
betreft. Ik vind uw verwijt dan ook niet 
terecht. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik kan mij 
voorstellen dat u dat 'een fikse 
afweging' noemt. Ik ontken dat de 
maatschappelijke situatie waarin wi j 
terechtkomen is afgewogen tegen de 
effecten die u op korte termijn 
oproept. Dit wetsontwerp vind ik 
daarvan een duidelijk voorbeeld. 

U bezuinigt nu f70 min. op het geld 
van een aantal jongeren; dat aantal is 
mij nog steeds niet duidelijk. De 
Ziekenfondsraad gaat uit van 13.000, 
u van 30.000 jongeren. Dat bedrag 
bezuinigt u niet werkelijk. U haalt 
daarvoor f 30 min. weg van de 
kinderbijslag en vergroot de lasten in 
het kader van de Ziekenfondswet. U 
bezuinigt een kleiner bedrag op 
uitgaven voor 13.000 jongeren, 
zonder dat u de maatschappelijke 
consequenties daarvan kunt overzien. 

In het voorlopig verslag heb ik 
gevraagd of deze jongeren niet uit 
gezinnen komen waarin de ouders bij 
voorbeeld een laag inkomen hebben. 
U antwoordde dat dat wel eens zo zou 
kunnen zijn en dat u kennis hebt 
genomen van onderzoekingen 
daarnaar. Ik vind de hele gang van 
zaken zo onzorgvuldig. Het advies van 
de Ziekenfondsraad bereikte mij pas 
nadat ik hier in eerste termijn had 
gesproken. 

De SER is niet gevraagd om een 
advies over een zo belangrijke zaak; 
de SER heeft daarop zelf ook gewezen. 
Ik heb er eigenlijk al genoeg over 
gezegd. 

Ik ga verder met onze amendemen-
ten. Zij beogen, het wetsontwerp ook 
voorde anderefracties meeraanvaard-
baar te maken. Ik kan mij niet voor-
stellen dat het voor andere fracties te 
pruimen is dat er nu ineens f30 min. 
moet komen uit de kinderbijslag, zo 
kort na de behandeling van de 
leeftijdsafhankelijke kinderbijslag. 

Mijn amendementen moeten zo 
worden gezien. Ik nodig ieder in deze 
Kamer van ganser harte uit, daarvoor 
te stemmen. 

Nu kom ik tot mijn motie, die de 
Regering uitnodigt af te zien van haar 
voornemen tot invoering van dit 
wetsontwerp, en in het licht van de 
in gang zijnde studie naar een geïnte-
greerde werkloosheidsregeling de SER 
te vragen om, daarop vooruit lopend, 
een advies uit te brengen over een 
aanvaardbare regeling voor schoolver-
laters. 

Een zodanige procedure zou heel 
wel mogelijk zijn wanneer de Staats-
secretaris daarvoor de ruimte wilde 
claimen. Dan zou het ook mogelijk 
zijn, deze regeling te plaatsen in het 
kader van een geïntegreerd beleid van 
werkgelegenheid en van uitbreiding 
van scholingsmaatregelen. Daarmee 
zou aan jongeren echt perspectief 
worden geboden. Nu krijgen zij een 
antwoord in de trant van 'wacht maar 
af', of liever 'pik in, 't is winter'. 
Daarmee kan de fractie van de PvdA 
niet uit de voeten. 

De VVD heeft groot gelijk: jongeren 
zijn de generatie van morgen. Zij 
hebben recht op een serieuze behan-
deling door de samenleving. Zij 
hebben er in de eerste plaats recht op 
dat de overheid arbeidsplaatsen en 
scholing biedt, liefst beide tegelijk. 
Erg veel jongeren hebben er behoefte 
aan lerend te werken, kortom werken 
en leren te combineren. 

De heer Linschoten (VVD): Bovendien 
hebben die jongeren er recht op dat 
de onbetaalde rekening over 1983 niet 
op hun schouders terechtkomt. 
Daarom gaat het. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ja. U moet 
ook absoluut een ander beleid voeren. 
Daarmee ben ik het helemaal eens! 

Wanneer de samenleving die 
jongeren dat perspectief niet biedt, 
moet zij, zeker in moreel opzicht, 
schadeplichtig worden geacht. Vanuit 
dat oogpunt bepleit ik het nogmaals, 
deze motie te aanvaarden om jongeren 
uitzicht te bieden op een geïntegreerd 
beleid waarin zij een toekomst 
hebben, niet alleen de toekomst die 
op dit moment kennelijk wordt 
geboden. 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor zijn reacties. Met betrekking tot 
de problematiek van de AOW ervaar 
ik deze als een duidelijke stap in onze 
richting. Niettemin is mijn fractie van 
mening dat er helderheid moet 
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Dales 
komen en om die reden hebben wi j 
om een datum en om concretisering 
van voornemens gevraagd. Dat gaat 
veel verder dan een beleidsnota. 

Ik ben bereid, staande houdend dat 
de Kamer zekerheid moet hebben en 
dat duidelijk moet zijn dat niet na een 
beleidsnota een hele ti jd niets kan 
gebeuren, mijnerzijds de Staatssecre-
taris een stapje tegemoet te komen 
door mijn eerdere motie te wijzigen. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Dales c.s. 
(17711, nr. 6) is in die zin gewijzigd, 
dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in wetsontwerp 
17 711 slechts de duur van de overlij-
densuitkering in de AOW wordt gelijk 
getrokken met de duur van de 
overlijdensuitkeringen zoals die zijn 
vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, 
de Ziektewet, de WWV en de WAO; 

overwegende, dat zowel de Sociaal-
Economische Raad, in een unaniem 
advies, als de Raad van State erop 
hebben gewezen dat het om redenen 
van uniformering in bijzondere mate 
de voorkeur verdient om de over-
lijdensuitkering niet alleen naar de 
duur, maar ook naar de inhoud gelijk 
te trekken met andere sociale verzeke-
ringswetten; 

van oordeel, dat de verdere uniforme-
ring van de overlijdensuitkering in de 
AOW op korte termijn haar beslag 
dient te krijgen; 

constaterende, dat de Staatssecretaris 
een beleidsnota met betrekking tot de 
bredere uniformering heeft toegezegd 
voor 1 mei 1983; 

verzoekt de Regering, in de nota 
zodanige beleidsvoornemens te 
vervatten dat de benodigde voorstellen 
tot wetswijziging voor 1 januari 1984 
tot wet kunnen zijn verheven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7(17711). 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! De kinderbij-
slagpercentages die zojuist bij wet zijn 
vastgelegd, gaan voor de groep van 
zes- tot twaalfjarigen van 107,5 naar 
106% om de kinderbijslag voor de 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR) 

zestien- en zeventienjarige schoolver-
laters te betalen. Ik heb gevraagd wat 
er op dit punt in 1984 gaat gebeuren, 
waarop de Staatssecretaris heel 
diplomatiek antwoordde, dat dit bij de 
problematiek van 1984 wordt betrok-
ken. 

Staatssecretaris De Graaf: Wat de 
dekking betreft van 30 min. en niet het 
beoogde percentage! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dat betekent dat de Staatssecretaris 
vooralsnog van plan is de bij wet 
vastgelegde percentages te handha-
ven en een andere financieringsmoge-
lijkheid te zoeken! 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is juist! 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dank u wel ! 

In het kader van de 'huishoud'-kin-
deren is gezegd, dat de kinderbijslag 
voorzestien- en zeventienjarige 
schoolverlaters onder meer inschrij-
ving bij het arbeidsbureau en beschik-
baarheid voor de arbeidsmarkt 
vereist. 

De bewindsman heeft gezegd dat 
dit een kwestie van vraag en antwoord 
is en een kwestie van invullen van een 
formulier. Dat wordt toch te gemakke-
lijk voorgesteld, want het is zeker ook 
een kwestie van interpreteren van de 
antwoorden. Het is echt niet zo gek te 
veronderstellen dat men bij meisjes 
eerder zou concluderen dat zij door 
huishoudelijke bezigheden niet 

beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt 
dan wanneer het jongens betreft. Ik 
wil de Staatssecretaris vragen om 
deze zaak zeer nauwlettend in het oog 
te houden. 

Wat mij in het algemeen van het 
hart moet, is dat de Staatssecretaris 
helemaal blijft steken in zijn eigen 
verdediging, in zijn eigen schema's en 
vergelijkingen en in zijn eigen positie: 
heb begrip voor het kabinet dat moet 
bezuinigen! Dat is het enige thema 
dat overal in doorklinkt. Er is echter 
ook nog zoiets als behoorlijk bestuur, 
het wekken van vertrouwen in hoe de 
politiek bezig is. 

Iemand die beleid maakt, móet zich 
kunnen verdiepen in de positie van 
mensen die door dat beleid geraakt 
worden, moet de effecten van zijn 
beleid inschatten en heeft de maat-
schappelijke kosten mee te wegen. 
Beslissend voor de vraag of een 
beleid lukt of niet, beslissend voor het 
perspectief, ook voor deze jongeren, 
is niet of het op papier klopt en de 
schema's goed zijn maar of het door 
de betrokkenen wordt aanvaard. 

D 
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
Staatssecretaris voor de uitvoerige 
beantwoording. Namens onze fractie 
heb ik in eerste termijn de principiële 
benadering al toegelicht en behoef 
daarop niet terug te komen. 
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Oomen-Ruijten 

Ik ben het niet eens met de opmer-
king van mevrouw Van Es, dat het 
jeugdwerkplan niets zal bieden. Ik heb 
dat plan nog niet gezien. Ik kan en 
wens daarover nog geen oordeel uit 
te spreken. 

Ik ben blij dat de Staatssecretaris 
gesproken heeft over de grote zorg 
die de Regering heeft voor de grote 
problemen van de jeugdwerkloosheid. 
Ik had ook niet anders verwacht. De 
Staatssecretaris geeft aan, dat het 
derde spoor in ons beleid - het 
gerichte werkgelegenheidsbeleid -
zeker ten goede moet komen aan de 
jonge mensen. 

Ik heb de Staatssecretaris niet 
gevraagd inhoudelijk op het jeugd-
werkplan in te gaan, doch ik heb hem 
wel verzocht informatie over de 
termijn te geven. Jongeren hebben 
daarop immers recht. 

Een ander punt betreft de actieve en 
inhoudsvolle melding die naar de 
visie van mijn fractie bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau zou moeten gebeuren. 
Dit kan bij de afschaffing van de RWW 
problemen met zich meebrengen. 
Denkt de Staatssecretaris in dit 
verband aan speciale richtlijnen voor 
de GAB's? Hoe denkt hij deze proble-
matiek op te vangen? 

Wat de suggestie van de SER 
betreft om de RWW te verlagen naar 
80% en dit ook te doen voor 21-jarigen, 
ben ik het eens met de redenering van 
de Minister. In eerste termijn heb ik 
reeds gezegd, dat 18- tot en met 
20-jarigen bij dit voorstel beknot 
zouden worden in hun rechten op 
zelfstandigheid. Gezien de principiële 
benadering van de Minister ga ik 
ermee akkoord dat wi j dit voorstel op 
dit moment niet nader bestuderen. 

Ik dank de Staatssecretaris voor het 
verhelderende antwoord met betrek-
king tot de ziektekosten. 

In het interruptiedebatje hebben wij 
nog eens uitvoerig met elkaar van 
gedachten kunnen wisselen over de 
problematiek van de pendelaars. Ik 
dank de Staatssecretaris voor zijn 
bereidheid de problemen met betrek-
king tot de grensoverschrijdende 
arbeid in kaart te wil len brengen. Kan 
de Staatssecretaris zeggen op welke 
termijn de Kamer deze notitie mag 
verwachten. 

Wij zijn verheugd, dat de Staatsse-
cretaris ook bij de integratie van de 
sociale verzekeringen en bij voorko-
mende adviesaanvragen aandacht wil 
besteden aan de problematiek van de 
pendelaars. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kan mij goed voorstel-
len dat mevrouw Oomen op dit 
moment veel aandacht besteedt aan 
de positie van de grensarbeiders. Ik 
vind dat ook terecht. Ik zou erop 
wil len wijzen, dat door het niet laten 
ingaan van dit wetsvoorstel en een 
gerichte adviesaanvraag af te wachten 
de problemen, waaraan mevrouw 
Oomen zo sterk hecht om ze op te 
lossen, zeker zouden kunnen worden 
opgelost. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Spreekt mevrouw Ter Veld nu alleen 
over dit wetsontwerp of gaat het over 
de hele problematiek? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het gaat in 
dit geval om de problematiek van de 
grensarbeiders die in het buitenland 
werken en geen kinderbijslag hebben. 
Ik heb er al op gewezen dat met 
betrekking tot de totale problematiek 
ook mijn fractie reeds bij de discussie 
over de sociale zekerheid duidelijk 
aandacht van de Staatssecretaris 
heeft gevraagd. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): Dat 
hebben wi j ook gedaan mevrouw Ter 
Veld. Daarin steunen wi j elkaar dus 
van ganser harte. Ik ben daar blij om. 
Bij de begrotingsbehandeling van het 
afgelopen jaar waren wi j de enige 
fractie die op dit probleem heeft 
gewezen. Ik ben blij dat wij daarvoor 
nu zoveel steun krijgen. 

Wat de kinderbijslag betreft, was ik 
blij te horen dat de Staatssecretaris 
het 'woonland-principe' ook in het 
overleg met de Europese landen 
centraal wi l stellen. Ik ben erg be-
nieuwd naar de voortgang van deze 
besprekingen in Europees verband. 

Ik ben dankbaar met het antwoord 
van de Staatssecretaris op de motie 
die ik mede namens mijn collega's 
van de VVD heb ingediend. De 
Staatssecretaris zai een regeling 
onderzoeken, te treffen met ingang 
van 1 januari. Daardoor wordt 
hetgeen in het dictum van mijn motie 
wordt gevraagd uitgevoerd. Wanneer 
de Staatssecretaris die toezegging kan 
bevestigen, ben ik bereid mijn motie 
in te trekken. De oplossing die de 
CDA-fractie vraagt wordt dan gereali-
seerd. 

Een dergelijke oplossing ad hoc zal 
inderdaad een tijdelijke zijn. De 
CDA-fractie is niets liever dan dat er 
definitieve maatregelen terzake 
komen. Ik verwacht dat wi j , zo lang er 
nog geen definitieve regelingen zijn, 
steeds weer ad hoc hierop moeten 
terugkomen. Misschien spoort dit aan 
tot haast. 

Wat de opmerkingen van mevrouw 
Ter Veld betreft, heb ik uit perspubli-
caties begrepen dat het fractielid Van 
der Louw deze maatregel niet afwijst 
in het licht van de afweging voor de 
invull ing van de f 1200 min. en die 
maatregel overduidelijk niet een 
onsocialistische maatregel noemt. 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Er is voor mij 
wat het wetsontwerp op stuk nr. 17711 
betreft slechts een punt overgeble-
ven, namelijk de volledige harmonisa-
tie. De Staatssecretaris heeft hierop 
uitvoerig gereageerd. Hij heeft 
voorbeelden aangehaald van allerlei 
moeilijke punten die uit het onderzoek 
naar voren zijn gekomen en waarover 
nog besluitvorming moet plaatsvin-
den. Die moeilijkheden onderschat ik 
niet. 

Ik noem de nagelaten betrekkingen, 
het probleem van de formuler ing, het 
fiscale aspect, het punt van de 
wederzijdsheid, het type uitkering, 
enzovoorts. Dit moet allemaal tot 
besluitvorming worden gebracht. Ik 
realiseer mij dat het moeilijke besluiten 
zullen zijn, maar zij moeten wel 
worden genomen. Dat hoeft niet veel 
t i jd te vergen. De knoop moet op een 
gegeven moment worden doorgehakt. 
Er moet nog helderheid komen over 
het financiële aspect van de harmoni-
satie. 

Ik verneem graag van de Staatsse-
cretaris hoe hij aankijkt tegen de 
motie die de Partij van de Arbeid in 
gewijzigde vorm heeft ingediend. Wij 
menen dat het goed is dat de nota op 
1 mei zal verschijnen. De Staatssecre-
taris heeft dat al toegezegd. Die nota 
zal een beleidsnota met beleidsvoor-
nemens moeten zijn die op korte 
termijn uitgewerkt moeten kunnen 
worden. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik dank de Staats-
secretaris graag voor zijn antwoorden. 
Ik heb met instemming kennisgeno-
men van zijn mededeling, dat hij 
algemeen kan instemmen met mijn 
opmerkingen over de afbakening 
tussen de primaire verantwoordelijk-
heid van de ouders voor de opvoeding 
en het onderhoud van minderjarige 
kinderen en de zorgplicht van de 
overheid. Ik ben hem daar erkentelijk 
voor. 

Hij heeft daaraan verbonden dat, 
gesteld dat er financiële ruimte zou 
zijn, hetgeen niet te verwachten is, 
deze middelen niet opnieuw in deze 
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Van der Vlies 

zin en sfeer zullen worden aangewend, 
juist wegens het grensoverschrijdende 
karakter van deze maatregel op de 
grenslijn van de verantwoordeli jkheid 
van de ouders en die van de overheid. 

Wat teleurgesteld was ik over zijn 
opstelling tegenover een gevraagde 
actualisering van het jeugdwerkplan. 
Hij heeft de hoge prioriteit voor de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
vooropgesteld. Ik ga daarmee akkoord. 
Vervolgens heeft hij gewezen op de 
notitie die half januari 1983 zal 
worden gestuurd naar de Stichting 
van de Arbeid, met daarin enkele 
beleidselementen op dit punt. Hij zegt 
echter: Ik kan er op dit ogenblik toch 
niet concreter over zijn. Dat heeft mij 
teleurgesteld. Ik vraag hem nog eens 
of deze zaak geen grotere urgentie 
behoeft dan uit deze woorden is af te 
leiden. 

Ik heb geen antwoord gekregen op 
mijn vraag of de Staatssecretaris zich 
nog voorneemt onderzoek te doen 
naar cijfers, betreffende de inkomens-
positie van de gezinnen waaruit deze 
jongeren in relatief grote mate 
komen. 

Ik heb verondersteld dat dergelijk 
cijfermateriaal belangrijk zal zijn in het 
komende jaar. Wij komen immers nog 
te spreken over een herziening van 
het stelsel van sociale zekerheid en 
over een precisering van het jeugd-
werkplan. Bovendien zullen er 
beslissingen moeten worden genomen 
over het kort middelbaar beroeps-
onderwijs en over een ui tbouw van 
het leerlingwezen. Wat is de reactie 
van de Staatssecretaris hierop? 

Gelet op de discussie over deze 
wetsontwerpen, merk ik op dat wi j 
overeenstemmen met het kabinet 
over het principieel uitgangspunt. Er 
zijn daarnaast twee argumenten die 
kunnen leiden tot een positieve 
opstelling ten aanzien van het wets-
ontwerp. 

Ten eerste is er dus geen sprake 
van inkomensachteruitgang, maar 
slechts van uitstel van de verwachting 
van het tot stand komen of het 
toenemen van een inkomen. 

Ten tweede hebben jongeren in 
tegenstelling tot ouderen nog geen 
rechten opgebouwd. Als er keuzen 
moeten worden gemaakt, zullen dat 
richtinggevende aspecten dienen te 
zijn. Ik heb gisteren al gezegd dat dit 
natuurlijk niet mag betekenen, dat wi j 
deze groep jongeren geheel buiten de 
zijlijn moeten zetten. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft waarde-
ring voor het antwoord van de 
Staatssecretaris. Dat neemt niet weg 
dat wi j niet op één lijn zitten. De 
Staatssecretaris zei dat hij de indruk 
had, dat het dubbeltje op z'n kant al 
was omgevallen en platgeslagen. Ik 
zal voor zover nog nodig aangeven 
wat de bedoeling was van de start 
van mijn eerste termi jn. 

Ik heb laten blijken dat voor ons een 
zekere mate van uitgavenbeperking in 
de sfeer van de uitkeringen voor 
jongeren beneden een bepaalde 
leeftijd verdedigbaar is. Wij zijn bereid 
zelfs de orde van grootte van de 
besparingen die de Regering voor 
ogen staat, daarbij als uitgangspunt te 
nemen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ook voor 
het jaar 1983? 

De heer Nypels (D'66): Nee, wat deze 
regeling betreft, is daar sprake van 
een verschil. Wij zijn bereid ook voor 
1983 hetzelfde uitgangspunt te 
nemen als de Regering, maar menen 
dat het met deze maatregel niet te 
realiseren zal zijn. 

Wij zijn wel degelijk bereid, als dat 
past in onze opvatting over het totale 
beleid voor 1983, - daarover hebben 
wi j deze week al diverse keren met de 
Regering gedebatteerd - over een 
alternatieve dekking te discussiëren. 
De vraag is essentieel of op dit 
moment met deze wetgeving op een 
zorgvuldige wijze tot een dergelijk 
besparing kan worden gekomen. Die 
vraag beantwoorden wi j ontkennend. 

Wi j zijn dus wel degelijk bereid tot 
een structurele maatregel te komen, 
die in de komende jaren een dergelijke 
besparing zal opleveren. Die bereid-
heid is er in het kader van de afweging 
van de prioriteiten in de sociale 
verzekeringen, gegeven de financiële 
nood die daar bestaat. Het betaalbaar 
houden van het stelsel van sociale 
zekerheid geeft ons na afweging van 
de prioriteiten de opvatting dat het 
snijden in andere sectoren tot ergere 
pijn aanleiding kan geven. 

Het laat ons niet onverschillig op 
welke wijze dat gebeurt. Er moet 
sprake zijn van een zorgvuldigheid in 
wetgeving, die niet ondergeschikt 
mag zijn aan het streven naar het 
aanbrengen van bezuinigingen. 

Dan komen wi j juist bij het di lemma, 
dat ik in eerste termijn heb aangege-
ven, namelijk dat het voor ons en naar 
ik aanneem ook voor de Regering en 
andere fracties in de Kamer niet 

mogeli jk is geweest om de suggesties, 
die in het advies van de Sociaal-Eco-
nomische Raad naar voren zijn 
gebracht, voldoende te overwegen. 

Ik heb onze voorkeur laten blijken 
voor hetgeen ik heb genoemd 'het 
derde alternatief' dat op tafel is 
gelegd door de CNV- en MHP-leden 
en enkele kroonleden. De Staatssecre-
taris is gevraagd zijn oordeel te geven 
over dat alternatief. Hij heeft dat 
gedaan. Het klinkt misschien merk-
waardig maar ik kan de beoordeling 
door de Staatssecretaris van dat 
alternatief in zeer grote mate volgen. 
Wi j zijn het erover eens dat die groep 
leden bereid is om de Regering in 
principe te helpen aan een besparings-
bedrag dat structureel op jaarbasis 
ongeveer gelijk is aan dat van de 
Regering. Dit geeft ook onze gezamen-
lijke waardering voor het voorstel 
aan. 

De Staatssecretaris heeft hierbij als 
zijn bezwaar naar voren gebracht dat 
hij vindt dat 18-tot 21-jarigen buiten 
die regeling met beperkende maatre-
gelen gehouden zouden moeten 
worden, omdat deze voor die leeftijds-
groepen een ongewenste beperking 
zou kunnen opleveren, met name met 
betrekking tot hun streven naar 
zelfstandig wonen. 

Omdat ik die kritiek in belangrijke 
mate deel, denk ik dan ook aan een 
combinatie van het derde alternatief 
met het voorstel dat de Regering doet 
om tot een besparing te komen door 
maatregelen te nemen in het kader 
van de overgangsregeling naar de 
leeftijdsafhankelijke kinderbijslag. Wij 
moeten echter bedenken dat de 
Regering op dat punt al een voorstel 
heeft gedaan. Dit zal ongeveer f30 
mil joen opleveren. Wij zijn bereid dat 
onderdeel van het regeringsvoorstel 
te aanvaarden. 

Op die manier moet het mogelijk 
zijn om het voorstel van de genoemde 
groep SER-leden in zoverre om te 
buigen dat in eerste instantie alleen 
wordt gedacht aan 16- en 17-jarigen. 
Daardoor zal een minder grote 
besparing optreden, omdat de 18- tot 
21-jarigen buiten schot blijven . Dit zal 
echter voor een belangrijk deel 
worden opgevangen door het voorstel 
dat de Regering op dit moment doet 
ten aanzien van aanpassing van de 
overgangsregeling ten aanzien van 
leeftijdsafhankelijke kinderbijslag. 

Essentieel is dat wi j die mogelijkheid 
uitdrukkelijk nog nader wil len bezien. 
Op die grond vragen wi j ook een 
adempauze. Wat dit betreft, heb ik al 
voorgesteld om het eerste kwartaal 
van 1983 daarvoor aan te wijzen, 
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Nypels 
zodat de regeling niet eerder zou 
kunnen ingaan dan op 1 april 1983. 

Staatssecretaris De Graaf: Is de heer 
Nypels niet met mij van oordeel dat, 
als hij dat doet, de besparing daarmee 
praktisch weg is? Het gaat namelijk 
om de grote toestroom van schoolver-
laters per 1 januari. De volgende 
toestroom vindt eigenlijk pas een jaar 
later plaats. Als hij doet wat hij 
voorstelt, dan bereikt hij ook niet wat 
hij eigenlijk met mij zou wil len 
bereiken. 

De heer Nypels (D'66): Ik heb veron-
dersteld dat de Staatssecretaris mi j in 
eerste termijn al per interruptie zou 
onderbreken. Ik heb toegegeven dat 
dit voor 1983 niet het effect heeft, dat 
de Staatssecretaris wil bereiken. Dit is 
voor ons op zich zelf niet bevredigend. 
Wij hebben echter een afweging 
gemaakt en gezegd dat zorgvuldigheid 
van wetgeving gaat boven het streven 
naar het aanbrengen van bezuinigin-
gen. 

Wij zijn bereid voor 1983 met de 
Staatssecretaris te discussiëren over 
een alternatieve dekking. Belangrijker 
is echter dat wi j bereid zijn voor de 
komende jaren structureel tot een 
aanpassing te komen in de richting 
die de Staatssecretaris wi l , althans 
wat de bedragen betreft. Maar, zoals 
gezegd, de zorgvuldigheid van 
wetgeving mag daarbij niet onderge-
schikt gemaakt worden aan de 
noodzaak tot bezuiniging. Men moet 
rekening houden met bestaande 
rechten of uitzichten op rechten die in 
het verleden zijn gegeven. 

Dan kom ik hiermee meteen te 
spreken over het voor ons zeer 
essentiële bezwaar tegen het rege-
ringsvoorstel met betrekking tot de 
overgangsregeling voor jongeren, die 
zich op 1 juli van dit jaar of daaraan 
voorafgaand hebben laten inschrijven 
bij de arbeidsbureaus. De argumenten 
van de Regering hebben ons er niet 
van overtuigd, dat het aanvaardbaar 
en verdedigbaar zou zijn om terug te 
komen op de toezeggingen die zijn 
gedaan over het uitkeringsrecht vanaf 
1 januari. 

Dit alles brengt ons tot de overtui-
ging, ondanks het antwoord van de 
Staatssecretaris dat wij zeer zorgvuldig 
en met waardering hebben gevolgd, 
dat wi j moeten vasthouden aan onze 
lijn. Allereerst wil len wi j een adempau-
ze om te komen tot een wetgeving in 
de richting van het derde alternatief 
van de Sociaal-Economische Raad, zij 
het met de aanpassing die ik zoeven 
heb aangegeven. 

Het zou alleen mogelijk zijn, te 
denken in de richting van de huidige 
regeringsvoorstellen als wi j de 
wetenschap en de overtuiging zouden 
hebben dat het hier gaat om een 
tijdelijke regeling die binnen een jaar 
aangepast zou. worden. Als wij 
hieraan zouden beginnen, dan zouden 
wi j echter in een zeer korte t i jd 
tweemaal een regeling moeten 
wijzigen. Dit heeft grote nadelen. 

Hierbij komt nog, dat wi j nog steeds 
zeer ernstige bezwaren hebben tegen 
het ontbreken van een behoorlijke 
overgangsregeling voor de jongeren 
die op 1 juli waren ingeschreven bij 
de arbeidsbureaus. Op grond hiervan 
houden wi j vast aan de lijn die wij tot 
nu toe hebben gevolgd in dit debat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! In reactie op hetgeen de 
heer Nypels zoeven zei, wi l ik opmer-
ken dat daarmee het dubbeltje op zijn 
kant inmiddels zijn bestemming heeft 
gekregen op een voor mij niet 
bevredigende manier. Ik kom ove-
rigens op dit punt nog terug. 

Mevrouw Van Es is het niet met mij 
eens. Gezien haar inbreng kan ik dat 
goed volgen. Ik neem aan dat zij 
begrijpt, dat ik moeilijk aan haar 
verlangens tegemoet kan komen, 
want dan zou hetgeen wi j nu beogen 
niet bereikt kunnen worden. 

Ik vind het jammer dat zij mijn 
opmerking over het jeugdwerkplan 
als een holle frase kwalificeert. Dat 
was geenszins de bedoeling. Mevrouw 
Van Es weet ook dat met betrekking 
tot het uittrekken van gelden de 
accenten worden gelegd op, en 
prioriteiten worden gegeven aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 

Mevrouw Van Es heeft ook gewezen 
op de schrille tegenstelling tussen 
deze bezuiniging en de werkgelegen-
heidsplannen met betrekking tot de 
jeugdigen. Ik heb ook al bij interruptie 
laten weten dat ik haar opvatting niet 
deel. 

Over de vraag van de gewekte 
verwachtingen kunnen wi j nog heel 
lang met elkaar discussiëren. Ik heb in 
de stukken uiteengezet, wat onze 
opvatting daarover is. Ik besef heel 
goed dat door de snelle besluitvorming 
de pijn wezenlijk is. Ik wi l dat niet 
ontkennen. Elke ombuigingsoperatie 
doet echter pijn. Wie in de politiek tot 
invulling wil komen, zal dat elke keer 
weer ervaren. 

Mevrouw Van Es en mevrouw 
Beckers hebben gesproken over de 
'huishoudkinderen'. Mevrouw Beckers 
vroeg of ik op dit punt bijzonder attent 

wi l zijn. Zij vreesde namelijk dat het 
recht op kinderbijslag niet direct zou 
gelden voor meisjes in de categorie 
van 16- en 17-jarigen. Ik kan haar op 
dit punt echt wel geruststellen. In de 
uitvoeringspraktijk zal dit niet zo 
uitpakken als zij veronderstelt. 

Mevrouw Van bs heett gevraagd 
naar het aantal 'wegloopkinderen' van 
zestien en zeventien jaar. Naar 
schatting gaat het hier om duizend 
kinderen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Is dat het 
aantal kinderen dat op dit moment 
geldt? Het gaat mij namelijk meer om 
de verwachting hoeveel kinderen in 
de toekomst 'wegloopkinderen' zullen 
zijn en van wie wij dat op dit moment 
niet weten, omdat het nu RWW-trek-
kers zijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb geen 
idee. 

Mevrouw Van Es (PSP): Wij komen 
misschien in de richting van dat 
aantal door te onderzoeken hoeveel 
RWW-trekkers uit huis wonen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb niet 
de verwachting dat door deze maatre-
gel het aantal 'wegloopkinderen' zal 
toenemen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat heb ik 
ook niet gezegd. Ik denk alleen dat in 
de huidige situatie wi j van een aantal 
jongeren van zestien en zeventien, 
die uit huis wonen en leven van een 
RWW-uitkering, niet hebben kunnen 
vaststellen of zij uit huis wonen op 
basis van een conflict thuis, dus of dat 
'wegloopkinderen' zijn, terwijl dat in 
de toekomst wel boven tafel zal 
komen. 

Het gaat om de verwachting 
hoeveel kinderen nog bij het huidige 
aantal 'wegloopkinderen' zal komen, 
waarmee de overheid in casu de 
sociale dienst zich zal moeten gaan 
bemoeien. Dat hoeven ze nu niet. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb 
daarover geen enkel gegeven en ook 
geen enkele verwachting. Ik wil in dit 
opzicht geen gok in welke richting dan 
ook maken. 

Mevrouw Van Es (PSP): Is de Staats-
secretaris het met mij eens dat het 
wel de moeite waard zou zijn om 
hierin inzicht te krijgen? Is hij bereid 
om dat te proberen? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk dat 
het voor het beleid wel goed is om 
daarin inzicht te krijgen, maar het gaat 
mij te ver om daarvoor nu een 
speciaal onderzoek in te stellen; 
daarom doe ik die toezegging niet. 
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Dergelijke problemen zijn voor het 
beleid uiteraard belangrijk. Inzicht in 
deze materie is dus sowieso een 
goede zaak. Degenen die bij dit beleid 
betrokken zijn, moeten zich daarop 
richten en instellen. 

De heer Linschoten was in het 
algemeen zeer tevreden over mijn 
antwoord. Hij onderstreepte mijn 
betoog meer dan dat hij nog nadere 
vragen stelde. Evenals anderen was hij 
dankbaar voor mijn toezeggingen met 
betrekking tot kinderen van zestien en 
zeventien jaar van de grensarbeiders. 
Ik benadruk nog eens dat dit een 
tijdelijke regeling is, vooruit lopend op 
een regeling via het 'woonlandbegin-
sel.' Bovendien gaat het hier om 
kinderen van zestien en zeventien jaar. 
Hier moet dus géén precedentwerking 
van uitgaan. 

De heer Schutte heeft terecht een 
vergelijking getrokken tussen maatre-
gelen voor bejaarden en jongeren. 
Deze twee groepen mag je tegen 
elkaar afwegen. Hij wil de inkomens-
positie van bejaarden en van AOW-ers 
meer in bescherming nemen dan die 
van zestien- en zeventienjarigen. Ik 
denk dat dit ook helemaal opgesloten 
lag in óns afwegingsproces. Dat 
neemt niet weg dat er ook naar ons 
oordeel best iets gedaan mag worden 
met betrekking tot de AOW-ers als het 
gaat om het terugbrengen van de 
termijn van vijf naar twee maanden. Ik 
denk dat de heer Schutte het daar wel 
mee eens is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat 
het goed is om ons te realiseren dat 
kinderen van zestien en zeventien jaar 
bij leven en welzijn achttien jaar 
worden; dan profiteren zij wèl weer 
van de regelingen. De heer Schutte 
maakte deze opmerking en ik vind dat 
wi j dat inderdaad wel eens mogen 
beklemtonen. 

De heer Schutte wilde graag een 
notitie over het werkgelegenheidsbe-
leid - ik sprak zelf nog over het 
werkgelegenheidsplan - waarin de 
effecten zo zichtbaar mogelijk worden 
gemaakt. Ik denk dat het niet zo 
makkelijk is om hetgeen wi j hier doen, 
zichtbaar te maken in werkgelegen-
heidsplannen of in het werkgelegen-
heidsbeleid. Het moet doorklinken in 
de notitie die wij ten behoeve van de 
Stichting van de Arbeid gaan opstellen. 
Die notitie moet eerst met de sociale 
partners worden besproken, waarna 
daaraan een verdere beleidsmatige 
invulling kan worden gegeven. 

Mevrouw Ter Veld was teleurge-
steld; ik werd naar haar mening noch 
warm noch koud van de door haar 

gedane aanbevelingen. Ik zou natuur-
lijk dolgraag tegemoet komen aan 
allerlei wensen over de inkomensposi-
tie van de betrokkenen. Ik ben echter 
evenzeer verantwoordelijk voor de 
dekking van de plannen die dan 
eventueel zouden moeten worden 
bijgesteld. 

Mevrouw Ter Veld zegt dat de PvdA 
heel wat goede plannen heeft aange-
dragen ter dekking van eventuele 
gaten in de begroting die dan ontstaan. 
Deze dekkingsplannen zijn uitvoerig 
besproken en naar de opvatting van 
het kabinet zijn zij niet voldoende, 
omdat deze plannen meestal leiden 
tot een verdergaande drukverzwaring 
in het kader van belastingen en 
sociale zekerheid. Wij wil len juist 
streven naar een stabilisatie van deze 
druk. 

In het algemeen passen de plannen 
van mevrouw Ter Veld daar niet bij. 
Dat is wel het geval bij de inkomens-
afhankelijke kinderbijslag, hetgeen ik 
in de gedachtenwisseling met de heer 
Wöltgens heb erkend. Ik heb ook heel 
duidelijk gezegd wat het kabinet van 
plan is te doen met de verdere 
invulling van de kinderbijslagvoorstel-
len. Daarmee zijn de dekkingsplannen 
van de PvdA zeker niet in overeenstem-
ming. 

Mevrouw Ter Veld heeft nog eens 
een keer de nadruk gelegd op haar 
bezwaren tegen de adviesprocedure. 
Ook ik vind dat deze gang van zaken 
echt geen schoonheidsprijs verdient. 
Ik zou ook wil len dat wi j hiervan 
verschoond blijven, maar wij hadden 
te maken met de politieke realiteit en 
met de korte tijd die ons restte om tot 
een invulling te komen. Ik blijf daarom 
de motie van mevrouw Ter Veld over 
het vragen van advies aan de SER en 
aan het College van bijstand en 
advies ontraden. 

Mevrouw Dales en mevrouw 
Kraaijeveld hebben nog gesproken 
over het wetsvoorstel inzake de AOW. 
Zij spraken over de harmonisatie van 
de verschillende voorstellen. Ik heb 
daarop in beginsel al positief gerea-
geerd. Mevrouw Dales heeft haar 
motie aangepast. Ik vind de inhoud 
verbeterd. Er staat alleen nog in dat 
deze voorzieningen moeten worden 
gerealiseerd per 1 januari 1984. 

Als uit de beleidsnotitie blijkt dat 
men uit het beleid moet concluderen 
dat dit in wetgeving moet worden ver-
taald, dan zal ik de beleidsvoorstellen 
proberen te vertalen om ze per 1 
januari 1984 te laten ingaan. Ik zal die 
beleidsnotitie overigens voor 1 mei 
1983 aan de Kamer overleggen. Ik kan 
nog niet helemaal beoordelen hoe dat 

beleid moet zijn. Wanneer dat beleid 
in wijzigingen resulteert, dan moet 
dat ook per 1 januari 1984 kunnen. 
Wanneer ik de motie van mevrouw 
Dales in die zin mag begrijpen, dan 
kan ik met die motie instemmen. Ik 
zeg dit ook in antwoord op vragen 
van mevrouw Kraaijeveld. 

Ik heb de opmerkingen van mevrouw 
Beckers over de 106% en 107,5% al 
per interruptie behandeld. Ik heb ook 
al over de schoolverlaters gesproken; 
naar ik hoop geruststellende woorden. 
Ik begrijp de opmerkingen over 
behoorlijk bestuur en vertrouwen. 
Natuurlijk zijn er verwachtingen 
gewekt; dat gaat vrij snel. 

Ik zie echter op dit moment geen 
weg om uit de problemen te komen 
waarvoor ik anders zou komen te 
staan. Het is dan naar mijn idee toch 
mogelijk om aan de betrokkenen 
duidelijk te maken dat zij een bijdrage 
moeten leveren aan de bestrijding 
van de economische problemen. Ik 
heb er althans geen moeite mee om 
dit tegenover de jongeren te verdedi-
gen. 

Mevrouw Oomen was in het 
algemeen tevreden over mijn reacties 
en ook zeer tevreden over mijn grote 
zorg voor de jeugdwerkgelegenheids-
plannen. Zij wilde weten wanneer 
die geconcretiseerd worden. Ik heb al 
gezegd, dat, met name in die notitie 
over het werkgelegenheidsbeleid, ook 
de plannen met betrekking tot de 
jeugdwerkloosheid centraal moeten 
staan. Daarin zullen zij moeten 
worden verwoord en zo mogelijk 
moeten hieruit ook daden voortvloei-
en. De jeugdwerkplannen moeten er 
deel van uit maken en dit hopen wi j 
begin volgend jaar aan te bieden - en 
daarmee wordt dus concreet de 
datum ingevuld - aan de sociale 
partners om in overleg met hen tot 
verdere concretisering te komen. 

Ik denk niet, dat de GAB's richtlijnen 
zullen krijgen. Deze ingeschreven 
jongeren hebben dezelfde rechten ten 
aanzien van de maatregelen die bij 
het arbeidsbureau bestaan en wi j 
hoeven hiervoor geen specifieke 
richtlijnen te geven. In diezelfde zin 
blijft dit beleid ook actief voor deze 
16- en 17-jarigen. 

Ik heb een notitie over de pendelaars 
toegezegd en deze kan begin volgend 
jaar - zeg: maart 1983 - deze Kamer 
wel bereiken. 

De discussie over de voortgangsnota 
is nog gaande in de Sociale Raad van 
de EG, maar nog niet alle partners 
zitten op dezelfde lijn. Wel gaan 
steeds meer landen deze lijn volgen. 
Wij moeten dit echter gezamenlijk 
zien te realiseren. 
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De tegemoetkoming in het kader 
van de ABW heb ik al behandeld. Als 
wi j dit doen, moet dit natuurlijk per 1 
januari 1983 gebeuren. 

De heer Van der Vlies was wat 
teleurgesteld, omdat ik het jeugdwerk-
plan niet actualiseerde. Mijn reacties 
op opmerkingen van anderen zullen 
hem voldoende informatie hebben 
gegeven. 

Ons zijn op dit moment geen gege-
vens bekend over de inkomenspositie 
van de gezinnen die met deze maatre-
gel voor 16- en 17-jarigen te maken 
hebben. Mochten die op de een of 
andere manier bekend worden, dan 
ben ik uiteraard graag bereid om deze 
aan de Kamer beschikbaar te stellen. 

Ik denk dat deze echter niet relevant 
zijn voor deze maatregelen, te meer 
omdat noch de heer Van der Vlies, 
noch ikzelf in politieke zin de bedoeling 
hebben, te zeggen, als het wat beter 
wordt, op deze maatregelen terug te 
komen. 

De heer Van der Vlies (SGP): Neemt 
de Staatssecretaris zich voor om 
dergelijke gegevens te verwerven in 
het licht van de stelselherziening van 
de sociale zekerheid, in het licht van 
een nadere concretisering van het 
jeugdwerkplan en de planning van de 
onderwijsvoorzieningen die in dat 
kader relevant zijn? In het licht van 
deze zaken heb ik mijn vraag gesteld. 

Staatssecretaris De Graaf: Het zijn 
inderdaad noodzakelijke gegevens die 
een rol gaan spelen bij de invulling 
van de stelselwijziging en met name 
als het dan om de invull ing gaat van 
het werken met toeslagen. Of dit in de 
vorm van een vangnet of een twee-tra-
jectenstelsel zal zijn, is vers twee. Ook 
zijn dit buitengewoon belangrijke 
gegevens in de discussie over de 
eenmalige uitkeringen. Ik hoop dus 
- daarvan kan de heer Van der Vlies 
zeker zijn - dat bij de verdere uitwer-
king ook dit aspect die aandacht krijgt, 
waarom hij vraagt. 

De heer Nypels maakte mij deelge-
noot van het di lemma, waarin hij zat. 
Hij kan erin blijven zitten, ik moet eruit 
komen. Vandaar luiden de voorstellen 
zoals zij op dit moment luiden. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de in 
verband met de wetsontwerpen 
noodzakelijke stemmingen, vanavond 
te houden. 

Daartoe wordt besloten. 
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Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 

Intrekking van de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting wegens 
invaliditeit (17445); 

Wijziging van de Algemene wet 
inzake de douane en accijnzen 
(17669); 

Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en van de loonbelasting (afschaf-
fing van de bejaardenaftrekken en 
van de arbeidsongeschiktheidsaftrek) 
alsmede wijziging van enkele volks-
verzekeringswetten (17670); 

Verhoging van de assurantiebelas-
ting (17 702); 

en van de daarbij voorgestelde 
moties. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen met de 
heer De Grave geluk te wensen met 
zijn maidenspeech. Het houden van 
een maidenspeech in dit Huis is voor 
een kamerlid op zich zelf niets bijzon-
ders. Het is ook niet bijzonder wanneer 
een kamerlid een voortreffelijke 
maidenspeech houdt. 

Wellicht is het wel bijzonder - iets 
dergelijks is sinds mensenheugenis 
niet voorgekomen; ik heb het tenmin-
ste nog niet meegemaakt - dat een 
maidenspeech is gehouden op een zo 
vroeg ti jdstip na de aanvang van de 
vergadering, zelfs vóór het ti jdstip 
waarop de Kamer gewoonlijk bijeen-
komt. Wellicht is dit iets waaraan de 
heer De Grave in de toekomst altijd 
zal blijven denken. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn twee 
wetsontwerpen die weinig problemen 
hebben opgeleverd. In de eerste 
plaats is dat het wetsontwerp over de 
wijziging van de Algemene wet inzake 
de douane en accijnzen. Dit is een 
wetsontwerp dat eigenlijk buiten het 
kader van de overige wetsontwerpen 
valt, maar waarvan de invoeringsda-
tum, op grond van afspraken in 
EG-verband ook op 1 januari is 
gesteld. Over dit wetsontwerp is 
slechts één vraag gesteld en wel 
deze: waarom is het niet eerder 
ingediend? Het antwoord op die vraag 
luidt als volgt. 

Na de publikatie op 23 april 1982 in 
het publikatieblad van de EG was 
overleg noodzakelijk met het bedrijfs-
leven omdat die materie nogal 
moeilijk is en toch op een zo eenvoudig 
mogelijke manier in het formaliteiten-
systeem moet worden ingepast; dat is 
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één reden. De tweede is dat er 
bovendien nog een wijziging van de 
Algemene wet inzake de douane en 
accijnzen aan vooraf is gegaan en die 
wijziging is op 1 oktober 1982 in 
werking is getreden; daarvoor was 
nogal wat mankracht - men kent dat 
zeer omvangrijke wetsontwerp wel -
nodig. Daardoor is dit wetsontwerp 
iets later in procedure gekomen dan 
ik wenselijk vond, maar een economi-
sche aanpak van de werkzaamheden 
op het departement heeft daartoe 
geleid. 

Er is evenzeer weinig aandacht 
besteed aan het wetsontwerp met 
betrekking tot de assurantiebelasting. 
Er is uitsluitend gevraagd of de 
mogelijkheden aanwezig zijn om het 
wetsontwerp wat later in werking te 
doen gaan. Dat zal echter problemen 
opleveren. Mij is namelijk gebleken 
dat een aantal verzekeraars reeds 
rekening houdt met de ingangsdatum 
zoals in het wetsontwerp is voorge-
steld. Indien daarvan wordt afgewe-
ken, zouden er problemen kunnen 
rijzen. 

Een aparte ingangsdatum voor 
bromfietsverzekeringen, lijkt mij wat 
willekeurig. Ik ben er daarom geen 
voorstander van. De kosten zijn op 
zich zelf niet zo hoog. Ik heb begrepen 
dat die ongeveer 1 miljoen bedragen. 
Als alle verzekeringen tot 1 april 
zouden worden uitgesteld, zou dat 
een offer voor de schatkist betekenen 
van 7 miljoen. Daarom ben ik er een 
voorstander van om de ingangsdatum 
van 1 maart te handhaven. 

De heer De Grave heeft gevraagd of 
er niet wat meer overleg met de 
vertegenwoordigers van het Verbond 
van Verzekeraars had kunnen plaats-
vinden, met name over de ingangsda-
tum. Daarop is al in de stukken 
gereageerd. De indiening van het 
wetsontwerp was op zeer korte 
termijn noodzakelijk. Dat overleg kon 
vanzelfsprekend niet plaatsvinden, 
voordat het wetsontwerp de minister-
raad was gepasseerd. Het wets-
ontwerp is op 19 november door de 
ministerraad aanvaard; op 22 novenv 
ber is het naar de Raad van State 
gegaan; en op 24 november heeft het 
overleg plaatsgehad met de vertegen-
woordigers van het Verbond van 
Verzekeraars. Er is dus redelijk snel 
overleg gepleegd met de verzekeraars. 

De heer Wagenaar heeft met 
betrekking tot de assurantiebelasting 
nog een vraag gesteld over het 
verband met het lagere tarief van de 
b.t.w. Hij vraagt een indicatie hoe 
sterk de premies per belastingplichtige 
uiteenlopen. Ik vraag mij af of dat 
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verband wel moet worden gelegd. Het 
verband gaat naar mijn gevoel zeker 
niet zover dat een tariefsverhoging 
bij de ene belasting slechts mogelijk 
is, indien ook het tarief bij de andere 
belasting wordt verhoogd. 

Het is bovendien buitengewoon 
lastig en moeilijk om een indicatie te 
geven hoe sterk de premies per 
belastingplichtige uiteenlopen, 
aangezien het geheel afhangt van de 
vraag hoeveel verzekeringen er per 
verzekerde zijn gesloten. Daarover 
heb ik geen indicaties. 

Ik zal nu spreken over het tweetal 
wetsontwerpen dat in deze vergade-
ring meer bestrijding heeft ondervon-
den. Ik heb daar op zich zelf begrip 
voor. Ik zal dat niet verhelen. Iedereen 
heeft in het verleden wel eens wat 
opmerkingen gemaakt en die heb ik 
ook gemaakt. Onder andere de heer 
Van der Spek heeft daaraan gerefe-
reerd. Als ik het geheel echter overzie, 
meen ik dat er goede redenen zijn om 
de wetsontwerpen, zoals zij er nu 
liggen, door te voeren. 

Ik zal daarvoor een zo goed mogelijke 
argumentatie en verdediging geven. 
Ik ben in ieder geval verheugd over 
het feit dat de geachte afgevaardigden 
de heren De Grave en Van Dijk de 
kernconclusies onderschrijven die 
hebben.geleid tot de voorstellen om 
te komen tot afschaffing van de 
bejaardenaftrekken en van de arbeids-
cngeschiktheidsaftrek en de intrekking 
van de vrijstelling van de motorri j tui-
genbelasting wegens invaliditeit. Ik 
ben met de geachte afgevaardigden 
van mening dat de nieuwe aftrek die 
daarvoor in de plaats komt zoveel 
mogelijk gericht moet zijn op de 
groepen die voor compensatie in 
aanmerking komen. 

De regeling, waarvan het wets-
ontwerp nog niet is ingediend, maar 
waarover bij mij en op het departement 
gedachten leven waarvan de Kamer 
kennis heeft kunnen nemen, sluit 
inderdaad nauwer aan bij de individu-
ele draagkracht dan tot nu toe. Er 
ontstaat bovendien per saldo een 
positieverbetering voor de laagste 
inkomens als gevolg van onze 
voorstellen. Ook daarop heeft de heer 
Van Dijk in zijn betoog in eerste 
termijn de nadruk gelegd. Ook de 
heer De Grave heeft dat gedaan. 

Wat is er nu aan de hand? Bij het 
systeem dat wi j tot nu toe hebben, 
wordt een forfaitaire aftrek toegepast. 
Daarbij wordt er rekening mee 
gehouden dat de gehele groep in de 
loon- en inkomstenbelasting, met de 
bejaarden- en invaliditeitsaftrek, dat 
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geld behoeft. Daar zijn uitvoeringstech-
nische voordelen aan verbonden. 

Verschillende geachte afgevaardig-
den hebben ook gewezen op die 
uitvoeringstechnische voordelen. Men 
kan zich echter de vraag stellen - en 
dat is anders dan in het mondeling 
overleg dat met de vorige minister 
van Financiën heeft plaatsgevonden 
- of een dergelijke regeling in de 
buitengewone lasten opgenomen wil 
worden. Ik breng in herinnering dat 
ook het kabinet Van Agt-I is gekomen 
met de gedachte om de invaliditeits-
en bejaardenaftrek volledig af te 
schaffen en in de plaats daarvan een 
regeling in de sfeer van de buitenge-
wone lasten in het leven te roepen. 

In het overleg over het belastingplan 
van het vorige jaar is het toenmalige 
kabinet, tot de conclusie gekomen 
zijnde dat de mogelijkheid van een 
aftrek in de buitengewone-lastensfeer 
niet mogelijk was, met voorstellen 
gekomen tot halvering van de bejaar-
den- en invaliditeitsaftrek. Die conclu-
sie was, op die feiten gegrond, geheel 
en al een logische. Ik heb toen aan de 
andere kant van de tafel ook uiteen-
gezet waarom ik dat een logische 
gevolgtrekking vond. 

Men kwam op grond van de 
studies, die men toen had verricht, tot 
de onmogelijkheid om te komen tot 
individuele aftrekken in de loon- en 
inkomstenbelasting in de buitengewo-
ne-lastenregeling. Die onmogelijkheid 
is verder aangetoond in de notitie, 
waarvoor de geachte afgevaardigde 
de heer Kombrink nog de politieke 
verantwoordelijkheid heeft gedragen. 
Om die notitie was gevraagd door de 
heer De Vries van het CDA bij de 
behandeling van het belastingplan. Zij 
heeft geleid tot het overleg waarin ik 
mijn door de heer Van der Spek 
gememoreerde woorden heb gespro-
ken. 

De heer Van der Spek (PSP): Het punt 
waarop de Staatssecretaris in dat 
mondeling overleg van eind oktober 
zijn sarcasme los liet, betrof het 
geringe budgettaire effect gezien de 
uit de wetgeving voortvloeiende 
compensatoire maatregelen. Met de 
nu komende 75 miljoen extra kosten 
vanwege de invoering van de forfai-
taire aftrek in het kader van de 
buitengewone lasten, wordt dat 
budgettaire voordeel navenant 
kleiner; het sarcasme van de Staats-
secretaris dus nog groter, naar ik 
aanneem. 

Staatssecretaris Koning: Ik wist niet 
dat ik mij zo sarcastisch kon uitdrukken 
als de geachte afgevaardigde zojuist 
memoreert. Ik zal het echter niet 
bestrijden. 

Belastingwetgeving 

De heer Kombrink (PvdA): Kan de 
Staatssecretaris zich voorstellen , ook 
wanneer bij de voorbereiding van het 
ontwerp, dat het vorige najaar in de 
Kamer is behandeld, de optie van een 
forfaitaire aftrek binnen de buitenge-
wone-lastenregeling wel in de 
beschouwingen zou zijn meegeno-
men, dat men dan toch nog tot de 
conclusie zou zijn gekomen waartoe 
het vorige kabinet kwam? 

Staatssecretaris Koning: Mijn voorstel-
lingsvermogen is niet zo erg groot, 
maar ik twijfel er niet aan dat het 
voorstellingsvermogen van de heer 
Kombrink wel groot is. Ik houd het 
inderdaad voor waarschijnlijk dat dit 
punt mede in de beschouwing is 
betrokken, maar als zodanig niet 
uitvoerig in de notitie is terechtgeko-
men. Daarover is in oktober van 
gedachten gewisseld. 

De heer Kombrink (PvdA): Nu het 
tweede stapje. Herinnert de Staatsse-
cretaris zich dat de optie waarvoor hij 
nu heeft gekozen, tijdens het monde-
ling overleg door de heer De Vries 
van het CDA nadrukkelijk is genoemd, 
zonder dat dit tijdens dat mondeling 
overleg tot een andere stellingname 
van het kamerlid Koning heeft geleid 
dan waartoe hij toen kwam, namelijk 
dat de tot nu toe geldende regeling, 
zoals vorig najaar tot stand gekomen, 
goed was? 

Staatssecretaris Koning: Hoewel ik zo 
nu en dan aan geheugenzwakte li jd, 
herinner ik mij de stellingname van 
de heer De Vries tijdens het mondeling 
overleg. Tevens herinner ik mij dat ik 
desondanks heb gezegd wat ik heb 
gezegd. De nadere afweging van de 
mogelijkheden om op deze wijze tot 
een forfaitaire dekking te komen, 
heeft mij tot de conclusie gebracht dat 
dit kan. Daarbij heb ik het volgende 
overwogen. De verschillende geachte 
afgevaardigden hebben gewezen op 
de budgettaire kanten van het wets-
ontwerp. De heer Van der Spek heeft 
mij zojuist nog daar aan herinnerd. 

Naar mijn gevoel is het niet zozeer 
de budgettaire opbrengst van dit 
wetsontwerp, die aanleiding is 
geweest voor indiening ervan. 
Aanleiding is geweest de samenhang 
met de wetgeving van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. De heer Kombrink zal daar in 
zijn vorige positie ook mee zijn 
geconfronteerd. 

Met betrekking tot die samenhang 
kan ik in herinnering brengen hetgeen 
ik vanaf deze plaats deze week of 
vorige week heb gezegd over de 
totale samenhang waarop moet 
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worden gelet om te bekijken of een 
maatschappelijk stelsel al dan niet 
aanvaardbaar is. Men mag dat niet 
individueel op een enkele belasting-
maatregel beoordelen. Het zijn die 
effecten die, indien de huidige 
wetgeving ongewijzigd zou voortbe-
staan, gelet op de verschillen die er 
dan zouden moeten komen, onder 
andere bij het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid tot 
budgettaire problemen aanleiding 
zouden hebben gegeven. Deze 
afweging is voor de gehele Minister-
raad aanleiding geweest om te komen 
tot dit wetsontwerp. 

De heer Kombrink (PvdA): Maar als 
die samenhang met de netto-netto-
problematiek op het gebied van 
Sociale Zaken kernpunt is geweest, op 
grond waarvan de Staatssecretaris tot 
een andere afweging kwam dan 
waartoe hij als kamerlid kwam, maakt 
dat de zaak alleen maar merkwaardi-
ger. Immers, dat was iets wat in de 
stukken die in het mondeling overleg 
eind oktober werden besproken, al 
bekend was en waarover de heer 
Koning toen namens zijn fractie geen 
enkele opmerking heeft gemaakt. 

Een probleem dat hij toen niet zag, 
is hij dus later gaan zien. Kunnen wi j 
niet beter kortweg concluderen dat de 
alternatieve dekking, die de Staatsse-
cretaris aandroeg tijdens dat monde-
ling overleg, namelijk een verlaging 
over de hele linie van de belastingvrije 
sommen, kennelijk politiek voor het 
kabinet niet acceptabel was en dat de 
Staatssecretaris op budgettaire 
gronden, vanwege het moeten halen 
van de bezuinigingstaakstelling, tot 
een ander oordeel is gekomen dan 
hetgeen hij als kamerlid innam? 

Staatssecretaris Koning: Het kan 
natuurlijk zo zijn dat elk kamerlid, op 
een gegeven ogenblik het woord 
voerend, allerlei zaken moet kunnen 
overzien en misschien ook wel 
overziet, en dat dan niet geheel doet. 
De heer Kombrink wijst op de alterna-
tieve dekking die ik heb genoemd. Ik 
moet erop wijzen dat in het kader van 
de verbetering van het koopkracht-
beeld die alternatieve dekking, gelet 
op de afspraken die daarover zijn 
gemaakt, niet mogelijk was, gelet op 
de totale effecten voor het koopkracht-
plaatje, zoals dat tegenwoordig zo 
'fraai ' heet. 

De heer Hummel heeft nog eens 
opgesomd welke extra-kosten bejaar-
den en arbeidsongeschikten kunnen 
hebben. Bij de afschaffing van de 
desbetreffende aftrek spreken wi j over 

de gehele groep van de bejaarden en 
van de arbeidsongeschikten. Daarbij 
mogen wij niet buiten beschouwing 
laten dat er uitgaven zijn die bij deze 
groepen minder zwaar drukken. Ik blijf 
dan ook bij mijn motivering voor de 
afschaffing van de aftrek, en meen 
niet dat er aanleiding is voor de 
conclusie dat voor deze groep de 
noodzaak van een opslag op de 
belastingvrije som kan worden 
aangetoond. 

Verschillende sprekers hebben over 
de nieuwe aftrek en de buitengewone-
lastenregeling geconstateerd dat het 
vereenvoudigingsaspect niet de 
sterkste kant van het voorstel is. Ik 
heb dat in de stukken al toegegeven; 
vanzelfsprekend, ik kan er gewoon 
niet omheen. Die sprekers hebben 
gelijk. In zaken als deze gaat het altijd 
om een spanning tussen beginselen 
die bij de belastingheffing een rol 
spelen. 

De heer Van Dijk zei treffend dat 
recht zowel rechtvaardigheid als 
doelmatigheid is, waarbij hij meer de 
nadruk legde op de rechtvaardigheid. 
Prof. Slagter sprak in zijn inaugurele 
oratie van een compromis tussen 
rechtvaardigheid en doelmatigheid. 
Ook mijn leermeester Van der Poel 
kwam tot die conclusie. In de context 
van de gehele wetgeving op dit punt 
heeft de Regering het rechtvaardig-
heidsaspect laten prevaleren boven 
dat van de doelmatigheid, de eenvoud. 

De heer De Grave heeft mij nog 
eens voorgerekend dat het extra-be-
slag op de belastingdienst als gevolg 
van de uitbreiding van de buitengewo-
ne-lastenregeling aanzienlijk is. 
Daarbij legde hij een verband met de 
afzonderlijke budgettaire gevolgen 
van de voorstellen. Ik heb naar ik 
meen in de stukken al uiteengezet dat 
een perceptiekostenbenadering in dit 
geval een enigszins vertekend beeld 
geeft. De werkzaamheden die door de 
nieuwe regeling worden opgeroepen, 
liggen op een breder terrein dan dat 
van de voorstellen zelve. Het gaat 
namelijk om de extra-aanslagen in de 
inkomstenbelasting die als gevolg van 
deze voorstellen mogelijk zijn. Aan 
zo'n aanslag zit het één en ander vast. 

De heer Wagenaar vroeg om een 
toelichting op het geringe ombuigings-
resultaat voor de bejaarden. Met het 
saldoresultaat wordt ook een verbete-
ring van de positie van de weduwen 
gefinancierd. 

Mevrouw Beckers heeft haar vrees 
uitgesproken over de vraag hoe lang 
de koppelingen met de minimumuit-
keringen in stand zullen bli jven. Er 
moet een misverstand worden 

voorkomen. Het koppelingsmechanis-
me leidt nu tot verhogingen van de 
uitkeringen. Wat er ook gebeurt in de 
discussie over de koppeling, de nu uit 
de koppeling voortvloeiende brutover-
hoging heeft dan al plaatsgehad. 

Mevrouw Brouwer en de heer Van 
Dijk hebben een interruptiedebat 
gehad over de vraag wie vlugger de 
drempel haalt: degene met het lagere 
inkomen of degene met een hoger 
inkomen. De vraag of men die 
drempel haalt, wordt vooral bepaald 
door de wijze waarop men is verzekerd 
tegen de kosten van ziekte. De 
verschillende posities waarin belas-
tingplichtigen in dat opzicht verkeren, 
maken het niet goed mogelijk dat 
men algemene uitspraken kan doen 
over de overschrijding van de ziekte-
kostendrempel. 

Ik denk dan vooral aan de wijze 
waarop zelfstandigen met een laag 
inkomen zich hebben verzekerd. Het 
gegeven dat vooral bij hoge inkomens 
aftrek wegens buitengewone lasten 
voorkomt, is waar het gaat om 
bejaarden en arbeidsongeschikten, 
nauwelijks relevant tenzij men zou 
stellen dat in die groepen hoge 
inkomens frequent voorkomen. In dat 
kader gaat het om het feitelijk genieten 
van aftrek wegens buitengewone 
lasten, hoofdzakelijk bij lage inkomens 
en middeninkomens. 

De heer Van Rossum, die de door 
een droeve gebeurtenis verhinderde 
heer Van Dis heeft vervangen, heeft 
gewezen op een mogelijk ongelijke 
behandeling van gemoedsbezwaar-
den. Naar aanleiding daarvan wi l ik 
opmerken, dat een onregelmatig 
verloop van ziektekosten in beginsel 
voordelen kan bieden bij de drempel 
die in de buitengewone lasten 
aanwezig is. 

Je kunt een aantal jaren hebben van 
geringe ziektekosten, terwij l in jaren 
met veel ziektekosten - dat wordt 
geëgaliseerd als je verzekerd bent -
de verminderde draagkracht naar 
verhouding ook dadelijk wordt 
gehonoreerd. Ik zou het wat ondeu-
gend wil len zeggen: er kan sprake zijn 
van een ongelijke behandeling - ik wi l 
dat niet verhelen - maar ik vraag mij 
af of die gewoonli jk juist niet ten 
gunste is van de groep personen, 
voor wie de heer Van Rossum is 
opgekomen. 

Ik kan mij echter voorstellen dat 
gemoedsbezwaarden op zich zelf zeer 
zwaar kunnen worden getroffen door 
hoge ziektekosten maar dan is men 
ook over de drempel heen. 

De heren Van Dijk en Van Rossum 
en mevrouw Brouwer hebben ge-
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vraagd of de door mij voorgestelde 
buitengewone-lastenregeling ook 
inderdaad met ingang van 1 januari 
ingaat, opdat er geen gat ontstaat. 
Van verschillende kanten is ook 
gevraagd of dit nu wel zo fraai is, 
omdat dit een terugwerkende kracht 
in de belastingwetgeving inhoudt. 
Iemand zoals ik, die altijd tegen 
terugwerkende kracht strijdt, zal dat 
bepaald niet fraai vinden. 

Ik maak echter toch een verschil in 
terugwerkende kracht in verhogingen 
die ik zonder meer te allen tijde afwijs 
en de terugwerkende kracht met 
betrekking tot verlagingen die ik, 
omdat de belastingplichtigen daarvan 
geen nadeel ondervinden, weliswaar 
niet fraai maar toch aanvaardbaar 
- en zeker in een situatie als deze 
noodzakel i jk" acht. 

Daarom meen ik, in het belang van 
de belastingplichtigen, over mijn 
inderdaad aanwezige bezwaren te 
moeten heenstappen. Ik geef de 
Kamer de verzekering dat ik dat niet 
zal doen ten opzichte van verhogingen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Hummel heeft nog gevraagd wat er 
gebeuren zal als de Raad van State tot 
de conclusie komt dat de voorstellen, 
die wi j in ons hoofd hebben zitten en 
waarvan wi j de Kamer deelgenoot 
hebben gemaakt, geen voldoende 
compensatie zullen vinden. Het is op 
zich zelf een interessante vraag, want 
het is wel iets bijzonders dat aan de 
Kamer een voorontwerp van wet, 
gehangen aan wetsvoorstellen, wordt 
overgereikt. 

Ik vind het hachelijk daarover te 
spreken, omdat wij het advies van de 
Raad van State moeten afwachten. Ik 
zou echter op een enkel punt wil len 
wijzen. Ik heb al gezegd dat in de 
oorspronkelijke voorstellen zoals die 
door het kabinet Van Agt-I werden 
voorgestaan ook afgesproken was 
dat er een buitengewone-lastenrege-
ling zou komen. 

Wij hebben daar zojuist over 
gediscussieerd onder meer in het 
interruptiedebat met de heer Kom-
brink. Het is echter de Raad van State 
zelf geweest - verschillende geachte 
afgevaardigden hebben dat ook 
aangeroerd - die, misschien mede op 
grond van de gedachten die in het 
kabinet Van Agt-I leefden - zelf in de 
advisering over het wetsontwerp, dat 
door minister Van der Stee met 
verkregen koninklijke machtiging naar 
de Raad van State is gezonden, erop 
gewezen heeft dat het noodzakelijk 
zou zijn wel meteen buitengewone-las-
tenregeling te komen. 

Ook de Raad van State heeft kennis 
genomen - naar ik aanneem - van de 
notitie die nog onder verantwoordelijk-
heid van de geachte afgevaardigde, 
de heer Kombrink, tot stand is 
gekomen. Ik zou mij kunnen voorstel-
len, ik wi l mij echter heel voorzichtig 
uitdrukken, dat de Raad van State dit 
wellicht ook een mogelijke oplossing 
vindt voor het probleem door de Raad 
van State zo uitdrukkelijkgesignaleerd. 
Met de geachte afgevaardigde, de 
heer Hummel, ben ik benieuwd wat 
de Raad van State zal adviseren nadat 
het wetsontwerp de ministerraad is 
gepasseerd en met machtiging van de 
Koningin naar de Raad van State zal 
zijn gezonden. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Brouwer heeft nog een vraag gesteld 
over de arbeidsongeschiktheids- en 
bejaardenaftrek in het licht van de 
Contourennota. Zij vroeg zich af of het 
voorstel dat wij nu beogen in het licht 
van de Contourennota geen gevaar 
zal lopen. Ik heb daarop een drieledig 
antwoord. Het eerste zal de geachte 
afgevaardigde op zich zelf als een 
dooddoener beschouwen, doch ik 
moet het procedureel toch zeggen. 

De Contourennota moet nog 
besproken worden en de oordeelsvor-
ming is in het kader van het gemeen 
overleg tussen Kamer en Regering 
nog niet afgerond. De geachte 
afgevaardigde begrijpt dat ik toch 
behoefte heb een opmerking in deze 
richting te maken. 

De tweede opmerking is, dat de 
gedachten over de buitengewone 
lasten in de Contourennota betrekking 
hebben op kwantitatieve aspecten, bij 
voorbeeld op de hoogte van de 
drempelbedragen. Het gaat niet om 
de vraag wat afgetrokken mag 
worden, maar hoe hoog in dat geval 
de fiscale tegemoetkoming is. Die 
vraag staat in de Contourennota ter 
discussie. 

Mijn derde opmerking betreft de 
gedachten over de beperking van de 
aftrekmogelijkheid in de loon- en 
inkomstenbelasting. Men kan en mag 
die niet los zien van de gedachten die 
naar voren zijn gebracht over het 
terugbrengen van de druk van de 
loon- en inkomstenbelasting en de 
tarieven daarin. Wanneer dat gebeurt, 
mogen de geldende regels op hun 
verdiensten of onverdiensten worden 
beoordeeld. Het lijkt mij zinvol de 
discussie in dat kader te voeren. Ik 
wijs daarbij op hetgeen ik heb gezegd 
in mijn tweede opmerking. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik wil de 
Staatssecretaris iets vragen over het 
tweede punt dat hij noemde. Het gaat 

niet om de vraag wat mag worden 
afgetrokken, maar om kwantitatieve 
elementen. 

Staatssecretaris Koning: Hoe hoog de 
fiscale tegemoetkoming is! 

De heer Kombrink (PvdA): Uit het 
eerste punt van de Staatssecretaris 
kan logisch voortvloeien dat de vraag 
wat kan worden afgetrokken alsnog in 
de gedachtenwisseling tussen 
Regering en Kamer wordt betrokken. 
Juist het kwantitatieve element dat 
ingevolge de Contourennota kan 
ontstaan, heeft alles te maken met het 
wetsontwerp dat wij nu bespreken. 
Juist in de toelichting op het voorstel 
van de Regering wordt het uit budget-
taire overwegingen als een voordeel 
beschouwd dat veel mensen de 
drempel niet halen. Dat element 
dreigt alleen maar verder te worden 
versterkt wanneer het voorstel in de 
Contourennota tot uitvoering komt. 

Dan blijft er maar een piepklein 
groepje over dat die drempel haalt. 
Dan mag in het kader van de rechtvaar-
digheid de vraag worden opgeworpen 
of er een gelukkige regeling 
tot stand is gekomen. Nu valt al een 
heel grote groep af en bij een regeling, 
zoals voorzien in de Contourennota, 
valt nog eens een extra grote groep 
af. Dan blijft er praktisch niemand 
over die over de drempel zal komen 
door toedoen van deze aftrek. 

Staatssecretaris Koning: Een tweetal 
opmerkingen! Het maken van een 
tweetal opmerkingen is bon ton. De 
eerste is dat men het geheel niet los 
mag zien van wat er dan aan de orde 
komt. Wie zegt dat de opzet is juist 
deze groep verder te beperken? De 
tweede opmerking betreft mijn derde 
kanttekening, namelijk dat dit wel 
moet worden gezien in de context van 
een drukverlaging en een in mijn 
ogen aanzienlijk minder steile progres-
sie. In dat geval behoeft men in de 
hele draagkrachtfilosofie ook minder 
reductie te geven. 

De heer De Grave heeft gesproken 
over een zo gelijk mogelijke behande-
ling van gehuwden en ongehuwd 
samenlevenden. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag is al 
uiteengezet dat de nieuwe aftrek niet 
zal kunnen worden gevraagd door de 
belastingplichtige voor zijn niet 
gehuwde partner. De vraag is of dat in 
de huidige context zo'n bezwaar is. De 
niet gehuwd samenlevende partner 
heeft eigen rechten en kan deze 
kosten op het eigen inkomen in 
mindering brengen. Ik stel dit voor 
alle duidelijkheid. 
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De positie van niet gehuwd samen-
wonenden is gisteren bij de behande-
ling van het voornemen inzake de 
tweeverdieners ter sprake gekomen, 
waarbij het ging om de indeling in 
tariefgroepen door mede rekening te 
houden met de omstandigheid dat de 
draagkracht in dit geval in positieve 
zin wordt beïnvloed door de aanwezig-
heid van een partner die over een 
eigen inkomen beschikt. 
Ik heb mij over die gelijke behandeling 
in positieve zin uitgelaten en gezegd 
op zo kort mogelijke termijn te zullen 
bezien wat hieraan kan worden 
gedaan. Of een zo gelijk mogelijke 
behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenlevenden mee zou 
kunnen brengen dat de buitengewone 
lasten bij één van de partners in 
aanmerking zouden moeten worden 
genomen, staat nog te bezien. Dat is 
op het moment het geval bij gehuw-
den. 

Als dit zou gebeuren, betekent dit 
dat wij afstand nemen van de indivi-
duele behandeling op het punt van de 
inkomensvaststelling, die thans bij de 
ongehuwden onverkort wordt toege-
past. Immers bij gehuwden is er 
sprake van overheveling van de 
inkomensbestanddelen, ook de 
negatieve, van de één naar de ander. 

De heren De Grave en Van der Spek 
en mevrouw Brouwer hebben een 
aantal opmerkingen gemaakt over het 
aspect van de voorl ichting. Ik zal deze 
opmerkingen zeker in mijn aandacht 
betrekken. Ik acht voorlichting op dit 
punt namelijk hoogst belangrijk. Men 
is daarmee dus bezig; u weet dat 
bewindslieden altijd vol aandacht en 
overijverig zijn. Bij de voorbereiding 
van het wetsontwerp zal een en ander 
nader geconcretiseerd kunnen 
worden. Naar mijn mening zullen de 
voorlichtingsactiviteiten per inspectie 
een belangrijke rol kunnen spelen. 

De heer De Grave heeft ook gevraagd 
of het mogelijk is de resultaten van 
het CBS-budgetonderzoek niet-actie-
ven te betrekken bij het wetsontwerp 
inzake de nieuwe forfaitaire aftrek. 
Naar het zich op dit ogenblik laat 
aanzien, zal dat onderzoek pas in de 
loop van 1983, slechts in hoofdlijnen, 
ter beschikking komen. 

Aangezien de Kamer en ik met het 
wetsontwerp spoed wil len betrachten, 
zal dat te laat zijn voor het betrekken 
van dat rapport bij de memorie van 
toelichting. Ik geef de geachte afge-
vaardigde echter de verzekering dat ik 
de ontwikkelingen op dit punt zeer 
nauwlettend zal blijven volgen, 
evenals de geachte afgevaardigde dat 
zal doen. 

De heer Van der Spek heeft de op 
zich interessante vraag gesteld, 
waarop het bedrag van f600 steunt, 
dat het vorige jaar is genoemd ter 
onderbouwing van de huidige 
aftrekken. 

Mijn antwoord is minder interessant, 
want ik ga pragmatisch uit van de 
huidige wetgeving en de daarvoor 
indertijd aangevoerde onderbouwing. 
Oorspronkelijk waren de aftrekposten 
voor de voorstellen, waarvoor de 
geachte afgevaardigde de heer 
Kombrink mede de politieke verant-
woordeli jkheid heeft gedragen, het 
dubbele. Het waren niet alleen de 
kosten die bejaarden en invaliden 
hadden die oorspronkelijk tot deze 
hogere aftrekposten aanleiding 
hebben gegeven. 

Ook de optrekking van de sociale 
uitkeringen, vooral de AOW-uitkering, 
heeft steeds aanleiding gegeven om 
die aftrek op te trekken, ten einde 
deze groep belastingplichtigen 
niet op te zadelen met een aanslag in 
de inkomstenbelasting. 

Op een gegeven ogenblik was dat 
niet meer vol te houden, maar zat 
men toch met naar verhouding te 
hoge aftrekposten. Het is een kwestie 
van aanvoelen hoe dat het beste kan 
geschieden. Het is niet geheel en al te 
onderbouwen. Globaal leek het toen 
en lijkt het ook nu dat daarmee de 
extra kosten zo ongeveer kunnen 
worden goedgemaakt. Daarom zijn 
wij ook van dat bedrag uitgegaan. 

De heer Van der Spek heeft gevraagd 
wat het gaat kosten als iedereen van 
zijn rechten gebruik zou maken. Ik 
hoop dat ieder zoveel mogelijk van 
zijn rechten gebruik maakt. Ik vind dat 
een goede zaak. Het is echter mogelijk 
dat dit niet gebeurt. Het kan zijn dat 
dit een bedrag beloopt in de orde van 
grootte van f 10 miljoen a f 20 miljoen. 
Het is echter echt natte-vingerwerk. 
Wij weten het niet precies. Ik raam het 
voorzichtig op dit bedrag. Laat ik 
hopen dat men van zijn rechten 
gebruik maakt. 

De heer Van der Spek (PSP): Is dat 
f 10 miljoen è f 20 miljoen meer dan 
de Staatssecretaris verwacht?? 

Staatssecretaris Koning: Het is f 10 
miljoen a f20 miljoen meer dan ik nu 
als kostenpost heb getaxeerd. Die 
mogelijkheid zit erin. 

De heer Van der Spek (PSP): De 
kostenpost is dus gebaseerd op de 
verwachting dat lang niet iedereen 
van zijn rechten gebruik maakt? 

Staatssecretaris Koning: Bij een 
raming wordt altijd enigszins pragma-
tisch geredeneerd. 

De heer Van der Spek (PSP): Dus ja! 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Op het Ministerie van 
Financiën was het vroeger de gewoon-
te om, als er schriftelijke vragen uit de 
Kamer kwamen, het antwoord net zo 
lang te maken als de vraag luidde. Het 
woord ' ja' was dus ongepast. Zodoen-
de is het opnieuw onbeleefd om het 
zo hard tegen de geachte afgevaardig-
de te zeggen. 

De heer Van der Spek (PSP): Ik dacht 
al dat het een conservatief ministerie 
was. 

Staatssecretaris Koning: De geachte 
afgevaardigde zal tegenwoordig dan 
ook wel eens ' ja' zien. Ik ben er echter 
nog altijd niet geheel en al van 
overtuigd of de geachte afgevaardig-
den zo'n wijze van beantwoording 
beleefd vinden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Spek heeft ook gesproken over de 
collectieve-lastendruk. Hij heeft 
gevraagd of hetgeen wij doen niet in 
strijd is met het regeerakkoord. Ik 
verheug mij over de belangstelling 
van de geachte afgevaardigde voor 
het regeerakkoord. Ik ben hem 
erkentelijk voor het feit dat hij er zo 
nauwlettend op toeziet dat het 
regeerakkoord wordt nageleefd. Ik ga 
er in dit geval van uit dat de geachte 
afgevaardigde het oog heeft op de 
opmerkingen in het regeerakkoord 
over de stabilisatie van de collectieve-
lastendruk. Ik wi l een tweetal kantte-
keningen maken. 

De Minister van Financiën heeft in 
het debat over de koopkrachtontwik-
keling al duidelijk gemaakt dat de 
stabilisatie van de collectieve-lasten-
druk niet een beleidsdoelstelling is die 
van week tot week, per maand of ook 
maar in jaarmoten kan worden 
beoordeeld, maar dat zij een doelstel-
ling is voor de gehele regeerperiode. 
Ik begrijp echter op zich zelf de 
ongerustheid van de geachte afgevaar-
digde. Zijn opmerkingen zijn een 
aansporing voor mij om nog meer, 
dan tot nu toe al gebeurd is, erop toe 
te zien dat het regeerakkoord op dit 
punt wordt nageleefd. 

Het spanningsveld tussen fiscale 
ombuigingen en genormeerde 
collectieve-lastendruk geeft reeds aan 
dat ombuigingen eigenlijk alleen 
maar kunnen aangrijpen bij de 
uitgaven. Een, wat je zou kunnen 
noemen, fiscale ombuiging zou 
gegeven een absoluut plafond voor 
de lasten gevolgd moeten worden 
door een compenserende lastenver-
lichting, waardoor de beoogde 
tekortreductie niet kan worden 
bereikt. 
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Ik wi l de heer Engwirda bedanken 
voor de buitengewoon vriendelijke 
woorden die hij bij de aanvang van 
zijn betoog aan mijn adres heeft 
gewi jd. Ik neem aan dat hij nu 
verhinderd is. 

De heer Nypels (D'66): Hij zit in een 
mondeling overleg. Ik vervang hem. 

Staatssecretaris Koning: Ik begrijp 
het. Ik wil echter toch even reageren 
op het compliment dat hij mi j heeft 
gemaakt. Ik haast mij dan ook zo goed 
mogelijk zijn vragen te beantwoorden. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Nypels zal, naar ik hoop, mijn dankbe-
tuiging en mijn antwoord aan hem 
overbrengen. Ik hoop dat hij door 
deze beantwoording en door wat ik 
verder nog in deze periode zal doen 
niet in mij teleurgesteld zal worden. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Engwirda heeft gevraagd hoe het zit 
met de overige heroverwegingsvoor-
stellen met betrekking tot de motorri j-
tuigenbelasting, het tweede wets-
ontwerp waarover een groot aantal 
kritische kanttekeningen is gemaakt. 
De heer Engwirda legt een verband 
met het verslag van de Commissie 
voor de Rijksuitgaven. Hij heeft 
daarbij gesproken over een houder-
schapsbelasting. Hij vraagt zich dan 
ook af waarom men nu de invaliditeits-
vrijstelling afschaft, als straks de 
gehele motorri jtuigenbelasting mis-
schien overboord wordt gegooid in het 
kader van de heroverweging. In het 
kader van die heroverweging is 
namelijk een aantal alternatieven 
opgesomd, zoals de volledige afschaf-
f ing van de motorri jtuigenbelasting. 

De voorbereiding van de nota naar 
aanleiding van het verslag van de 
commissie bevindt zich in een 
vergevorderd stadium. De Regering is 
niet alleen bereid een studie over de 
houderschapsbelasting op te zetten, 
maar is ook bezig om te kijken of zij 
langs die weg tot besparingen - de 
heer Engwirda heeft hierop gewezen -
kan komen. Ik moet zeggen dat de 
opmerkingen van de heer Engwirda 
mij bepaald hebben aangesproken. 

Het standpunt van de Regering over 
de overige heroverwegingsvoorstellen 
ten aanzien van de motorri j tuigenbe-
lasting, zal worden bepaald nadat de 
studies over de variabilisatie van de 
autokosten en over de houderschaps-
belasting zullen zijn afgerond. Ik vraag 
de geachte afgevaardigde tot dat 
ogenblik enig geduld te betrachten. Ik 
voeg hieraan toe dat de gedachte van 
de afschaffing van de invaliditeitsaftrek 
in het kader van de maatregelen 

waarmee wi j thans bezig zijn, mijns 
inziens op dit moment niet onlogisch 
is. 

De heren De Grave en Van Dijk 
hebben gewezen op de 65+-ers die 
invalide zijn en die op dit moment 
geen vrijstelling hebben van motorri j-
tuigenbelasting, maar die daarvoor in 
de toekomst wel in aanmerking 
kunnen komen. Voor deze groep geldt 
dat zij niet de mogelijkheid van een 
voorziening kan krijgen in de sfeer 
van de AAW. De geachte afgevaardig-
den hebben mede namens fractiege-
noten een amendement ingediend. 

De situatie die door de geachte 
afgevaardigden is genoemd, is in de 
stukken uitvoerig aan de orde geweest. 
Door de Regering is daarbij gewezen 
op de samenhang tussen de in het 
wetsontwerp getroffen bijzondere 
regeling voor 65+-ers die wel een 
vrijstelling hebben en de regelingen 
van de AAW voor deze leeftijdscate-
gorie. Mijns inziens past in deze 
optiek geen bijzondere voorziening 
voor de groep die de heer De Grave 
op het oog heeft. Deze groep is in 
beginsel aangewezen op de Algemene 
Bijstandswet. Het is echter juist dat 
gevolg dat de geachte afgevaardigden 
willen vermijden. 

Hoewel de voorgestelde uitbreiding 
in het amendement naar mijn gevoel 
niet wel past in de gekozen opzet, kan 
ik toch wel begrip opbrengen voor de 
gedachte die achter het amendement 
schuilgaat. Aangezien het bovendien 
een beperkte groep betreft en het een 
regeling is die na tien jaar zal zijn 
uitgewerkt, zal ik mij niet tegen het 
amendement verzetten. Het lijkt mij 
echter wenselijk dat de Kamer zelf 
hierover ook een oordeel geeft. 

Ik wi l er nog op wijzen dat aan de 
uitvoering van het amendement enige 
budgettaire gevolgen zijn verbonden. 
Ik vind, dat de Kamer dit mede in de 
afweging moet betrekken. De kosten 
zijn in het eerste jaar f 1 miljoen maar 
dat bedrag kan oplopen als er gevallen 
bij komen. Dat is voor mij een reden 
waarom ik graag zie dat de Kamer zelf 
verantwoordelijkheid voor het 
amendement neemt. Ik acht het dus 
minder juist om het over te nemen. 

De heer De Grave heeft gevraagd of 
de Regering voornemens is, de 
verlaagde inkomensgrens blijvend te 
hanteren. Ik kan deze vraag insterrv 
mend beantwoorden. De inkomens-
grens zal blijvend worden gezet op 
70% van het maximumdagloon dat 
geldt voor uitkeringen op grond van 
de coördinatiewet sociale verzekerin-
gen. Door deze koppeling zal de 
ontwikkeling van de inkomensgrens 
die van het maximumdagloon volgen. 

Ik ben gerechtigd, deze mededeling te 
doen namens de collegae van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

Mevrouw Beckers heeft gevraagd of 
ik de toezegging over de verhoging 
van de aanschaffingsgrens van 
f 18.000 tot f 23.000 voor een automo-
biel niet wat harder zal maken als het 
wetsontwerp gewijzigd zal worden 
aangenomen. Mijnheer de Voorzitter! 
Indien het ontwerp in essentie 
ongewijzigd blijft, ben ik bereid die 
toezegging te handhaven. Om een 
interruptie te voorkomen, voeg ik 
eraan toe dat de amendementen in de 
huidige vorm mij geen aanleiding 
geven om mijn toezegging in te 
trekken indien de amendementen . 
worden aangenomen. 

Mevrouw Beckers heeft om een 
groter inzicht in de uitvoeringskosten 
gevraagd. Zij dacht dat er in dat 
verband besparingen mogelijk zouden 
zijn. In de nota naar aanleiding van 
het eindverslag is daarop ook al 
ingegaan. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
geloof dat het budgettaire effect dat 
samenhangt met de uitvoeringskosten 
te verwaarlozen is, omdat tegenover 
de besparing bij de belastingdienst er 
sprake is van een zekere kostenverho-
ging bij de uitvoeringsorganen-AAW. 
Ik meen dat ik hiermee ook een vraag 
van de geachte afgevaardigde 
mevrouw Brouwer heb beantwoord. 

Evenals het antwoord op de vorige 
vraag is ook het komende antwoord 
voorbereid in samenwerking met het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De geachte afge-
vaardigde mevrouw Beckers heeft een 
motie ingediend, die erop is gericht 
om de inkomensgrens voor de 
vervoersvoorzieningen in het kader 
van de AAW niet te verlagen. Het 
betreft hier een verlaging van f4000 
tot f 47.000. Mijnheer de Voorzitter! 
De Regering is van mening dat dit 
niveau aanvaardbaar is. Bovendien 
kan boven die grens het bezit van een 
auto als algemeen gebruikelijk 
worden beschouwd. Daarom ontraadt 
de Regering de aanvaarding van deze 
motie. 

De heer Van Rossum heeft gevraagd 
of de aangevoerde bezwaren tegen 
zijn voorstel om te komen tot een 
afbraakregeling ook niet kleven aan 
de overgangsregeling met betrekking 
tot de vijfenzestigplussers, zoals 
bedoeld in dit wetsontwerp. Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dacht dat dit niet het 
geval is, omdat de regeling van dit 
wetsontwerp aansluit bij de regeling 
van de AAW. De gedachte van de 
heer Van Rossum kent overlappingen 
met de AAW. In dat geval krijgt men 
te maken met gevallen van dubbele 
compensatie. 
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De heer Van der Spek heeft de 
vrees uitgesproken dat dit wets-
ontwerp tot verlies van werk aanleiding 
zal geven. 

Hij is bang dat personen met een 
bruikleenauto en een inkomen boven 
de grens die auto kwijt raken en 
daardoor hun werk zouden kunnen 
verliezen. Ik moet toegeven dat er 
boven de inkomensgrens geen sprake 
meer kan zijn van bruikleen in het 
kader van de AAW. Ik vermag echter 
niet in te zien, dat dit moet leiden tot 
verlies van werk. Ik wijs hierbij op 
voorzieningen van de wergever op 
het punt van de reiskosten. Ik wijs 
voorts op de mogelijkheid om zelf 
zorg te dragen voor passend vervoer. 
Daarom deel ik de vrees van de 
geachte afgevaardigde de heer Van 
der Spek niet. 

Zowel de heer Hummel als de heer 
Engwirda heeft gewezen op het 
gevaar van onvoldoende compensatie 
in de AAW, met name voor degenen 
die een taxikostenvergoeding krijgen 
en voor degenen die een vergoeding 
voor het gebruik van eigen auto 
krijgen. Zoals in de memorie van 
antwoord is gesteld, is de taxikosten-
vergoeding een integrale vergoeding. 

Als iemand die een taxikostenver-
goeding krijgt, deze gebruikt voor een 
eigen auto, dan is er slechts sprake 
van een gemiddelde vergoeding van 
een derde gedeelte. Dat is echter een 
individuele beslissing van betrokkenen 
waarbij de voor- en nadelen door 
henzelf kunnen worden afgewogen. 
De vergoeding voor het gebruik van 
een eigen auto voorziet in een 
gemiddelde compensatie van een 
derde gedeelte van de motorri j tuigen-
belasting. Dat betreft een vergoeding 
voor 5000 zogenaamde 'leefkilome-
ters'. Indien het werkvervoer ook nog 
wordt vergoed, ligt de compensatie 
op een hoger niveau. Bij bruikleenau-
to's is sprake van een integrale 
compensatie. Het geheel overziende, 
achten wij de compensatieregeling 
voldoende. 

De heer Hummel heeft nog gevraagd 
of de Regering alsnog de stukken kan 
overleggen over de compensatie in de 
AAW. Bij het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid wordt 
thans een tweetal regelingen voorbe-
reid. Ten eerste is dat de wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 14 augustus 
1976, waardoor een betere coördinatie 
van voorzieningen tot stand kan 
komen. 

Op grond van deze wijziging zal de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid onder meer nadere 

regelen kunnen stellen voor de te 
hanteren inkomensgrenzen voor 
vervoersvoorzieningen in de AAW. 
Ten tweede is een ministerieel besluit 
in voorbereiding waarin die inkorrens-
grens wordt vastgesteld. 

Over het gewijzigde Koninklijk 
Besluit dient nog advies te worden 
gevraagd aan de Raad van State. Om 
niet constant eerst de stukken te 
publiceren voordat zij naar de Raad 
van State gaan, is het wenselijk om 
die stukken op dit ogenblik nog niet 
aan de Kamer te overleggen. Ik zeg 
wel dat de regelingen niets anders 
behelzen dan hetgeen reeds in de 
toelichting bij dit wetsontwerp op dit 
punt is aangekondigd. Ik hoop dat de 
geachte afgevaardigde de heer 
Hummel nog enig geduld wi l betrach-
ten. Dan zal zijn behoefte aan nadere 
inlichtingen volledig kunnen worden 
bewill igd. 

De heer Engwirda heeft een motie 
ingediend waarin wordt aangedrongen 
op volledige compensatie in de sfeer 
van de AAW van de lastenverhoging 
die ontstaat als gevolg van de intrek-
king van de vrijstelling van motorri j-
tuigenbelasting wegens invaliditeit 
voor inkomens beneden de grens van 
f46.125. Ik heb al op de vragen van de 
heren Hummel en Engwirda over de 
compensatie in de AAW geantwoord, 
dat de Regering van mening is dat de 
compensatieregeling die nu wordt 
voorgesteld, voldoende is. Ik meen 
dan ook dat ik de motie op die grond 
moet ontraden. 

De heer Van Rossum heeft gevraagd 
welke reële compensatie gemoedsbe-
zwaarden kunnen ontvangen voor de 
afschaffing van de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting nu voor deze 
groep de weg naar de AAW is afge-
sloten. 

Deze groep kan zowel voor de 
aanschaf als de exploitatie van het 
vervoermiddel een beroep doen op de 
normale regeling voor aftrek wegens 
buitengewone lasten indien en voor 
zover er extra kosten ten gevolge van 
ziekte of invaliditeit zijn. Bij de 
behandeling van het eerstgenoemde 
wetsontwerp heb ik er al op gewezen 
dat die drempel gemakkelijker kan 
worden bereikt. 

Wanneer de extra kosten hoger 
worden door het vervallen van de 
vrijstelling motorri jtuigenbelasting, 
stijgt in gelijke mate het bedrag van 
de ziekte- en invaliditeitskosten dat 
bepalend is voor de buitengewone-las-
tenaftrek. Deze extra vervoerskosten 
staan buiten het nieuwe forfait. De 
drempel kan dus echter door het 
nieuwe forfait, juist met deze extra 
kosten, gemakkelijker worden bereikt. 

Tot slot reageer ik op de opmerkin-
gen die zijn gemaakt over enkele 
bijzondere groepen, zoals verzetsstrij-
ders en oorlogsslachtoffers. Daarvoor 
is aandacht gevraagd door de heren 
De Grave, Van Dijk en Hummel en 
mevrouw Brouwer. De algemene 
vraag, die met name ook door de heer 
Van Dijk zo is verwoord, luidt: 'In 
hoeverre voorzien de bijzondere 
regelingen in compensatie voor de 
lastenverzwaring?'. Ik heb de indruk, 
dat de geachte afgevaardigden de 
antwoorden in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag onbevredigend 
vonden. Ook ik heb met zorg hiernaar 
gekeken, maar ik meen dat de regeling, 
zoals die nu luidt, toch niet anders kan 
luiden. 

Ik heb echter gesproken met de 
verantwoordelijke bewindsman van 
het departement van WVC. Ik gebruik 
nu de letterlijke tekst die ik van dit 
departement heb gekregen. 'In die 
gevallen, waarin het gebruik van een 
auto als medisch noodzakelijk is 
geïndiceerd op grond van met verzet 
of vervolging causaal verbonden 
ziekten of invaliditeit, voorzien de Wet 
buitengewoon pensioen en de Wet 
uitkeringen vervolgingsslachtoffers 
1940-1945 in principe ook in de 
vergoeding van de met deze voorzie-
ning gepaard gaande kosten, waaron-
der de motorrijtuigenbelasting'. 

Mocht dit antwoord onduidelijk zijn, 
dan wi l ik de geachte afgevaardigden 
die hierover hebben gesproken naar 
de verantwoordelijke bewindsman 
van het desbetreffende departement 
verwijzen. 

Dit brengt mij op het amendement 
dat de geachte afgevaardigden 
Hummel en Brouwer hebben inge-
diend om de mogelijkheid van 
vrijstelling voor oorlogsslachtoffers 
en dergelijke te behouden. Ik heb 
begrip voor dit amendement en ik heb 
er ook bepaald sympathie voor. Ik 
moet echter toch aanvaarding ervan 
ontraden. 

Wij zijn nu bezig om een aantal 
zaken die in de fiscale sfeer zitten en 
die eigenlijk daarin niet thuishoren, te 
defiscaliseren. Een aantal afgevaardig-
den heeft daarop ook in eerste termijn 
gewezen. Ik ben van mening dat het 
ook voor deze groep beter is, dat 
regelingen worden getroffen via het 
departement van WVC. 

Ik denk ook dat via die regelingen 
de ergste pijn wordt weggenomen en 
dat er geen precedentwerking van 
uitgaat naar het fiscale vlak. Bovendien 
is de groep onoverzichtelijk in zijn 
totaliteit en uitvoeringstechnisch 
moeilijk te beoordelen. Het Ministerie 
van WVC heeft daarvoor wel de 
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mogelijkheden, terwijl het Ministerie 
van Financiën geen eigen criteria 
heeft. Dus ondanks alle begrip moet ik 
toch aanvaarding van het amendement 
ontraden. 

D 
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor de zeer uitvoerige wijze waarop 
hij is ingegaan op de gestelde vragen, 
niet in het minst op de vragen die 
door de fractie van de VVD naar voren 
zijn gebracht. 

Ik begin met een paar opmerkingen 
over het wetsontwerp met betrekking 
tot de aschaffing van de bejaarden- en 
arbeidsongeschiktheidsaftrek. In 
eerste termijn heb ik een opmerking 
gemaakt over de kosten van 150 
manjaren bij de belastingdienst in 
relatie tot de totale opbrengst c.q. de 
relatie tot het totale bedrag aan 
belastingverlichting. De Staatssecreta-
ris heeft mij voor een antwoord 
verwezen naar hetgeen hij tijdens de 
schriftelijke voorbereiding heeft 
meegedeeld. Nu is het zo dat ik, 
wanneer ik het idee heb dat het 
antwoord dat in de schriftelijke 
voorbereiding is gegeven, mij niet 
overtuigt, de gewoonte heb om zo'n 
vraag plenair opnieuw te stellen. Op 
het moment dat de Staatssecretaris 
tijdens de plenaire behandeling 
hetzelfde antwoord geeft dat hij in de 
schriftelijke voorbereiding heeft 
gegeven, wordt ik helaas gedwongen 
in tweede termijn opnieuw die vraag 
te stellen, daar ik logischerwijze niet 
kan zijn overtuigd. 

Het gaat namelijk om het volgende. 
De regeling die de Staatssecretaris 
zich voorstelt - ik heb begrip voor de 
argumentatie, dat heb ik ook in eerste 
termijn gezegd - geeft een totaal 
ombuigingsresultaat van 54 min., in 
relatie met de totale kosten van 9 min. 
Dat is 16,7%. Wanneer men dit 
relateert aan de belastingverlichting 
die door de nieuwe forfaitaire aftrek 
mogelijk is, kom ik op een percentage 
van 9. 

De Staatssecretaris heeft gelijk 
wanneer hij zegt dat men dit in een 
breder verband moet plaatsen. Een 
feit blijft echter dat deze kostenpercen-
tages worden veroorzaakt door het 
geheel van de voorstellen die nu aan 
de orde zijn. 

Vervolgens maak ik een opmerking 
over de problematiek van gehuwden 
tegenover alternatief samenwonen-
den. De Staatssecretaris heeft mij er 
terecht op gewezen dat mijn vraag 
alleen relevant is voor zover de 
betrokkene een eigen inkomen heeft. 

De heer De Grave (VVD) 

Ik had dit overigens in mijn tekst ook 
op die manier geformuleerd. 

Ik heb dit aangedragen, niet zozeer 
omdat ik de praktische opmerkingen 
die de Staatssecretaris heeft gemaakt 
niet zou delen, als wel omdat mijn 
fractie principieel van mening is dat er 
geen verschil moet bestaan in 
wetgeving tussen de positie van 
degenen die verkiezen te huwen en 
degenen die een andere manier van 
samenwonen kiezen. Ik constateer dat 
bij dit wetsontwerp een verschil in 
behandelingswijze ontstaat. Dat die 
behandelingswijze in een bepaald 
geval voordeliger kan zijn voor 
alternatief samenwonenden, doet aan 
mijn principiële stellingname niets af. 

Ik ben blij met het standpunt van de 
Staatssecretaris dat hij in principe van 
een zoveel mogelijk gelijke behande-
ling van gehuwden en alternatief 
samenwonenden in het fiscale regime 
uitgaat. In het kader van de nota 'Op 
weg' zullen wij ongetwijfeld ons 
gesprek ter zake kunnen voortzetten. 

Ik wil twee opmerkingen maken 
over de assurantiebelasting. De 
Staatssecretaris deelt in antwoord op 
vragen van verschillende collega's 
met betrekking tot de ingangsdatum 
mee, dat hij problemen voorziet 
wanneer de ingangsdatum later is, 
omdat de verzekeraars zich nu reeds 
hebben ingesteld op invoering per 1 
maart 1983. 

Dit antwoord heeft mij verbaasd. 
Het spoort niet helemaal met wat er in 
de brief van het Verbond van Verze-

keraars staat. Daarin staat dat het 
Verbond in afwachting van een 
definitieve beslissing van het parle-
ment, zijn leden heeft geadviseerd 
alle activiteiten ter zake stop te zetten. 
Daar proef ik dan een bepaald verschil 
in dat ik nog niet helemaal kan 
verklaren, maar de Staatssecretaris 
ongetwijfeld in tweede termijn wel. 

Mijn tweede opmerking betreft de 
reactie van de Staatssecretaris op 
mijn vraag over de mogelijkheid om 
eerder en sneller contact op te nemen 
met de betrokkenen. De Staatssecre-
taris heeft gezegd dat het pas mogelijk 
was om contact op te nemen nadat de 
zaak in de ministerraad was besloten. 

Ik maak misschien misbruik van 
mijn nog jonge carrière in het parle-
ment, maar ik wil het volgende 
opmerken. Ik kan mij namelijk voorstel-
len dat een bewindsman voordat hij 
een voorstel in de ministerraad 
brengt, eerst de consequenties heeft 
afgewogen. Hij kan die consequenties 
pas volledig en goed afwegen nadat 
hij contact heeft gehad met de meest 
betrokkenen. 

Zou het in het kader van de wetge-
ving niet beter zijn om eerst contact 
op te nemen met de betrokkenen, 
voordat een zaak in de ministerraad 
wordt gebracht, waarna besluitvor-
ming en publikatie plaatsvindt? Als 
deze procedure was gevolgd, had ik 
deze opmerking niet hoeven maken. 

Ik zal nu spreken over het voorstel 
met betrekking tot de intrekking van 
de vrijstelling van motorrijtuigenbelas-
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t ing. Ik dank de Staatssecretaris voor 
zijn begrip voor het amendement dat 
ik mede namens de fractie van het 
CDA heb ingediend. Ik ben dan ook 
vol vertrouwen dat de Kamer bereid is 
de, zij het geringe, budgettaire 
consequenties die de Staatssecretaris 
heeft aangegeven te aanvaarden, 
mede gelet op de begripvolle wijze 
waarop de Staatssecretaris over dit 
amendement heeft gesproken. 

Het moeilijkste punt dat voor mij is 
overgebleven, is hetgeen waar de 
bewindsman het laatst over heeft 
gesproken. Het betreft de problematiek 
van de bijzondere groepen. De 
Staatssecretaris heeft namens zijn 
collega van WVC antwoord gegeven. 
Hij zei dat hij zich kon indenken dat 
niet alle afgevaardigden dat meteen 
in al zijn dimensies konden doorgron-
den. Die gedachte ontstaat op dit 
moment ook bij mij. 

Ik ga ervan uit dat er een consequen-
te redenering moet zijn. De overgang 
van de fiscale naar de sociale wetge-
ving mag niet betekenen dat groepen 
in het gedrang komen. Vandaar dat er 
een amendement over de bejaarden 
is ingediend. Ik ga verder uit van de 
principiële juistheid van die overgang 
naar de sociale sfeer. Op dit moment 
moet een afweging worden gemaakt 
tussen een nader te voeren overleg 
met de Minister van WVC en het 
steunen van het amendement van de 
heer Hummel en mevrouw Brouwer. 

In dat kader wi l ik nog een vraag 
stellen aan de heer Hummel. Ik ben 
namelijk nogal verrast door de 
wijziging van zijn amendement. Er is 
geen beperkte overgangsbepaling van 
gemaakt, maar een voortdurende, 
hetgeen de systematiek van het 
geheel bemoeilijkt. Bovendien 
bemoeilijkt dit de afweging die wi j 
maken over het steunen van het 
amendement. In hoeverre zijn de 
indieners bereid die overgangsperiode 
tot 10 jaar te beperken? 

Zou de Staatssecretaris bereid zijn, 
indien de heer Hummel en mevrouw 
Brouwer bereid zouden zijn om hun 
oorspronkelijke voorstel met een 
beperking tot 10 jaar te handhaven en 
gegeven de belangen die op het spel 
staan, zich minder negatief uit te laten 
over het amendement van de Partij 
van de Arbeid en de CPN? 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Collega Wagenaar, die in 
eerste termijn namens de RPF-fractie 
sprak, is door verplichtingen elders 
niet in de gelegenheid om in tweede 
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termijn te spreken. Ik hoop dat u het 
mij toestaat in zijn plaats te spreken. 
Ik dank de Staatssecretaris verder 
voor zijn antwoorden. 

Ten aanzien van de twee meest 
controversiële ontwerpen zijn helaas 
een paar vragen blijven bestaan. Het 
was opvallend dat de Staatssecretaris 
stelde, dat afschaffing van de onder-
havige aftrekken en vrijstellingen niet 
zozeer op budgettaire gronden berust, 
als wel op de samenhang met de 
sociale wetgeving. 

Als dat zo is, bevreemdt het mijn 
fractie des te meer dat de Staatssecre-
taris van Sociale Zaken niet in ons 
midden is. Dit temeer omdat juist het 
VVD-kamerlid Koning vele van onze 
bezwaren deelde, die Staatssecretaris 
Koning nu geacht wordt te weerleggen. 
Denk aan de bejaarden- en arbeidson-
geschiktheidsaftrek. 

Dat geldt zeker ook voor de 
aanvaarding van belastingverzwaring 
in tegenstelling tot het VVD-program 
en kabinetsvoornemens. Wij hadden 
graag een nadere motivering gehoord 
voor de keuze van 70% van het 
maximumdagloon als AAW-grens, die 
als blijvende norm is aangekondigd. 
Waarop baseert de Staatssecretaris 
zijn opmerking dat boven de inkomens-
grens van 47.000 gulden het bezit van 
een auto normaal is? 

De Staatssecretaris heeft de 
financieel-economische voordelen 
van afschaffing van de bejaardenaftrek 
niet nader toegelicht. Hij heeft wel de 
saldo-opbrengst van slechts 24 
miljoen in verband gebracht met de 
verhoging van de AWW-uitkeringen. 

Het spijt mi j , maar dat is toch geen 
argument. Hogere AWW-uitkeringen 
zijn een onbedoeld neveneffect van dit 
wetsontwerp, dat onder de huidige 
omstandigheden ook niet direct voor 
de hand ligt. Wij hebben betoogd dat 
in de schriftelijke voorbereiding noch 
budgettaire noch andere voordelen 
overtuigend zijn gepresenteerd. Wil 
de Staatssecretaris op de valreep van 
het oude jaar alsnog hierop ingaan? 

Wij wezen in eerste termijn ook op 
het feit dat deze nieuwe regeling voor 
bejaarden en arbeidsongeschikten, tot 
een stijging van kosten voor assistentie 
bij het invullen van de aangifte leidt. 
Erkent de Staatssecretaris dat be-
zwaar? 

Het spijt ons dat de Staatssecretaris 
onze zorgen over de regeringsvoome-
mens niet heeft kunnen wegnemen. 
Onze reserves ten opzichte van de 
gelanceerde plannen zijn niet wegge-
nomen. Integendeel: zij zijn tot op dit 
moment versterkt. Wie weet echter 
wa te r in tweede termijn nog verandert. 

Belastingwetgeving 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Staatssecre-
taris voor de uitvoerige beantwoor-
ding. Wij zitten gedeeltelijk op 
dezelfde lijn. Het defiscaliseren van de 
motorri jtuigenbelasting is op zichzelf 
een zaak die ons aanspreekt. Daarbij 
mogen echter geen slachtoffers 
vallen, zeker niet als het de bejaarden 
of arbeidsongeschikten betreft. De 
compensatie moet natuurlijk wel 
duidelijk aanwezig zijn. Die compensa-
tie komt er ook, zij het op termi jn. Wat 
dat betreft mogen wij nog wel op 
spoed aandringen. De Staatssecretaris 
zal natuurlijk zelf wel aanvoelen dat er 
geen 'tijdgat' mag zijn, waarvan 
gehandicapte mensen het slachtoffer 
kunnen worden. 

Wat de gemoedsbezwaarden betreft 
is de Staatssecretaris op twee punten 
duidelijk ingegaan. Ik overzie de 
consequenties eigenlijk niet helemaal. 
Als er te zijner ti jd moeilijkheden 
zouden komen, neem ik aan dat 
college Van Dis daarover met de 
Staatssecretaris in contact kan treden. 
Zij kunnen dan trachten de eventuele 
moeilijkheden tot een oplossing te 
brengen. 

Een punt waarop niet is gereageerd 
is de uitnodiging aan de Staatssecre-
taris om alles nog eens op een rijtje te 
zetten en om op basis daarvan te 
verklaren dat een inlevering voor de 
'bovenminima' van 10% tot 15% de 
redelijkheid toch niet te boven gaat. 
Die 'bovenminim zijn natuurlijk de 
middengroepen, die nu weer moeten 
inleveren. 

De minima worden van de operatie 
niet slechter; zij krijgen er per 1 
januari 1983 zelfs 1 % bij. Dat is hun 
geenszins misgund, hoewel wij grote 
vraagtekens zetten achter de gevolgen 
daarvan voor het bedrijfsleven, want 
die zijn ook belangrijk. 

De koppeling voor de minima zorgt 
ervoor dat hun draagkracht niet extra 
wordt aangetast. In eerste instantie 
heb ik gevraagd, of hierdoor het 
draagkrachtprincipe geen geweld 
wordt aangedaan. Is dit geen voor-
beeld van het gebruiken van belasting-
instrumenten voor inkomenspolitieke 
doeleinden? 

Een ander punt dat nog enige 
opheldering behoeft, is de handhaving 
van de stelling, dat de samenloop der 
regelingen voor de hier in het geding 
zijnde groepen belastingplichtigen 
gering is. Mijn fractie is daarover niet 
helemaal gerustgesteld. Er heeft 
slechts een globale beoordeling 
plaatsgevonden. Kan de bewindsman 
hierop nader ingaan? De cumulatie 
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Van Rossum 

moet in ieder geval dwingen tot een 
extra voorzichtige behandeling, 
waarbij nieuwe overgangsperioden 
op hun plaats kunnen zijn. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik vind dat de Staatsse-
cretaris op mijn opmerkingen over het 
aspect van de stijging van de collec-
tieve lastendruk, vervat in deze 
maatregelen, een leuk antwoord heeft 
gegeven. Hij heeft gezegd dat hij dat 
niet per week kan waarmaken. Dat 
lijkt mij inderdaad erg moeilijk. Er 
zitten immers ook autonome factoren 
in, die dat extra moeilijk maken. 

Ik vind dat hij met zijn opmerking 
dat het bekeken moet worden over de 
volledige regeerperiode, het streven 
van het kabinet om de collectieve 
lastendruk niet te laten stijgen, sterk 
heeft gerelativeerd. Ik zou de Staats-
secretaris wil len zeggen: 'Wij spreken 
elkaar over vier jaar nader! ' 

Ook op mijn vraag over de mate van 
onderbouwing van een aantal bedra-
gen, namelijk zowel de bestaande 
aftrekken voor bejaarden en arbeidson-
geschikten als de nieuwe bedragen uit 
het komende wetsontwerp voor de 
forfaitaire aftrekken in het kader van 
de buitengewone lasten - het gaat 
hier om f424 en f 600 - heeft de 
Staatssecretaris een aardig antwoord 
gegeven. 

Hij zei namelijk dat deze eigenlijk 
niet zijn te onderbouwen en dat een 
en ander, ondanks de opmerkingen 
die hij daarbij heeft gemaakt, betrek-
keiijk willekeurig is. 

Tot mijn spijt is de Staatssecretaris 
niet ingegaan op mijn opmerkingen 
over het percentage van 10 dat in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag over het wetsontwerp 17 445 
wordt genoemd als het percentage, 
waarmee de koopkracht voor een 
WAO'er die op het niveau van 1,5 keer 
modaal zit, in 1983 zou dalen. Ik heb 
daarbij gezegd dat enkele factoren 
niet zijn meegeteld, zoals de woonlas-
tenverhoging, de huurquotenormver-
hoging, en de verhoging van gemeen-
telijke belastingen. 

Ik heb gevraagd of in die berekening 
met als uitkomst 10% ook de samen-
loop van WAO en WSW, de eigen 
bijdrage voor gezinshulp en die voor 
geneesmiddelen niet zijn meegeno-
men. Ik heb toen geconcludeerd dat 
het eerder op 15% dan op 10% zou 
uitkomen. Daarover zou ik graag 
alsnog het commentaar van de 
Staatssecretaris vernemen. 
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Er is gezegd dat men bij een 
echtpaar, waarvan beide echtgenoten 
bejaard zijn, niet met 2 maal f424 als 
forfaitair bedrag bij de buitengewone 
lastenaftrek te maken zal krijgen, 
maar met f 606 vanwege de budgettai-
re consequenties. De Staatssecretaris 
is daarop niet ingegaan. Ik heb 
gevraagd wat de budgettaire conse-
quenties zouden zijn, als wél werd 
besloten tot 2 maal f424. 

Verder heb ik gevraagd, waarom in 
dit geval wordt gezegd dat dit bedrag 
niet tweemaal kan worden genomen, 
terwijl dit niet wordt gezegd bij de 
combinatie van twee arbeidsonge-
schikten en bij de combinatie van één 
arbeidsongeschikte en één bejaarde. 
Ook daarop zou ik graag een antwoord 
horen. 

Ik heb gevraagd of er door de 
afschaffing van de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting en door de 
optrekking van de AAW-grens geen 
risico is voor verlies van werk en 
vooral voor de kansen op de arbeids-
markt betreft. De Staatssecretaris zei 
van niet. Ik meen dat hij dat veel te 
optimistisch ziet. 

Hij zei dat de werkgever daarvoor 
kan zorgen via een reiskostenregeling, 
of dat de betrokkene er zelf iets aan 
kan doen. Wanneer de werkgever er 
iets aan zou doen, komt dat dus neer 
op het propageren van lastenverzwa-
ring voor het bedrijfsleven. Dat is in 
strijd met wat de Regering nastreeft. 
Het lijkt mij voor de Regering de 
moeite waard, hierop te reageren. 

Twee vragen over de motorrijtuigen-
belasting zijn niet beantwoord: 
Betekent het aflopen van de overgangs-
periode na 10 jaar dat men vanaf zijn 
75e jaar toch weer motorrijtuigenbe-
lasting moet gaan betalen? Of vindt 
de Regering dat men dan maar niet 
meer in een auto moet gaan zitten? Is 
een verwijzing naar de bijstand wel 
mogelijk? Zit het betalen van motorri j-
tuigenbelasting niet al in het standaard-
pakket van de bijstand? Zo ja, dan 
zou er geen grond zijn voor een 
gehandicapte bejaarde, een extra-uit-
kering krachtens de Bijstandswet aan 
te vragen. 

Ik vind het hier maken van compli-
mentjes over en weer iets waarmee 
men spaarzaam moet zijn, vanwege 
het grote risico dat dat overgaat in 
slijmerig gedrag, ook, mijnheer de 
Voorzitter, omdat u altijd heel streng 
bent wanneer een spreektijdbeperking 
geldt. Daarop maak ik nu maar eens 
een uitzondering. Ik vind het, zowel 
qua inhoud als qua vorm, zeer 
plezierig debatteren met de Staatsse-
cretaris. 

Belastingwetgeving 

Misschien mag ik mij , behalve het 
woord 'sl i jmerig', nog een verwijzing 
naar Multatuli veroorloven. In één van 
zijn Ideëen heeft hij geschreven dat 
waakzaamheid geboden is wanneer 
iemand begint met een compliment, 
waarop vaak 'komma, maar...' volgt, 
en een heleboel negatiefs. Ik draai het 
nu o m : ik heb een heleboel negatiefs 
geuit, maar ik eindig met een compli-
ment. 

D 
De heer Hummel (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor zijn antwoord. 

Wat het wetsontwerp inzake de 
assurantiebelasting betreft, ben ik er 
inmiddels van overtuigd dat uitstel 
niet gewenst en niet zinvol is. Daarbij 
laat ik het dan maar. 

Over de afschaffing van de arbeids-
ongeschiktheids- en de bejaardenaf-
trek heeft zich zojuist een mistig 
debatje afgespeeld. Daarbij ging het 
om de vraag hoe het precies zat met 
het overschrijden van de 11,5%-clau-
sule in de buitengewone-lastenrege-
ling, voor lagere en hogere inkomens. 
Wij zullen het erover eens zijn dat het 
voordeel daarbij voor hogere inko-
mens groter is dan voor lagere, 
gezien het tarief. 

Ik ben blij dat de Staatssecretaris 
heeft erkend dat de gang van zaken 
met betrekking tot de Raad van State 
weinig fraai is. Ik hoop dat iets 
dergelijks voortaan kan worden 
vermeden. 

Niet erg tevreden ben ik met de 
extra-werkdruk bij de belastingdienst 
als gevolg van de compensatie. 
Daarover dien ik dan ook een motie 
in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Hummel, 
Wöltgens en Kombrink wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Regering de 
compensatie van de afschaffing van 
de aftrekken voor bejaarden en 
arbeidsongeschikten ten dele tot 
stand brengt door de invoering van 
een forfait in de sfeer van de buiten-
gewone lasten; 

van oordeel, dat zulks leidt tot een 
extra beslag op de uitvoeringscapaci-
teit van de belastingdienst; 

verzoekt de Regering, het ernaar toe 
te leiden, dat de belastingdienst op 
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Voorzitter 

een personeelssterkte wordt gebracht, 
die in overeenstemming is met de 
toegenomen werkzaamheden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8(17 670). 

De heer Hummel (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat betreft de afschaffing 
van de vrijstelling van motorri j tuigen-
belasting voor invaliden wil ik nog 
twee opmerkingen maken. Kan de 
Staatssecretaris meedelen binnen 
welke termijn de - naar ik hoop van 
een advies van de Raad van State 
voorziene - stukken ter zake van de 
AAW beschikbaar zijn, opdat daarover 
nog eens van gedachten kan worden 
gewisseld? 

Met betrekking tot de oorlogsslacht-
offers is mij door de heer De Grave 
gevraagd, uit te leggen hoe het komt 
dat een gewijzigd amendement in 
circulatie is. Ik moet zeggen dat in 
eerste aanleg werd gedacht dat het 
juister was aansluiting te vinden bij 
de systematiek van de wet, waarin 
ook ten aanzien van een aantal andere 
zaken de termijn van 10 jaar wordt 
geïntroduceerd. 

Nader beraad heeft echter opgele-
verd dat door het specifieke karakter 
van deze toch betrekkelijk geringe 
groep - daarbij valt ook te voorzien 
dat de termijn van 10 jaar niet zo 
zinvol behoeft te zijn - deze termijn 
beter erbuiten kon worden gelaten. 

De vraag is overigens of de Staats-
secretaris dit amendement anders 
bejegent als de termijn van 10 jaar 
wel erin is opgenomen. Dat een 
aantal regelingen met betrekking tot 
de voorzieningen voor oorlogsslacht-
offers en daarmee gelijk te stellen 
belastingplichtigen onder het departe-
ment van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur vallen, is onze fractie 
bekend. Wij menen desondanks dat 
het, gegeven de specifieke belangen 
van deze groep, gewenst is hen zo 
ongestoord mogelijk binnen het 
systeem te laten, voor zover het om 
de belastingvrijstelling gaat. 

Uit overleg met de groep is namelijk 
gebleken dat zij er niet zozeer op uit 
zijn om op de een of andere manier 
gecompenseerd te worden in hun 
financiële belang, maar dat - dat is 
ook de mening van onze fractie - zij 
claimen onder zodanig specifieke 
omstandigheden te verkeren dat zij 
ongestoord onder het huidige regime 
wil len blijven. Voor precedentwerking 
behoeft naar mijn mening niet te 
worden gevreesd. 

De heer De Grave (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Als de voorkeur van de 
Staatssecretaris uitgaat naar aan-
sluiting bij de systematiek van de 
overgangsperiode van 10 jaar, is de 
heer Hummel dan bereid toch weer 
zijn oorspronkelijke voorstel aan de 
Kamer voor te leggen en niet het 
nadere? 

De heer Hummel (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet erkennen niet 
precies te weten hoe dit formeel zit. 
Als de reactie van de Staatssecretaris 
ertoe leidt dat wi j ons nog nader 
moeten bezinnen, zullen wi j dat zeker 
doen. 

• 
De heer Van Dijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindsman 
voor zijn uitvoerig antwoord, maar ik 
wil eraan toevoegen het jammer te 
vinden dat alleen hij vanmiddag bij de 
behandeling van deze wetsontwerpen 
achter de tafel zit en niet een aantal 
andere bewindslieden die ook ten 
nauwste betrokken zijn bij de conse-
quenties van een aantal van deze 
wetsontwerpen en bij het bieden van 
de noodzakelijke compensatie. Als 
gevolg daarvan stelden een aantal 
antwoorden mij minder tevreden. De 
antwoorden waren ook minder 
uitvoerig dan ik hoopte. Ik kom 
daarop terug. 

De Staatssecretaris bevestigde met 
betrekking tot de categorie van 
65-jarigen en ouder die invalide 
worden eigenlijk onze conclusie, dat 
er geen goede regeling is voor deze 
categorie van invalide bejaarden. 
Voor hen rest de gang naar de sociale 
bijstand. Gegeven het feit dat een 
dergelijke regeling, waaraan zou 
kunnen worden aangesloten bij het 
bieden van compensatie, niet bestaat, 
geeft mijn fractie toch de voorkeur 
aan een aflopende regeling in het 
kader van de vrijstelling van de 
motorrijtuigenbelasting voor deze 
groep. 

Wij zullen dan ook het amendement 
dat de heer Grave en ik hebben 
ingediend handhaven. Het wijkt wat af 
van de voorkeur die wi j hebben 
uitgesproken voor een verschuiving 
van deze lastencompensatie van 
fiscale naar sociale sfeer. Nogmaals, 
gegeven het feit dat hiervoor in feite 
geen goed kader aanwezig is, denk ik 
dat wi j deze uitzondering, die bepaald 
geen schoonheidsprijs verdient en de 
zaak weer gecompliceerder maakt, 
toch moeten handhaven. Deze groep 
valt anders tussen de wal en het schip 
en ook de kosten daarvan zijn niet 
prohibitief. 

Anders ligt het, naar mijn mening, 
met betrekking tot de groep die wi j 
kortheidshalve aan kunnen duiden als 
de verzets- en oorlogsslachtoffers, 
welke groep dat ook moge zijn. 
Daarvoor bestaan wel kaders die in 
principe, zoals de bewindsman heeft 
gezegd, de mogelijkheid bieden om 
extra kosten voor deze groep op te 
vangen. 

Het antwoord echter met betrekking 
tot die groep van verzets- en oorlogs-
slachtoffers was nogal cryptisch en 
niet geheel bevredigend. Dit was 
waarschijnlijk een gevolg van het feit 
dat de betrokken bewindslieden, die 
ons meer inzicht kunnen geven in wat 
nu werkelijk de ruimte is die deze 
voorzieningen bieden, vanmiddag 
niet aanwezig zijn geweest. 

Wij moeten dus na het antwoord 
dat wij hebben ontvangen tot de 
conclusie komen dat er voorzieningen 
bestaan, zoals de Wet buitengewoon 
pensioen 1940-1945, Wet uitkering 
vervolgingsslachtoffers, Rijksgroeps-
regeling Oorlogsslachtoffers en 
dergelijke, die in principe de mogelijk-
heid bieden van compensatie. 

Onze vraag was natuurlijk niet of 
die mogelijkheid in principe bestaat, 
maar of die mogelijkheid ook zal 
worden toegepast. Het antwoord 
daarop hebben wij niet gekregen. Die 
regelingen bieden dus in principe de 
mogelijkheid voor compensatie voor 
de hogere kosten wegens motorri j tui-
genbelasting. 

In dat kader geven wij er de voorkeur 
aan gebruik te maken van die voorzie-
ningen boven een uitzonderingsrege-
ling in de fiscale sfeer, zoals voorge-
steld wordt in het amendement 
Hummel-Brouwer. 

Aangezien de bewindsman van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
vanmiddag niet in ons midden is, is 
een goede discussie over deze zaak, 
die tot de duidelijke conclusies en 
afspraken kan leiden, dat die compen-
satie inderdaad zal worden inge-
bouwd, nu niet mogelijk. Wij zullen 
daarom vroeg in 1983 - waarschijnlijk 
in het kader van de begrotingsbehan-
deling van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur - op deze zaak terugkomen 
om ervoor te zorgen dat deze groep 
de compensatie krijgt waarop zij naar 
onze mening aanspraak heeft. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Houdt de 
geachte afgevaardigde dan ook 
rekening met het probleem van een 
extra keuring. Dat is met name door 
de Stichting '40-'45 aangevoerd, niet 
alleen dus de financiële kant van de 
zaak. 
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Van Dijk 

De heer Van Dijk (CDA): Ja, dat 
aspect zullen wi j bij die discussie 
zeker betrekken. Het gaat ons erom 
niet alleen een mogelijkheid te bieden 
voor deze mensen om compensatie te 
verkrijgen voor die hogere lasten, 
maar dat ook op een voor hen 
gepaste wijze te doen. Ik denk dat 
daarover de discussie begin volgend 
jaar zal moeten gaan. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Begin 
volgend jaar is die keuze niet meer 
mogelijk, want er wordt reeds nu een 
bepaalde keuze gemaakt doordat de 
vrijstell ingsmogelijkheid wordt 
ingetrokken. 

De heer Van Dijk (CDA): Wij maken 
nu dus de keuze deze compensatie 
voor deze mensen niet toe te passen 
in het kader van de fiscale wetgeving, 
in het kader van de motorri j tuigenbe-
lasting, - dat zou het volgen zijn van 
het amendement dat de geachte 
afgevaardigde samen met de heer 
Hummel heeft ingediend - maar deze 
weg te gaan via de voorzieningen die 
bestaan en in principe de mogelijkheid 
daarvoor bieden. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Stapt de 
fractie van het CDA daarmee af van 
het standpunt, dat voor deze groep 
een speciale regeling belangrijk is? 

De heer Van Dijk (CDA): Dat doen wi j 
niet. Indien de regeling de mogelijk-
heid biedt om ook in deze gevallen te 
voorzien, zoals wi j vanmiddag hebben 
vernomen, biedt deze regeling langs 
deze weg voldoende mogelijkheid om 
deze groepen de benodigde compen-
satie te geven. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In deze termijn vervang ik 
mijn fractiegenoot Engwirda, die op 
het ogenblik in mondeling overleg is 
met een andere belangrijke vertegen-
woordiger van de Regering. 

De Staatssecretaris heeft gezegd 
dat de opmerkingen van de heer 
Engwirda overeen eventuele invoering 
van een zogenaamde houderschaps-
belasting hem aanspraken en dat er 
reeds een studie gaande is op het 
Ministerie van Financiën naar de 
mogelijkheden hiervan. 

Ik hoop dat deze studie op korte 
termijn kan worden afgerond, gezien 
het gegeven dat een nota naar 
aanleiding van het eindverslag van de 
Commissie voor de Rijksuitgaven 
eerst na afronding van onder meer 
deze studie zal worden uitgebracht. 

Kan de Staatssecretaris misschien 
nadere mededelingen doen over het 
tempo waarin een en ander zich 
afspeelt op het departement? 

Wat de assurantiebelasting betreft, 
hebben wi j begrip voor de problemen 
die de Staatssecretaris schetste bij het 
verschuiven van de ingangsdatum 
van de verhoging van de assurantie-
belasting. Op dit moment heeft een 
aantal verzekeraars blijkbaar reeds 
rekening gehouden met de ingangsda-
tum van 1 maart 1983. Wij zullen 
daarom niet verder aandringen op 
verschuiving met een maand, maar 
wij hopen wel dat de voorgestelde 
maatregel in goed overleg wordt 
uitgevoerd. 

Ik kom tot de beoordeling door de 
Staatssecretaris van de motie van 
D'66 over de AAW-compensatie. Hij 
heeft de motie, waarin wordt gevraagd 
de intrekking van de invaliditeitsvrij-
stelling volledig te compenseren tot de 
verlaagde inkomensgrens van 
f46.125, ontraden. Zijn argumenten 
overtuigen ons zeer zeker niet. Hij is 
namelijk van mening dat een compen-
satie van 1/3 van de gemaakte kosten 
voor sommige groepen zoals de 
Regering voorstelt, voldoende is. 

Gezien de cumulatieve effecten 
voor gehandicapten van allerlei 
maatregelen die op het ogenblik in 
behandeling zijn, vindt de fractie van 
D'66 dit zeer onvoldoende. Wij vragen 
de Staatssecretaris dan ook nog eens 
waarom hij deze vergoeding van 1/3 
wel voldoende vindt. 

De heer De Grave (VVD): Is de heer 
Nypels zich ervan bewust dat, wanneer 
de fractie van D'66 in principe pleit 
voor de juistheid van de overgang 
van de fiscale sfeer naar de sociale 
sfeer, ook de in de AAW neergelegde 
regels van toepassing worden? 

Dit betekent dat eendere leef- en 
werkkilometers onder de regeling van 
de AAW vallen. Hoe kan men dan, 
indien wordt gepleit voor de juistheid 
van de overgang van de fiscale naar 
de sociale sfeer, tegelijkertijd de 
consequenties van die overgang, 
neergelegd in de AAW, te niet doen 
door het aanvaarden van de motie die 
door de heer Engwirda is ingediend? 

De heer Nypels (D'66): Het gaat 
natuurlijk om twee zaken. 

Ten eerste is er het streven naar 
een zo goed mogelijk stelsel, geba-
seerd op consequente toepassing van 
de verschillende principes die aan 
de verschillende stelsels ten grondslag 
liggen. 

Ten tweede gaat het erom dat wi j 
rekening houden met de inkomensef-

fecten die ontstaan op het moment 
dat wij van het ene naar het andere 
stelsel overgaan. Daar hebben wi j het 
op dit ogenblik over. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil mij tot één zaak 
beperken, namelijk de vrijstelling van 
de motorri jtuigenbelasting voor 
verzetsgepensioneerden. De Staatsse-
cretaris heeft verwezen naar het 
Departement van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur. Dat heeft hij ook 
al gedaan in de schriftelijke behande-
ling. Hij begrijpt hoe belangrijk die 
vrijstellingsregeling is voor deze 
groep en hij heeft het specifieke 
karakter en de specifieke problemen 
erkend. 

Er is echter volgens hem een 
andere oplossing en hij verwees 
daarvoor naar het Departement van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 
Dat vind ik eerlijk gezegd iets te 
gemakkelijk. Het gaat om een groep 
mensen die altijd bij het aanvragen 
van voorzieningen en dergelijke 
geconfronteerd worden met herinne-
ringen die vaak grote trauma's met 
zich brengen. Dat is ook de achtergrond 
geweest van het aanbrengen van 
specifieke regelingen. 

Er zijn in deze Kamer vaker debatten 
gehouden over de vraag hoe deze 
groep moest worden behandeld. Ik 
heb laatst in de Handelingen het 
debat over de Wet Aanpassingsmecha-
nismen nog eens doorgelezen en ook 
daarin werd het eigen karakter van 
deze groep erkend. Dat betekent dat 
een bewindsman van welk departe-
ment dan ook, die met deze groep te 
maken krijgt, in verband met een 
regeling voor deze groep onder 
verantwoordelijkheid van dat departe-
ment, daarvoor een eigen verantwoor-
delijkheid heeft. 

In de brief van de Stichting '40-'45 
van 17 december wordt gezegd dat er 
niet alleen een financieel probleem is. 
Mensen met een verzetspensioen 
vallen in deze regeling onder een 
apart regime, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke proble-
men. Eén aspect daarvan is, dat als 
een oud-verzetsdeelnemer een 
buitengewoon pensioen ontvangt op 
basis van 80 tot 100%, aan hem of 
haar automatisch vrijstelling wordt 
verleend van het betalen van motorri j-
tuigenbelasting. Dat betekent dat bij 
voorbeeld keuringen en beroepsproce-
dures niet aan de orde zijn. 

Er is dus sprake van een verlichting 
van de positie van deze mensen, want 
zij behoeven zich in ieder geval niet te 
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verdedigen voor het aanvragen van 
vrijstelling van motorrijtuigenbelas-
t ing. 

Dat scheelt nogal wat geestelijke 
ellende. 

In de brief van de stichting staat ook 
dat de periodieke keuringen niet 
noodzakelijk zijn en dat de vrijstelling 
niet is gerelateerd aan het ontvangen 
van een vergoeding voor vervoerskos-
ten. Mij is niet bekend hoe die relatie 
ligt, maar het is in ieder geval een 
tweede element dat specifiek voor 
deze groep geldt. 

De Staatssecretaris zegt dat er 
speciale voorzieningen zijn die bij het 
Departement van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur te treffen zijn. Is 
deze regeling dan ooit overbodig 
geweest? Dat kan ik mij haast niet 
voorstellen. 

Van deze vrijstelling van motorri j tui-
genbelasting wordt gebruik gemaakt, 
terwijl er ook nu al voorzieningen zijn 
bij het Departement van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, dus die 
regeling heeft blijkbaar een eigen 
karakter en nut. Als deze regeling 
komt te vervallen vindt er dus een 
overgang plaats naar het Departement 
van WVC, waarmee deze groep onder 
een ander regime komt te vallen. 

Ik denk in dit verband aan keuringen 
en beroepsprocedures als die keurin-
gen niet leiden tot een vervoersvoor-
ziening. Ik kan de gevolgen van die 
overgang op dit moment niet overzien. 
De Staatssecretaris heeft mij niet op 
een bevredigende wijze geantwoord 
hoe deze groep de problemen bij een 
dergelijke overgang zou moeten 
opvangen. 

Sterker nog, de overgang van deze 
groep is naar mijn gevoel helemaal 
niet duidelijk aan de orde geweest. 
Als wij het specifieke karakter van 
deze groep erkennen en als wi j het 
noodzakelijk achten dat er specifieke 
regelingen blijven bestaan, moet 
er zeer zorgvuldig worden gehandeld 
bij het intrekken van een speciale 
regeling, die heel duidelijk voordelen 
oplevert. Ik heb de keuringen ge-
noemd. 

Ik vind het ook onverantwoord dat 
een dergelijke regeling wordt ingetrok-
ken zonder dat nagedacht is en 
zonder dat aan de Kamer is meege-
deeld op welke wijze met dergelijke 
specifieke groepen rekening wordt 
gehouden en hoe die overgang wordt 
gemaakt. 

Met andere woorden - ik doelde 
hier ook op toen ik een vraag stelde 
aan de heer Van Dijk - ik vind dat de 
intrekking van deze vrijstelling niet 

kan plaatsvinden. In ieder geval moet 
op een zeer afdoende wijze rekening 
worden gehouden met de problemen 
die worden aangestipt in de brief van 
de Stichting '40-'45. Ik hoop dat ik 
hierover in tweede instantie iets meer 
hoor van de Staatssecretaris. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal zoveel mogelijk de 
volgorde van de sprekers in acht 
nemen, daarbij heen en weer switchen-
de van wetsontwerp tot wetsontwerp 
en van spreker tot spreker. Daardoor 
kan het enigszins een verbrokkeld ge-
heel worden. Ik zal ook zo snel 
mogelijk antwoorden, want ik zie u al 
naar de klok kijken. 

De heer De Grave heeft een opmer-
king gemaakt over de 150 manjaren. 
Hij heeft gezegd dat hij nog steeds 
niet overtuigd is door hetgeen in de 
stukken is gesteld en dat hij het 
derhalve ook niet kan zijn naar 
aanleiding van hetgeen ik in eerste 
termijn daarover heb gezegd. Een 
bepaald argument kan op degene, die 
een vraag heeft gesteld, niet als 
voldoende overtuigend overkomen. 
Dit betekent echter nog niet dat 
degene, die het argument hanteert, 
daardoor in staat is om, als het 
argument niet overtuigt, met andere 
en betere argumenten te komen, 
waardoor de man of vrouw, tegen 
wie het argument wordt gebruikt, 
alsnog overtuigd raakt. 

De heer De Grave (VVD): Mijn hoog-
achting voor de Staatssecretaris is 
bekend. Derhalve heb ik tot twee maal 
toe hetzelfde vraagje gesteld, hopende 
en verwachtende dat alsnog het 
argument zou komen, dat mij zou 
kunnen overtuigen. Ik moet nu helaas 
constateren dat dit niet zal geschieden. 

Staatssecretaris Koning: Ik ben het 
met de geachte afgevaardigde eens 
dat hij met het niet volledig overdacht 
zijn van dit probleem door het leven 
zal moeten gaan. Ik heb namelijk aan 
de argumenten, die ik heb gegeven, 
weinig meer toe te voegen. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde heeft ook gesproken 
over gehuwden en ongehuwden. Hij 
heeft gezegd dat wij de verdere 
beleidsbepalingen in een nader 
gesprek over de Nota Op Weg zullen 
voortzetten. Ik ben hem erkentelijk 
voor deze opmerking. 

Deze geachte afgevaardigde en met 
name ook de heren Nypels en Hummel 
hebben gesproken over de assurantie-
belasting. Zij hebben vooral gesproken 
over de datum van de ingangstermijn. 

De heer De Grave was het meest 
kritisch in zijn benadering en verwees 
naar de brief van de verzekeraars. Ik 
wi l de geachte afgevaardigde erop 
wijzen dat hij terecht heeft gezegd dat 
het verbond een advies heeft gegeven. 
Nu worden die adviezen niet altijd 
volledig opgevolgd. 

Uit mijn informaties weet ik dat een 
gedeelte van de verzekeraars reeds 
volledig rekening houdt met het feit 
dat de ingangsdatum 1 maart is. Om 
ongelijkheid te vermijden, wil ik 
vasthouden aan deze ingangsdatum. 
Ik zeg de heer Nypels toe dat, indien 
in de uitvoeringssfeer problemen 
rijzen, ik die problemen in overleg 
met betrokkenen zo goed mogelijk zal 
pogen op te lossen. 

De heer De Grave heeft een opmer-
king gemaakt over het contact. Mijns 
inziens kan toch niet worden gespro-
ken van een ernstige vertraging. Er is 
op 5 november met de daadwerkelijke 
werkzaamheden begonnen; op 24 
november is er overleg geweest. In 
die tussentijd heeft het gehele beraad 
en de gehele besluitvorming plaatsge-
vonden. Het kabinet of welke bewinds-
man uit het kabinet ook maar kan dan 
ook nooit een verwijt gemaakt 
worden, dat niet ti jdig contact is 
opgenomen. 

In deze periode van 14 dagen moet 
men toch wel enige zaken op een rijtje 
zetten. Juist in de beginfase van het 
kabinet is het wenselijk dat deze 
plannen in hun totaliteit tegen elkaar 
worden afgewogen. Er is ook allerlei 
overleg geweest over de vraag of een 
buitengewone-lastenregeling zou 
worden ingevoerd en of de afschaffing 
van de bejaarden- en invaliditeitsaftrek 
in de inkomstenbelasting al dan niet 
zou worden doorgevoerd. Mijns 
inziens kan aan het kabinet geen enkel 
verwijt worden gemaakt over het 
tijdstip waarop met betrokkenen 
overleg is gepleegd. Sneller kon het 
werkelijk niet! 

De heer De Grave (VVD): De Staatsse-
cretaris had mij daarvan reeds in eerste 
termijn overtuigd. Het ging mij om de 
vraag of het in het algemeen - als een 
bewindsman of -vrouw een maatregel 
voorstelt aan het kabinet - op grond 
van de gedachte van een zuivere 
wetgeving niet wenselijk zou zijn 
contact te hebben met de betrokkenen 
over de consequenties voordat men 
een voorstel in de Ministerraad 
brengt. Ik zou mij zo'n procedure heel 
goed kunnen voorstellen. Het voorstel 
dat de Staatssecretaris dan in de 
Ministerraad zou hebben ingebracht 
zou dan ongetwijfeld hebben geluid 
dat de regeling ingaat per 1 maart. 
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Staatssecretaris Koning: Mijns inziens 
is deze vraag veel te algemeen 
gesteld. Er zijn situaties waarin eerst 
het consent van de Ministerraad 
gegeven moet worden alvorens tot 
overleg kan worden gekomen. In 
andere gevallen - het beleid is dan 
reeds uiteengezet in bij voorbeeld de 
Miljoenennota of in begrotingshoofd-
stukken - kan men over de plannen 
alvorens men tot een formulering van 
de wetgeving komt, inderdaad beter 
eerst met de belanghebbenden 
overleg plegen. De vraag van de heer 
De Grave is echter te algemeen 
gesteld en ik moet hierop dan ook 
ontkennend antwoorden. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde heeft een aantal 
opmerkingen gemaakt over de 
motorrijtuigenbelasting. Hij vroeg 
hierbij met name om begrip voor het 
amendement van de heer Hummel. 
Het lijkt mij echter het beste dat ik de 
geachte afgevaardigde voor een 
ogenblik verlaat en mij begeef in de 
richting van mevrouw Brouwer. 
Evenals de heer Hummel heeft zij 
namelijk een principieel betoog 
gehouden, waarover ik een aantal 
opmerkingen wil maken. 

Op het punt van de afschaffing van 
de invaliditeitsaftrek in de motorri j tui-
genbelasting heb ik erop gewezen 
dat, een enkele uitzondering daargela-
ten - het amendement van de heren 
De Grave en Van Dijk richt zich 
hierop - andere regelingen aanwezig 
zijn. Mevrouw Brouwer vroeg zich af, 
waarom er geen gebruik is gemaakt 
van de bestaande regeling en waarom 
toch vrijstelling in de motorri j tuigen-
belasting is gegeven naast die andere 
regeling. Sinds 1937 - de geachte 
afgevaardigden hebben hierop in 
eerste termijn gewezen - is er een 
vrijstelling in de motorrijtuigenbelas-
t ing voor gehandicapten. 

Deze regeling is vanzelfsprekend 
ook toegepast op de groep waarover 
mevrouw Brouwer en andere afgevaar-
digden gesproken hebben. Het is 
geheel terecht dat in dat kader en 
gelet op de gemoedstoestand van 
deze betrokkenen, geen extra keuring 
gevraagd is. Deze mensen komen 
reeds op grond van hun verzetsverle-
den en op grond van hun gezondheids-
toestand in aanmerking voor een 
buitengewoon pensioen. Die keuring 
is voor ons voldoende. 

Ik til daar niet licht aan, want ik heb 
als Kamerlid daarmee ook te maken 
gehad. Wat is hier echter aan de 
hand? Hier wordt een volledige 
aftrekregeling voor gehandicapten 

ongedaan gemaakt. Alleen bij een 
groep die door leeftijd kan worden 
begrensd zoals de bejaarden, en waar 
verder geen onderscheid wordt 
gemaakt, handhaven wi j de bestaande 
regeling. Dat betekent dat wij het 
principe van gelijkheid kunnen 
toepassen. 

Mevrouw Brouwer zegt terecht dat 
degenen waarom het hier gaat, een 
aparte status en een aparte behande-
ling verlangen. Die aparte status en 
aparte behandeling heeft men in het 
kader van de motorri j tuigenbelasting-
wetgeving tijdens het bestaan van de 
vrijstelling kunnen genieten zonder 
dat afbreuk gedaan werd aan de 
bepalingen die daaromtrent zijn 
neergeschreven in onze wetgeving, 
namelijk de toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel. Indien men die 
gelijkheid niet meer kan toepassen, 
omdat men geen leeftijdscriterium 
meer heeft waardoor iedereen in die 
situatie daarmee te maken krijgt, 
komen wij in een heel moeilijke 
situatie terecht. Ik betreur die situa-
tie sterk. 

In die context is het mij niet mogelijk 
om positief te reageren op het 
amendement van de heer Hummel. Ik 
doe dat onverschillig of in het amen-
dement een beperking tot tien jaar is 
opgenomen of niet. Ik kan het niet 
doen, maar wellicht dat de Minister 
van WVC voor deze groep een 
oplossing kan bieden. Voor deze 
groep bestaan wel regelingen en 
wanneer deze naar het oordeel van de 
geachte afgevaardigden onvoldoende 
zijn, kunnen zij met de Minister van 
WVC overleg plegen over de vraag of 
die regelingen moeten worden 
uitgebreid. 

Ik onthoud mij op dat punt van een 
oordeel want ik spreek wel namens de 
Regering maar doe voorzichtig aan 
wanneer ik mij begeef op het beleids-
terrein van andere bewindslieden. Ik 
zie overigens persoonlijk niet in 
waarom in dit geval voor deze groep 
voor de Minister van WVC de verplich-
ting tot strengere keuringseisen zou 
bestaan dan nu reeds het geval is. 

De heer Meijer (PvdA): De Staatssecre-
taris en ik weten dat exclusiviteit in 
behandeling op verschillende terrei-
nen in hoge mate bepalend is voor 

• de persoonlijke aanvaarding van hun 
lot door een heel grote groep oorlogs-
getróffenen. Het is hem en mij 
bovendien bekend dat de vrijstellings-
regeling die nu aan de orde is, als een 
bijzondere vorm van erkenning 
behalve in de materiële sfeer in de 
immateriële sfeer ook een buitenge-
woon belangrijke rol speelt. 

Wij hebben in dit parlement een- en 
andermaal het beginsel exclusiviteit 
in behandeling bij regelingen en 
voorzieningen voor de grote groep 
oorlogsslachtoffers breed bevestigd. 
Ik kan, ondanks de argumentatie van 
de Staatssecretaris, niet inzien 
waarom dit beginsel bij dit wets-
ontwerp moet worden doorbroken. 

Staatssecretaris Koning: Het spijt mij 
dat ik nog duidelijker moet worden. Ik 
had namelijk de bepaling niet wil len 
noemen, maar ik zal het nu wel doen. 
Binnen het kader van de wetgeving 
was bij de bestaande vrijstelling de 
mogelijkheid aanwezig om bij de 
uitvoering - dat betreft de keuring -
de exclusiviteit te betrachten zonder 
in strijd te komen met het privilege-
verbod in de Grondwet. Wanneer die 
vrijstelling er in het algemeen uitgaat, 
kan ik alleen nog maar een algemene 
regeling in acht nemen. Daarom is 
een regeling die wordt getroffen voor 
personen boven de leeftijd die in de 
algemene regeling wordt vermeld, 
niet in strijd met de Grondwet. 

Het is dan wel in strijd met de 
Grondwet om de ene invalide anders 
te behandelen dan de andere, welke 
oorzaak de invaliditeit ook heeft. 
Daarom moet ik de geachte afgevaar-
digden in dit kader verwijzen naar de 
Minister van WVC. Daar kan een 
oplossing worden geboden, omdat er 
geen grondwettelijke belemmering is 
om dat te doen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Het is mij 
volstrekt onduidelijk. Ik kan de 
redenatie van de Staatssecretaris wel 
volgen. Maar als ik hem goed begrijp, 
is het speciale karakter, de speciale 
behandeling van de groep oorlogs-
slachtoffers in strijd met de Grondwet. 
Het gaat bij deze groep natuurlijk om 
de oorzaak van de invaliditeit. Die 
oorzaak is de oorlog. Juist op grond 
daarvan zijn specifieke regelingen 
getroffen. Ik kan niet inzien waarom er 
wel een afwijking wordt gemaakt voor 
mensen boven de 65 jaar en niet voor 
een dergelijke groep waarvoor dit van 
heel groot belang is. Die groep is 
overigens helemaal niet zo groot. 

Staatssecretaris Koning: Indien 
invaliditeit door geweld of oorlogshan-
delingen is toegebracht, doet dat aan 
de invaliditeit geen afbreuk. Ik vind 
het onaangenaam dit te moeten 
zeggen, maar ik moet het wel zeggen, 
want ik meen het. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is voor mij een geheel 
nieuw gezichtspunt, dat ik graag beter 
zou bestuderen. Wat de Regering naar 
voren brengt komt mij in zoverre 
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merkwaardig voor, dat in de pensioen-
wetgeving bij voorbeeld de Wet 
buitengewone pensioenen in vergelij-
king met andere wetten vol privilegiën 
zit, toegespitst op bijzondere posities. 
Het gaat hier om een bijzondere 
positie, die voortdurend aanleiding is 
geweest voor exclusiviteit in de 
behandeling. Ik vermag niet in te zien 
waarom dit ene verband op dit 
moment zo'n absolute betekenis 
krijgt. 

Staatssecretaris Koning: Er bestaat in 
de Grondwet een bepaling, dat 
privileges op het stuk der belastingen 
verboden zijn. 

De heer Den Uyl (PvdA): Zoals 
iedereen weet, laat de inkomstenbelas-
ting aftrek toe ten aanzien van tal van 
factoren die uitsluitend bijzondere 
groepen raken. Dit is nooit betwist als 
zijnde in strijd met de Grondwet. 

Staatssecretaris Koning: Dat komt 
doordat die regelingen een algemene 
gelding hebben. 

De heer Den Uyl (PvdA): Een algemene 
gelding? Je krijgt alleen aftrek voor 
bijzondere ziektekosten indien je aan 
zes of zeven voorwaarden voldoet en 
dit geldt dan ook nog weer eens voor 
bepaalde groepen. Het lijkt mij 
buitengewoon ver gezocht, gelet op 
de praktijk van de Wet op de inkom-
stenbelasting, dat een hier voorgestel-
de bepaling uitgerekend zou worden 
getroffen door het grondwetteli jke 
voorschrift, dat bij de belastingheffing 
geen privileges mogen worden 
verleend. Dit lijkt mij dus buitenge-
woon ver gezocht, gemeten aan de 
praktijk van onze wetgeving en de 
opstelling van de rechter daar tegen-
over 

Staatssecretaris Koning: Toch is het 
heel duidelijk, want deze bepalingen 
hebben een algemene gelding. Wij 
bespreken nu ook een ander wets-
ontwerp. De bestaande invaliditeitsaf-
trek en bejaardenaftrek betroffen een 
aparte regeling voor een bepaalde 
groep, maar iedereen maakte daarvan 
op een gegeven ogenblik gebruik. Ook 
voor de buitengewone-lastenregeling, 
die daarvoor nu in de plaats komt, 
geldt hetzelfde. Hierbij wordt echter 
onderscheid gemaakt tussen de 
oorzaken van de aard van de invaliditeit, 
terwijl die aard dezelfde is. Dit kan 
echter niet in het kader van de Grond-
wet. 

De heer Meijer (PvdA): Dat onder-
scheid wordt terecht gemaakt. 

De groep waarom het hier gaat, is 
toch duidelijk gedefinieerd. Daarvoor 
geldt een heel specifiek stelsel van 
wetten. De toelating tot de Wet 
buitengewoon pensioen is toch niet 
gebaseerd op de definitie van invalidi-
teit als zodanig, maar naar alle 
omstandigheden en de aard ervan. 

Staatssecretaris Koning: Dat beweer 
ik ook niet! 

De heer Meijer (PvdA): Er staat de 
Staatssecretaris toch niets in de weg 
om ook in het fiscale regime aan 
ex-verzetsmensen en ex-vervolgden, 
aan degenen die vallen onder het 
regime van een daarvoor in het leven 
geroepen wet, een bijzonder privilege 
toe te kennen? Hij mag toch niet 
hierbij in die zin de ene invaliditeit 
met de andere vergelijken, terwij l de 
omstandigheden van de groep 
waarover wij hier nu spreken volstrekt 
verschillen van die van de grote groep 
gehandicapten waar nu sprake van is? 

Staatssecretaris Koning: Men kan 
deze groep wel een toelage toekennen 
van een bepaald bedrag, maar op 
grond van ons grondwetteli jk systeem 
kan men diezelfde groep niet zonder 
meer een belastingfaciliteit voor het-
zelfde bedrag geven. Ik ben zelf van 
mening - en daarom ben ik ook zo'n 
voorstander van de buitengewone 
pensioenwetgeving op zich zelf - dat 
er regelingen moeten zijn. De weg die 
de geachte afgevaardigde wi l volgen, 
is afgesloten nu de algemene aftrek 
wordt ingetrokken. 

Ik ben het met de geachte afgevaar-
digde eens, dat voor deze groep iets 
bijzonders moet gebeuren, maar dit 
kan niet met deze methode. Dat is 
mijn bezwaar. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De Staats-
secretaris is hiervoor in twee opzichten 
verantwoordelijk. Voor deze groep 
gold een aparte regime, ook onder de 
huidige belastingwetgeving. Dit betrof 
de keuring en andere zaken. Bovendien 
had de Staatssecretaris, wat dit punt 
betreft de zaak kunnen voorzien. In de 
schriftelijke behandeling is dit nauwe-
lijks aan de orde geweest. 

Integendeel! De Staatssecretaris 
stelt nu een dergelijke specifieke 
maatregel ter discussie. Hij zegt dat 
een regeling kan worden ingetrokken 
voor de algemene groepen en dus 
ook voor deze groep. Zo wordt echter 
geen rekening gehouden met de 
specifieke positie van deze mensen. 
De Staatssecretaris weet immers zelf 
niet wat daarvoor in de plaats komt. 
Hij zegt zelf, dat die discussie dan 
maar met de desbetreffende bewinds-
man van WVC moet worden gevoerd. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is duidelijk dat in een 
discussie feitelijke elementen altijd 
buitengewoon lastig in de beoordeling 
zijn te betrekken, maar bij de verdedi-
ging, waar dan ook, mag men juridi-
sche verweren en juridische opmerkin-
gen te allen tijde aanhalen. Ik begrijp 
daarom niet waarom ik van mevrouw 
Brouwer op dit ogenblik niet met dit 
juridisch verweer zou mogen komen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Het is een 
goed gebruik dat ook een juridisch 
verweer op een zorgvuldige manier 
wordt gebracht en dat er gelegenheid 
is om te bekijken welke argumenten 
er zijn, in overleg met anderen. 

Staatssecretaris Koning: Ik dacht dat 
er in de stukken wel iets stond over de 
gelijkheid. 

Mevrouw Brouwer (CPN): In de 
stukken wordt heel summiere informa-
tie gegeven. Daarin wordt zelfs 
gezegd dat voor de groep waarover 
het gaat, zeer specifieke regelingen 
bestaan, die onderling weer verschil-
lend zijn. 

Staatssecretaris Koning: Op het punt 
van de belastingen wordt het woord 
'gelijkheid' in de stukken gebruikt. Dat 
betekent dat men kan weten hoe het 
zit. 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik de Staatssecre-
taris een ander voorbeeld voorhou-
den? Bij de Kamer is een wetsontwerp 
aanhangig, waarin wordt beoogd een 
deel van de 'windfall profits' af te 
romen bij gaswinning. Men kan 
zeggen: 'windfall profits' zijn 'windfall 
profits' ongeacht de oorzaak. Dan zou 
het voorstel dat nu bij de Kamer ligt, 
wanneer wi j die heffing als een 
belasting zouden moeten aanmerken, 
strijdig zijn met het door de Staatsse-
cretaris geciteerde artikel uit de 
Grondwet. 

Men kan ook zeggen: de ene 
'windfall profit' is de andere niet, 
want men kan ze naar oorzaak en 
achtergrond onderscheiden. Met 
andere woorden, bepalend is de 
manier waarop men de categorie - de 
Grondwet bevat daarover geen 
dwingende bepalingen; de wetgever, 
dat zijn wi j hier met ons allen, stelt 
uiteindelijk vast hoe zo'n artikel uit de 
Grondwet moet worden geïnterpre-
teerd - definieert, afbakent, benoemt. 

Ik wi l niet verhelen dat ik op andere 
gronden moeite heb met het door 
mijn fractie ingediende argument. Ik 
moet mijn stemgedrag wat dat betreft 
dan ook nog definitief bepalen, maar 
ik denk dat het beroep dat de Staats-
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secretaris op het artikel uit de Grond-
wet doet, niet juist is. Ook wanneer 
wij vergelijkingen maken met andere 
thans reeds voorkomende belastingbe-
palingen - hierbij maken wij onder-
scheid naar de aard van de winst, het 
inkomen enzovoorts - zie ik niet goed 
in hoe de Staatssecretaris dit centrale 
argument staande kan houden. 

Staatssecretaris Koning: De heer 
Kombrink komt tot de conclusie dat ik 
mijn argumentatie niet goed staande 
kan houden. Ik bestrijd dat, omdat het 
voorbeeld dat hij gegeven heeft, 
verkeerd is. De Regering heeft in de 
stukken over het voorstel dat de heer 
Kombrink nu als voorbeeld aanhaalt, 
duidelijk gezegd dat daarbij geen 
sprake is van een belastingheffing. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik heb 
gezegd: zelfs als wi j het als een 
belasting zouden aanmerken. De 
discussie daarover is in de schriftelijke 
gedachtenwisseling rond dit wets-
ontwerp nog steeds aan de gang. 

Dan nog - in die zin heb ik het 
voorbeeld gebruikt - is er een onder-
scheid te maken tussen de ene 
'wildfall profit ' en de andere - dit 
onderscheid wordt door de Regering 
ook gemaakt, naar gelang de aard van 
het produkt dat in het geding is op dat 
terrein - en komen wi j tot een verschil 
in regime. 

Ik kan ook andere voorbeelden uit 
de huidige belastingheffing aan-
geven. Het ene inkomen behandelen 
wij niet hetzelfde als het andere. Zo 
zijn er tal van elementen waaruit blijkt 
dat voortdurend de centrale vraag aan 
de orde is, op grond van welke criteria 
wij groepen ten opzichte van elkaar 
afbakenen. 

Staatssecretaris Koning: De geachte 
afgevaardigde komt tot een conclusie 
die niet de mijne is. Hij weet dat ik ten 
opzichte van mijn opmerkingen over 
de uitleg van het desbetreffende 
artikel in de Grondwet hier in deze 
vergadering en op welke plaats dan 
ook steeds dezelfde uitleg heb 
gegeven als ik nu geef. Het is het 
goede recht van de geachte afgevaar-
digde om die uitleg niet te delen. 
Uiteindelijk kan men daarover 
verschillend oordelen. 

Mijn uitleg is degene die ik nu heb 
gegeven en die ik 15 jaar lang hier, bij 
welk onderwerp dan ook, in de Kamer 
heb gebruikt. Ik heb die met name 
gebruikt in de tijd waarin de heer Den 
Uyl minister-president was toen er 
sprake was van een verschillende 
uitkering bij de AAW en de AWW. Op 

grond van dat argument heb ik in de 
Kamer tegen de voorstellen van het 
kabinet-Den Uyl gestemd. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat is juist, 
dat herinner ik mij ook. Ook toen heeft 
de meerderheid van de Kamer en het 
kabinet uw argument als ondeugdelijk 
ervaren en als zodanig beslist. Ik 
begrijp niet goed waarom u in een 
zaak, waarin Kamer en Regering 
eerder tot een duidelijke conclusie zijn 
gekomen, dit achterhoedegevecht 
begint. 

Staatssecretaris Koning: Ik begin 
helemaal geen achterhoedegevecht. 
U zult wel zien hoe de Kamer wat dat 
betreft nu tot een conclusie komt. Ik 
leg mij vanzelfsprekend altijd bij de 
uitleg van de Kamer neer, maar een 
uitleg van de Kamer kan van geval tot 
geval verschillen. Ik ben er bepaald 
niet van overtuigd dat ik toen ongelijk 
had en dat ik nu de Kamer niet voor 
mijn standpunt kan winnen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Als de 
Kamer met de Regering eerder 
uitspraken heeft gedaan met betrek-
king tot het aanvaardbaar zijn van een 
bepaalde beslissing ter zake van de 
Grondwet, zal zij zich ongetwijfeld 
drie keer bedenken, nu een tegenover-
gestelde beslissing te nemen. Daar 
zult u zich ook van bewust zijn. 

Staatssecretaris Koning: Ik neem aan 
dat de Kamer zich altijd bewust is van 
beslissingen die zij neemt. De heer 
Den Uyl is zich daar zeker bewust van. 

De heer Van Dijk (CDA): Ik wil de 
bewindsman twee vragen stellen. De 
beantwoording van de vraag wat niet 
toegestane privileges zijn in het 
raamwerk van de Grondwet is 
interessant, ook buiten de discussie 
die wi j vanmiddag voeren. Is het 
mogelijk dat op dat punt zo spoedig 
mogelijk advies van de Raad van 
State wordt gevraagd, zodat daarover 
meer duidelijkheid ontstaat? 

Staatssecretaris Koning: Ik wil deze 
vraag meteen beantwoorden. Het is 
bekend dat in het kader van de 
nieuwe Grondwet deze bepaling uit 
de Grondwet verdwijnt. Ik heb echter 
nu te maken met de bestaande 
Grondwet. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat is een 
kwestie van enkele maanden. 

Staatssecretaris Koning: Dat kan, 
maar dan geldt het algemene gelijk-
heidsbeginsel, waarnaar verwezen 
wordt in de stukken, waarop de heer 
Van Thijn doelt. Hij kan weten dat dit 
er exact in staat. Hij is bij de behande-

ling van de Grondwet betrokken 
geweest. Er hoeft dus niet meer een 
uitdrukkelijk advies te komen op dat 
typische punt. 

De heer Van Dijk (CDA): Mijn tweede 
vraag heeft meer betrekking op de 
zaak waarover wi j vanmiddag spreken. 
Deze vrijstelling voor deze bijzondere 
groepen heeft niet alleen materiële, 
maar ook ethische en symbolische 
waarde. Materiële waarde, omdat 
degenen die getroffen worden door 
inkomensachteruitgang door deze 
afschaffing, daarvoor gecompenseerd 
moeten worden als kwetsbare 
groepen die recht hebben op deze 
aftrek. Morele waarde, omdat wij 
daarmee herhalen de plicht in ons 
belastingstelsel, voor deze groepen 
op te komen. Symbolische waarde, 
opdat zichtbaar blijft onze betrokken-
heid bij het lot van deze mensen. 

Ik vraag mij af of nu werkelijk de 
generale afschaffing met betrekking 
tot de vrijstelling van de motorri j tui-
genbelasting - maar vervanging 
daarvan door een zeer uitdrukkelijke 
uitbreiding van de voorzieningen van 
deze groepen in het kader van 
bestaande regelingen - op enigerlei 
wijze afbreuk doet aan de drie 
dimensies die ik zojuist aanhaalde. 

Staatssecretaris Koning: Ik denk dat 
de geachte afgevaardigde gelijk heeft. 
Ik voeg hieraan toe dat ik mij, mede 
gelet op mijn ervaringen, op zich zelf 
die gevoelens heel levendig kan 
voorstellen. 

De heer Meijer (PvdA): Ik ben werkelijk 
verbijsterd. Hoe kan men dit zo 
stellen? Het gaat hier om het schrappen 
van een voorziening voor een groep, 
van een recht, dat een meer dan 
formele betekenis heeft, dat een 
erkenning inhoudt waardoor een 
bepaald lot gemakkelijker gedragen 
kan worden. Die voorziening wordt 
geschrapt, zonder dat er zicht is op 
iets wat dezelfde betekenis kan 
hebben, zonder dat er met die groep 
behoorlijk is gesproken. 

Wanneer de Staatssecretaris zich op 
dat vlak gaat begeven, is hij verplicht 
zijn voorstel terug te nemen en eerst 
daarover duidelijkheid te scheppen. 
Wij kunnen ons nu niet op deze weg 
begeven. Ik ben er persoonlijk 
tegenstander van om die weg in te 
slaan. Ik vind dat het zo behoort te 
blijven als het nu is geregeld. Wij 
moeten niet de suggestie oproepen 
dat wij een nieuwe voorziening 
instellen, terwijl wi j alleeen maar een 
voorziening schrappen. 
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De heer Van Dijk (CDA): De heer 
Meijer heeft de discussie toch niet 
helemaal gevolgd. Er is nadrukkelijk 
in eerste termijn door de voornaamste 
fracties in deze Kamer gesteld, dat wij 
niet met deze regeling akkoord gaan, 
zonder dat voldoende duidelijkheid 
bestaat over compensatie in het kader 
van andere, bestaande regelingen. 

In eerste termijn hebben wi j daar, 
helaas in afwezigheid van de bewinds-
man die in de eerste plaats verantwoor-
delijk is voor die regelingen, het 
antwoord gekregen dat vergoeding 
van de kosten voor de motorri j tuigen-
belasting binnen het kader van de 
bestaande regelingen in principe 
mogelijk is. 

Wij hebben daarop geantwoord dat 
dit in principe voor ons niet voldoende 
is. Wij zullen in het begin van het 
nieuwe jaar, wanneer wij de begroting 
van het desbetreffende departement 
behandelen, erop toezien dat die 
compensatie ook wordt geboden. 

Dan is het toch volstrekt duidelijk, 
op deze laatste vergaderdag van dit 
jaar dat er in het nieuwe jaar binnen 
de begroting van het departement 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur, een compensatie voor het 
verlies van de vrijstelling voor de 
motorrijtuigenbelasting voor deze 
groep gevonden zal worden. 

De heer Meijer (PvdA): Deze discussie 
was mij bekend. Ik mag wel zeggen 
dat ik toch wel iets weet over de 
manier waarop dit soort regelingen 
functioneren en hoe zij in het algemeen 
worden gewaardeerd. Mijn opmerking 
strekte ertoe, voor de hele Kamer, om 
niet deze weg te gaan. Als men vindt 
dat er iets anders moet gebeuren, dan 
zal het andere niet moeten gebeuren 
in de sfeer van 'wij zullen erop toezien 
dat'. 

Dat andere zal eerst concreet op 
tafel behoren te liggen, alvorens men 
een bepaling schrapt die nu een grote 
betekenis heeft. Ik waarschuw voor 
die weg. Als wi j die weg opgaan, zal 
dit een onrust veroorzaken die deze 
groep niet verdient. Ik vind het 
daarom geen verstandige politiek van 
het CDA om dit hier zo te stellen. 

De heer Van Dijk (CDA): Zij past 
allereerst in de door deze Kamer 
breed uitgesproken voorkeur om deze 
regeling uit de sfeer van de fiscale 
voorzieningen naar die van de sociale 
voorzieningen te brengen. Dan is het 
het beste om op dat punt consequent 
te zijn. 

Als er nieuwe wetgeving noodzake-
lijk zou zijn, om compensatie mogelijk 

te maken, zou mijn opstelling anders 
zijn. Nu echter bestaande regelingen 
de ruimte voor vergoeding laten, is 
het bij de behandeling van de begro-
t ing, in overleg met de betrokken 
bewindsman, toch een zaak van de 
Kamer om te bepalen dat dit ook 
gebeurt. 

Staatssecretaris Koning: Ik heb mijn 
argumentatie zo helder als mogelijk is 
over tafel gebracht. Er is verschil van 
mening in de Kamer gebleven. Ik 
wacht het oordeel van de Kamer af. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Leerling heeft nog een aantal vragen 
gesteld. Hij heeft met name nog een 
nadere vraag gesteld over de kwestie 
van de 24 min. Naar mijn mening 
mag de geachte afgevaardigde de 
operatie ten aanzien van de bejaarden-
aftrekken niet los zien. 

De arbeidsongeschiktheidsaftrek en 
de bejaardenaftrek hangen namelijk 
samen. De eerste stopt bij het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd, maar dat kan 
alleen door het bij die leeftijd aanvan-
gen van de bejaardenaftrekken. Die 
samenhang blijft aanwezig in de 
nieuwe aftrek. 

De heer Leerling heeft ook nog een 
vraag gesteld over de stijging van de 
kosten van het aangiftebiljet voor de 
inkomstenbelasting. Als op dit 
ogenblik bij de aangifte gebruik wordt 
gemaakt van professionele hulp, 
zullen de kosten inderdaad niet 
stijgen. 

Er zal misschien hier en daar op 
grond van de nieuwe bepalingen een 
groter beroep op hulp worden 
gedaan, maar ik denk dat degenen die 
op dit ogenblik geen gebruik maken 
van professionele hulp bij de invulling 
van het aangiftebiljet - er zijn ook 
mensen die nu reeds bij de invull ing 
van het aangiftebiljet zich wenden 
tot de Inspectie van de inkomstenbe-
lasting om inlichtingen en bijstand te 
verkrijgen - zich zullen wenden tot 
de inlichtingenafdelingen van de 
inspecties. Die afdelingen zullen hen 
met raad en daad terzijde staan, 
waardoor voor hen daaraan geen 
kosten zijn verbonden. Dit punt zal 
ongetwijfeld in de voorlichting ook 
naar voren worden gebracht. 

De geachte afgevaardigde heeft ook 
nog gevraagd naar de keus van 70% 
voor het maximumdagloon. Ik moet 
zeggen dat dit een punt is waar men 
in het algehele kader van onder meer 
de statistieken kan nagaan, dat dit 
voor de auto een normale basis is. Ik 
heb reeds een opmerking gemaakt 
over het feit dat iedere bewindsman 
als anderen er niet zijn, zo nauwkeurig 
mogelijk het beleid van de Regering 
verwoordt. 

De heer Van Rossum heeft nog een 
aantal opmerkingen gemaakt, met 
name op het terrein van de gemoeds-
bezwaarden. Hij heeft gevraagd of, 
als er problemen zouden zijn, men 
daarmee bij ons zou mogen komen. 
De bereidheid is bij mij aanwezig om 
dan overleg te plegen. 

De heer Van Rossum heeft verder 
gezegd dat de koopkrachtachteruit-
gang voor WAO'ers van 10% a 15% 
hem met grote zorg vervult. In dat 
verband heeft ook de heer Van der 
Spek gevraagd, hoe individueel wer-
kende maatregelen zoals invoering 
vaneen eigen bijdrage van geneesmid-
delen en wijziging van de anti-cumu-
latiebepalingen de genoemde effecten 
nog kunnen versterken. 

Mijnheer de Voorzitter! De door de 
geachte afgevaardigden genoemde 
percentages zijn voor het eerst 
gepresenteerd in de memorie van 
toelichting op het wetsontwerp 
17 677, de bevriezing van het mini-
mumloon en enige sociale verzeke-
ringsuitkeringen. Daarbij werd echter 
nog uitgegaan van bevriezing van het 
min imumloon en de sociale uitkerin-
gen per 1 januari 1983 en beëindiging 
van de vereveningstoeslagen op 
dezelfde datum. 

Inmiddels is de situatie inzake deze 
wetsontwerpen gewijzigd, in die zin 
dat het minimumloon en de sociale 
uitkeringen met ingang van 1 januari 
worden verhoogd met 1 % en de 
vereveningstoeslagen per 1 januari 
niet worden beëindigd, doch gehal-
veerd. Het gevolg van deze wijzigingen 
is dat het koopkrachtbeeld over de 
gehele linie is verbeterd; voor een 
categorie WAO'ers zal de achteruit-
gang per 1 januari 1983 naar verwach-
ting circa 8% zijn. 

Zonder over en weer in het euvel te 
vervallen dat de heer Van der Spek 
signaleerde, wil ik toch zeggen dat ik 
zijn woorden heb gewaardeerd. Hij 
heeft nog gewezen op het niet goed 
onderbouwen van het kabinetsvoor-
stel, en heeft gevraagd naar de 
budgettaire consequenties van de 
verandering van het bedrag van f 606 
in f 848 voor de gehuwden apart. Dat 
komt neer op een bedrag van f 10 
min. 

Voorts heeft de heer Van der Spek 
nog gewezen op individuele maatrege-
len. In dat verband moet ik erkennen 
dat in afzonderlijke gevallen een 
additioneel koopkrachteffect kan 
optreden. Zoals echter in de memorie 
van antwoord al is aangegeven, is het 
niet goed mogelijk dergelijke, uiteen-
lopende effecten op een zinvolle wijze 
in het overleg te betrekken. 
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De heer Hummel heb ik reeds 
beantwoord. Ik ben hem erkentelijk 
voor zijn opmerking over de assuran-
tiebelasting, en heb goede nota 
genomen van zijn opmerkingen over 
het voorleggen van wetsontwerpen 
aan de Raad van State, waarvan hij 
zei dat de nu gevolgde procedure niet 
moet worden herhaald. Ik zal mijn 
best doen, te bevorderen dat hij zo 
snel mogelijk de inlichtingen zal 
krijgen waarom hij heeft gevraagd 
over koninklijke besluiten en ministe-
riële beschikkingen van het Ministerie 
van Sociale Zaken. Ik neem aan dat op 
dat departement met even grote 
voortvarendheid wordt gewerkt als 
dat op Financiën het geval is, en 
verwacht dan ook dat het binnen 
afzienbare tijd zal plaatsvinden. 

De heer De Grave (VVD): Graag zou ik 
het standpunt van de Regering 
vernemen over de door de heer 
Hummel in tweede termijn ingediende 
motie. 

Staatssecretaris Koning: Een motie 
als de onderhavige lijkt mij overbodig 
door de wijze van werken die in het 
regeerakkoord is overeengekomen, 
namelijk dat de belastingdienst wordt 
ontzien bij de bezuinigingen, waaruit 
duidelijk blijkt dat dit kabinet voor de 
problemen van de belastingdienst alle 
aandacht heeft. 

Ik kom tot de heer Van Dijk. In mijn 
inleiding heb ik er al op gewezen dat 
ik niet adequaat op alles heb kunnen 
ingaan, maar dat ik desondanks de 
Regering volledig vertegenwoordig. 

De heer Hummel (PvdA): Kunnen wi j 
er dus op rekenen dat de belasting-
dienst met 150 man zal worden 
uitgebreid, in ieder geval in de loop 
van 1984, om zodoende de extra 
werkzaamheden te kunnen opvangen? 

Staatssecretaris Koning: Die toezeg-
ging kan ik op dit moment niet doen. 
Dat wordt momenteel bezien in het 
kader van onder andere het 'urgentie-
plan voor de belastingdienst voor de 
komende vijf jaren', om het zo maar 
te noemen. 

De heer Kombrink (PvdA): Maar u 
kunt toch de motie daarover niet 
'overbodig' verklaren! 

Staatssecretaris Koning: 'Overbodig 
verklaren' is natuurlijk heel eenvoudig 
in de zin dat het regeerakkoord 
daarover een algemene bepaling 
bevat. De Regering is op dit ogenblik 
bezig het regeerakkoord u i t te 
voeren. 
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De heer Kombrink (PvdA): In het 
regeerakkoord wordt gesproken van 
een vermindering met 1 % van het 
rijkspersoneel, onder uitzondering 
van de belastingdienst. Dat zegt niets 
over een verhoging van de personeels-
sterkte van de belastingdienst. Bij de 
Kamer is een wetsontwerp aanhangig 
over de t-biljetten, waarbij een 
besparing op mankracht moet worden 
bereikt die wordt ingeboekt in de 
begroting. 

Nu spreken wij over een wets-
ontwerp dat duidelijk meer mensen 
vergt bij de belastingdienst. Wij wil len 
dan ook de logische conclusie 
doortrekken, en de Kamer gaarne 
laten vastleggen dat nu meer mensen 
aan de dienst moeten worden toege-
voegd, als gevolgtrekking uit het 
voorstel dat het kabinet heeft gedaan. 

Staatssecretaris Koning: Die conclusie 
behoeft u in het geheel niet te trekken, 
want op zichzelf gaan hiermee 150 
manjaren heen! Dat wi l echter niet 
zeggen dat dit niet door efficiëntie-be-
vorderende maatregelen kan worden 
opgevangen in het kader van het nu 
te voeren beleid. Ik heb gezegd dat de 
belastingdienst geen personeel 
behoeft in te leveren. Desondanks zijn 
wij bezig met mankracht voor allerlei 
zaken vrij te maken in het kader van 
de efficiëntie-bepalingen. De conclusie 
in deze motie is niet nodig en naar 
mijn stellige overtuiging in het licht 
van het regeerakkoord overbodig! 

De heer Kombrink (PvdA): U zou de 
motie op zijn minst als een steun in 
de rug voor verder beraad binnen het 
kabinet kunnen beschouwen. Ik wi l de 
Staatssecretaris nog eens voorhouden 
dat het onze bedoeling is ertegen te 
waken dat het, als men tot besparing 
van personeel kan komen, wel in de 
begroting wordt afgeboekt. Bij 
dergelijke ontwerpen wordt het 
grotere aantal niet opgevoerd als 
meer mensen nodig zijn. 

Ik moet de Staatssecretaris in het 
belang van de belastingdienst erop 
wijzen, dat wi j dan in een zeer 
onevenwichtige behandeling van 
verschillende wetsvoorstellen terecht-
komen, ten nadele uiteindelijk van de 
belastingdienst. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben erkentelijk voor de 
woorden van steun van de geachte 
afgevaardigde. Ik ben echter mans 
genoeg om ook zonder de steun van 
een motie de belangen van de 
belastingdienst binnen het kabinet 
naar behoren waar te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Nypels heeft mij gevraagd of de 

Belastingwetgeving 

studie over de houderschapsbelasting 
op korte termijn kan worden afgerond. 
Wi j zijn ermee bezig. Zo gauw 
maatregelen genomen kunnen 
worden, zal dit gebeuren. De nota 
naar aanleiding van het verslag van 
de Commissie voor de Rijksuitgaven 
is nagenoeg gereed. Met betrekking tot 
de motorrijtuigenbelasting zal daarin 
evenwel niet worden vooruitgelopen 
op de studies. De studie over de 
variabilisatie zal in het voorjaar worden 
afgerond. 

Met betrekking tot de motie van 
D'66 onderschrijf ik hetgeen de heer 
De Grave bij interruptie heeft opge-
merkt. Dan rijst de vraag wat de 
geachte afgevaardigde heeft bepleit, 
namelijk een overgangsmaatregel te 
nemen. Die maatregel is in het kader 
van hetgeen ik in eerste termijn heb 
gezegd niet nodig. 

De heer De Grave (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou in het licht van de 
discussie die wij hebben gevoerd over 
de oorlogsslachtoffers en van hetgeen 
ik gesteld heb in tweede termi jn: de 
afweging tussen het amendement 
Partij van de Arbeid/CPN - mits tot 
een overgangsperiode van tien jaar 
beperkt - en de overgang naar WVC 
toestemming willen vragen voor het 
houden van een derde termijn. Ik zou 
daarin de Staatssecretaris wil len 
vragen of hij dan in staat is concreet 
namens de Regering toe te zeggen, 
dat men bereid is in het kader van de 
regelingen binnen WVC de besproken 
problematiek te regelen. 

De Voorzitter: Is de derde termijn 
hiermee gehouden of heeft de 
geachte afgevaardigde aangekondigd 
wat hij wil zeggen in derde termijn. 

Staatssecretaris Koning: Ik weet niet 
of er nog behoefte bestaat aan een 
derde termijn. 

De Voorzitter: Ik vraag aan de heer 
De Grave of dit zijn derde termijn was 
of dat hij min of meer heeft aangekon-
digd wat hij in derde termijn zou 
wil len zeggen. 

De heer De Grave (VVD): Ik neem aan 
dat ik het antwoord op mijn vraag niet 
kan krijgen voordat de Staatssecretaris 
contact heeft gehad met zijn collega 
bij WVC. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal de vraag die de 
geachte afgevaardigde aan mij heeft 
voorgelegd, overbrengen aan de 
Minister van WVC. Ik weet niet of de 
geachte afgevaardigde zich erin zou 
kunnen vinden als ik de Minister van 
WVC zou vragen op zeer korte termijn 
de Kamer per brief te informeren. 
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Koning 

De heer Hummel (PvdA): Betekent dit, 
mijnheer de Voorzitter, dat de verdere 
afhandeling van het wetsontwerp 
wordt opgeschort? 

De heer Van Dijk (CDA): Ik zou de 
Staatssecretaris wil len vragen nog 
een stap verder te zetten om een 
eventuele onzekerheid op dit punt 
weg te nemen. Zou hij gedurende de 
dinerpauze contact op kunnen nemen 
met zijn collega van WVC en bevorde-
ren dat wi j vóór de stemming van 
vanavond een nog wat duidelijker 
antwoord krijgen op de door ons 
gestelde vragen in eerste termijn 
voordat wi j stemmen. 

Staatssecretaris Koning: Ik ben 
daartoe bereid. 

De Voorzitter: Dan stel ik voor dat wi j 
dezelfde procedure volgen als bij de 
Inhoudingswet onderwijspersoneel, 
dat wij na de pauze overgaan tot 
stemmen - ik begin dan met de 
lijkbezorging - en dat bij deze twee 
onderwerpen de stemming wordt 
voorafgegaan door een korte derde 
termijn. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De vergadering wordt van 18.12 uur 
tot 19.45 uur geschorst. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Nieuwe bepalingen inzake de lijkbe-
zorging (Wet op de lijkbezorging) 
(11256). 

De artikelen 1 t/m 6 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Faber (stuk nr. 32) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van de EVP afwezig is en dat 
de fractie van de Centrumpartij tegen 
dit amendement heeft gestemd. 

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Faber (stuk nr. 32), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 8 t/m 28 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Faber en 
Wiebenga (stuk nr. 45) wordt bij zitten 
en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PSP en de 
Centrumparti j tegen dit amendement 
hebben gestemd. 
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Artikel 29, zoals het is gewijzigd door 
de aanmening van het gewijzigde 
amendement-Faber en Wiebenga 
(stuk nr. 45), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 30 en 31 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Leerling (stuk nr. 
28) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de RPF, het GPV, de SGP, D'66 en het 
CDA voor dit amendement hebben 
gestemd. 

Het amendement-Faber (stuk nr. 47,1) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van het CDA en D'66 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Aangezien het amendement" Faber 
(stuk nr. 47, II) is ingetrokken, maakt 
het geen onderwerp van behandeling 
meer uit. 

Artikel 32 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 33 t/m 47 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Faber en Wessel-
Tuinstra (stuk nr. 34, I, herdruk) wordt 
bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN en de Centrumpartij 
tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Het amendement-Faber en Wessel-
Tuinstra (stuk nr. 34, II, herdruk) wordt 
bij zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is aangenomen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

Het amendement-Faber (stuk nr. 39) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de Centrum-
partij en de PSP tegen dit amendemnt 
hebben gestemd. 

Artikel 48, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Faber en Wessel-Tuinstra (stuk nrs. 
34,1 en II, herdruk) en het amendement-
Faber (stuk nr. 39), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 49 t/m 53 wordt zonder 
stemming aangenomen. 
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Het amendement-Wiebenga (stuk nr. 
26,1) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN en de Centrum-
partij tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Ik neem aan, dat door de aanneming 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 26 voorkomende amendemen-
ten als aangenomen kunnen worden 
beschouwd. 

Artikel 54, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wiebenga (stuk nr. 26, I), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 55 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 56, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wiebenga (stuk nr. 26, II), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 57, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wiebenga (stuk nr. 26, III), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 58, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wiebenga (stuk nr. 26, IV), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 59, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Wiebenga (stuk nrs. 26, V en VI), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 60 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Wessel-Tuinstra 
(stuk nr. 22) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de SGP en de 
Centrumpartij tegen dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel 61, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wessel-Tuinstra (stuk nr. 22), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Eshuis 
(stuk nr, 48, I) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF, het GPV en de 
Centrumpartij tegen dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel 62, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Eshuis (stuk nr. 48,1), 
wordt zonder stemming aangenomen. 
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Voorzitter 

Het amendement-Schutte (stuk nr. 25, 
I) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het GPV, de RPF en de SGP voor dit 
amendement hebben gestemd. 

Ik neem aan, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 25 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

Artikel 63 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 64 t /m 68 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Wessel-Tuinstra 
(stuk nr. 23) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN en de Centrumpartij 
tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Artikel 69, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wessel-Tuinstra (stuk nr. 23), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Eshuis 
(stuk nr. 48, II) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF, het GPV en de 
Centrumpartij tegen dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel 70, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Eshuis (stuk nr. 48, II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 71 t /m 77 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het nader gewijzigde amendement-
Haas-Berger (stuk nr. 42) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP en de Centrumpartij tegen dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 78, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het nader gewijzig-
de amendement-Haas-Berger (stuk nr. 
42), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 79 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Haas-
Berger (stuk nr. 44) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PSP en de PPR 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Artikel 80 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 81 t/m 86 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Faber (stuk nr. 35) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het GPV en de Centrumpartij tegen dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 87, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Faber (stuk nr. 35), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 88 en 89 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Wiebenga en Faber 
(stuk nr. 37) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN en de Centrum-
partij tegen dit amendement hebben 
gestemd en dat het amendement-Wie-
benga (stuk nr. 27) nu als ingetrokken 
kan worden beschouwd. 

Artikel 90, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wiebenga en Faber (stuk nr. 37), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 91 t/m 102, alsmede de 
beweegreden worden zonder stenv 
ming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF, het GPV en de 
Centrumpartij tegen het wetsontwerp 
hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
inhouding op het inkomen van 
onderwijspersoneel (Wet interim-
inhouding salarissen onderwijs) 
(17 678) 

en over: 
de motie-Lankhorst over handhaving 

van het uitgangspunt van een alge-
meen salarisbeleid van de overheid 
(17 678, nr. 20); 

de motie-Schreuders over uitbeta-
ling van de salarissen over de gestaak-
te uren (17678, nr. 21); 

de motie-Mik over het extra korten 
van het onderwijspersoneel (17 678, 
nr. 23). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
er behoefte is aan heropening van de 
beraadslaging voor een derde termijn. 
Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te 
geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb in eerste termijn 
uitvoerig stilgestaan bij de precendent-
werking van de voorgestelde korting. 
De Minister onderli jnde, zoals hij dat 
noemde, in zijn antwoord het regeer-
akkoord. Daarin staat met zoveel 
woorden dat de korting van 1,65% op 
het salaris van het onderwijspersoneel 
een uitzondering is. 

In tweede termijn was er alle reden 
voor de Kamer om op de precedent-
werking terug te komen. Inmiddels 
had Minister Brinkman namelijk in 
Leiden op een vergadering van het 
CDA zijn nu al geruchtmakende 
voornemen kenbaar gemaakt met 
betrekking tot de salarissen in de 
gezinsverzorging. Er is dus toch 
sprake van precedentwerking. Zo 
werkt dat natuurlijk ook, zoals ik in 
eersteen tweede termijn heb betoogd. 

In tweede termijn onderlijnde 
Minister Deetman wederom wat in 
het regeerakkoord staat. De vraagt 
blijft echter wat al dit onderlijnen 
betekent. De Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur heeft die 
lijn in ieder geval niet gezien. 

De vorige minister van Binnenlandse 
Zaken, de heer Rood, heeft op 14 
oktober jongstleden in deze Kamer 
gezegd dat het kortingsvoorstel van 
1,65% geen precedentwerking zou 
hebben. Is de nieuwe Minister, die 
blijkbaar de eerste verantwoordelijk-
heid draagt voor het algemene 
salarisbeleid van de rijksoverheid, het 
daarmee eens? 

Wil ook de heer De Koning, om in 
de termen van de heer Deetman te 
spreken, het regeerakkoord nog eens 
onderlijnen op dit punt en die lijn 
zodanig trekken, dat ook de heer 
Brinkman die waarneemt? 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Reeds ti jdens de schriftelij-
ke voorbereiding, maar ook tijdens 
het debat is door ons de vrees geuit 
dat de eenzijdige korting op de 
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Mik 

salarissen in de onderwijssector een 
precedentwerking zou kunnen 
hebben. De antwoorden van de 
Minister stelden ons in zekere zin 
gerust. Wie schetst onze verbazing 
dat voortekenen van herhaling reeds 
nu waarneembaar zijn? 

Het blijft niet alleen bij verbazing. 
Wij vinden het ook niet juist dat in de 
huidige omstandigheden, waarin alle 
fracties pleiten voor een samenhan-
gend beleid, het onderwijsspeerpun-
tenbeleid nu op een ander departe-
ment navolging lijkt te zullen vinden. 
Hierdoor zou opnieuw een specifieke 
groep de dupe kunnen worden van 
een beleid dat zich richt op sectoren. 

Het is in flagrante strijd met een 
gecoördineerd beleid ten aanzien van 
de salarissen van overheidspersoneel 
en trendvolgers. Wat ons het meest 
treft, zijn de toenemende onzekerheid 
en onrust onder betrokkenen, wier 
werk toch al zo ter discussie staat. Het 
betreft veel vrouwen, die op min imum-
niveau functioneren. Zij worden 
hierdoor nog eens getroffen. Wij zijn 
zeer benieuwd naar de reactie van de 
bewindslieden op deze ontwikkelin-
gen. 

Gelet op de reactie van de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen op 
onze motie op stuk nr. 23, betreffende 
het onder b gestelde over de commis-
sie-Vonhoff, dat het vooral moeilijk 
was om het rapport van de commis-
sie-Vonhoff als richtlijn te hanteren, 
daar over dit rapport nog geen 
regeringsstandpunt is bepaald, 
hebben wij gemeend onze motie te 
moeten wijzigen. Ik had dit eerst 
tijdens de stemmingen wil len doen, 
maar ik benut in verband met de 
ti jdwinst deze gelegenheid. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Mik (17 678, 
nr. 23) is in die zin gewijzigd, dat de 
laatste alinea thans luidt: 

b) te onderzoeken op welke wijze 
toepassing van voorstellen uit het 
rapport van de commissie-Vonhoff, 
het horizontaal begroten, het 'extra 
pakken' van deel-categorieën kan 
voorkomen. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 25 (17 678). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, aanstonds over 
de2e gewijzigde motie te stemmen. 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wi j zullen een aantal 
amendementen beoordelen op de 
eigen merites. Dat zal dan aan ons 
stemgedrag te merken zijn. Dit 
verheelt overigens niet dat wi j tegen 
het wetsontwerp als zodanig zullen 
stemmen. 

D 
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In bijlage 6 op blz. 8 van 
het regeerakkoord onder het hoofdje 
'Bijsturing rijksbegroting en arbeids-
voorwaarden in de collectieve sector', 
staat het volgende: 'Bij dit overleg 
over arbeidsvoorwaarden zal als 
uitgangspunt gelden, dat in het nieuw 
te ontwikkelen beleid sectorale extra 
ombuigingen op salarissen niet meer 
als instrument tot behouden c.q. 
uitbreiden van de arbeidsplaatsen 
zullen worden gehanteerd. De 
1,65%-operatie in het onderwijs leent 
zich dus niet voor herhaling.'. 

Bij gelegenheid van de regeringsver-
klaring op 24 november 1982 heeft de 
heer Lubbers bij herhaling gewezen 
op het incidentele karakter van de 
maatregel zoals die bij onderwijs nu 
aan de orde is in het wetsontwerp 
Inhouding op het inkomen van 
onderwijspersoneel. Er is gezegd dat 
de 1,65%-maatregel een tijdelijke 
beschadiging is van gecoördineerd 
overheidspersoneelsbeleid. 

In de memorie van antwoord bij het 
wetsontwerp heeft Minister Deetman 
bij herhaling gezegd, waarbij hij een 
beroep op het regeerakkoord deed, 
dat een en ander niet voor herhaling 
vatbaar is. Er wordt gesproken van 
een 'eenmalige maatregel zonder 
precedentwerking'. Kortom er zijn 
vele citaten uit de schriftelijke voorbe-
reiding van dit wetsontwerp te halen. 

Tot onze verbazing zegt Minister 
Brinkman op 20 en 21 december bij 
verschillende gelegenheden, dat hier 
op dit moment een speerpuntenbeleid 
wordt gevoerd met betrekking tot dit 
wetsontwerp. Door middel van een 
inhouding op de salarissen van 
mensen die werkzaam zijn in de 
gezinsverzorging en in het buurtop-
bouwwerk - hij heeft die relatie vrij 
direct gelegd - wil hij de begrotings-
problematiek oplossen. 

Welnu, dat is uitgaande van de 
citaten die ik gaf onaanvaardaar. Dit 
betekent namelijk dat er ingeleverd 
zou moeten worden door bepaalde 
sectoren van ambtenaren of trendvol-
gers om de begrotingsproblematiek 
op te lossen. Dat is nu net iets wat 
niet kan. Hier is het gecoördineerd 

overheidspersoneelsbeleid in het 
geding. Zo krijgt de wet Inhouding op 
het inkomen van onderwijspersoneel 
wel degelijk een precedentwerking. 

Inmiddels is grote onrust ontstaan 
in de wereld van overheidspersoneel 
en trendvolgers. Via de media hebben 
wij daarvan kennis kunnen nemen. 
Het is onze opvatting dat op zo kort 
mogelijke termijn duidelijkheid 
gewenst is. Dat is de reden waarom 
wij van de bewindslieden, belast met 
het overheidspersoneelsbeleid, nu de 
uitspraak verwachten dat hetgeen 
door de heer Brinkman is gezegd 
onjuist is en dat een ingreep zuiver op 
grond van de begrotingsproblematiek 
niet geoorloofd is. 

Los van de uitspraken die de 
Minister daarover zal doen, menen wij 
dat het ook van belang is dat de 
Kamer daarover een uitspraak doet. 
De strekking van de motie die ik u 
overhandig, mijnheer de Voorzitter, is 
dat het niet geoorloofd is om in 
sectoren waarin ambtenaren of 
trendvolgers werkzaam zijn ingrepen 
in salarissen te doen ten einde een 
begrotingstekort te dekken. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Konings, 
Kraaijeveld-Wouters en Franssen 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de Regering een 
en andermaal uitdrukkelijk heeft 
gesteld dat de inhouding zoals in dit 
wetsontwerp bedoeld een eenmalig 
karakter heeft, niet voor herhaling 
vatbaar is, niet als een precedent mag 
worden beschouwd en ten nauwste 
verband houdt met de in deze sector 
voorgenomen herziening van de 
salarisstructuur; 

stelt vast, dat daardoor dit wets-
ontwerp niet het karakter van een 
precedent dient te krijgen; 

spreekt als haar oordeel uit, dat 
kortingen zonder meer op het salaris 
van bepaalde groepen overheids-
personeel en trendvolgers in strijd zijn 
met een gecoördineerd overheidsper-
soneelsbeleid en derhalve niet dienen 
plaats te vinden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 26 (17 678). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, aanstonds over 
deze motie te beslissen. 
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D 
De heer Schreuders (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De uitspraken van 
Minister Brinkman hebben de klem-
mende vraag opgeroepen of het 
wetsontwerp, dat ertoe strekt de 
mensen in het onderwijs extra te laten 
inleveren wegens tekorten op de 
onderwijsbegroting, in feite het begin 
is van een estafetteloop. Zodra straks 
de stemming is geweest en 1,85 ons 
vlees uit de onderwijskrachten is 
gesneden, geeft de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen het 
mes over aan zijn collega. Deze gaat 
het mes dan zetten in de salarissen 
binnen de gezins- en gezondheidszorg. 
Wie volgt? 

Wat nu dreigt te gebeuren, is heel 
ernstig. In alle stadia van de behande-
ling van dit wetsontwerp heeft de 
Regering ons en het overheidsperso-
neel bezworen, dat de vrees voor een 
precedentwerking ongegrond zou zijn. 
Dit was eenmalig, niet voor herhaling 
vatbaar en uitsluitend met het oog op 
de specifieke situatie binnen het 
onderwijs. 

Enfin, wi j kennen de telkens 
opnieuw geuite bezweringen. De 
Minister verwees gisteren nog naar 
het regeerakkoord. Wij behielden 
echter - ik heb er in eerste en tweede 
termijn over gesproken - onze 
argwaan. 

De verwachting dat de inhoudingen 
in het onderwijs als voorbeeld zouden 
werken om op de diverse begrotingen 
de ambtenaren tot sluitpost te maken, 
blijkt niet zo ongegrond te zijn. 

Ik heb in tweede termijn al laten 
blijken hoe de CPN-fractie staat 
tegenover amendementen om de 
gevolgen van de ingreep, die wi j 
principieel afwijzen, wat anders te 
verdelen. Het argument tegen deze 
amendementen luidt dat het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen 
geen eigen inkomenspolitiek mag 
voeren. 

Wat is de inhouding op de onder-
wijssalarissen echter anders dan een 
eigen inkomenspolitiek? Dat wordt, 
als het even tegenzit, met hetzelfde 
argument van bescherming van de 
werkgelegenheid en de budgettaire 
problemen, gevolgd door een eigen 
inkomenspolitiek op het ministerie 
van WVC. Voor ons zijn niet alleen de 
uitspraken van Minister Brinkman 
onaanvaardbaar; zij onderstrepen 
juist extra hoe volstrekt verwerpelijk 
het wetsontwerp tot inhouding op de 
onderwijssalarissen is. 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! In het debat 
over de interim-inhouding van de 
salarissen bij onderwijs is de eenma-
ligheid van deze maatregel uitvoerig 
aan de orde geweest. In onze bijdrage 
hebben wi j nadrukkelijk gesteld dat 
deze maatregel niet door soortgelijke 
maatregelen gevolgd zou moeten 
worden. Daarbij hebben wij gesteld 
dat deze maatregel voor ons alleen 
aanvaardbaar is in het licht van een 
toekomstige herziening van de 
structuur van de onderwijssalarissen. 
Ik denk hierbij aan de HOS-nota en de 
kernnota BUWP. 

Tijdens het debat heeft de Minister 
ons in het geheel niet aan het 
twijfelen gebracht over deze eenmalig-
heid. Dat steunt mede op de zinssnede 
die in het regeerakkoord is opgenomen 
dat de 1,65%-operatiein het onderwijs 
zich niet leent voor herhaling. Wij 
hebben ook niet veel behoefte gehad 
om daaraan in het debat veel aandacht 
te besteden. 

De zaak was helder en duidelijk, 
maar nu blijkt er toch enige verwarring 
te ontstaan. Daarom doen wij aan de 
derde ronde van het debat mee wat 
dit onderwerp betreft. Het lijkt immers 
ook ons een juiste zaak om over dit 
gevoelige onderwerp helderheid te 
krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van bezuinigingen en de wijze waarop 
dat moet gebeuren, hanteert de 
CDA-fractie het uitgangspunt dat het 
onjuist is als bezuinigingen gereali-
seerd zouden worden via speciale 
kortingen op salarissen van speciale 
groepen werknemers, ambtenaren of 
trendvolgers. Dat laat onverlet dat de 
overheid in en na overleg bijvoorbeeld 
generale maatregelen, zoals bevrie-
zingsmaatregelen, ten aanzien van 
ambtenaren en trendvolgers kan 
nemen. 

Men kan ook aan andere maatrege-
len op dat punt denken. Daarbij 
behoeft niet alles wat op ambtenaren 
van toepassing is ook automatisch in 
dezelfde zin voor trendvolgers te 
gelden. Daarin moet soms enige 
differentiatie worden aangebracht. 
Wij zien dat de Regering in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg, bij 
voorbeeld bij een overleg over de 
vaststelling van de welzijns-c.a.o., ook 
voorstellen kan doen over de relatie 
tussen inkomens en werkgelegenheid. 
Dat alles staat open. 

De Regering kan echter niet zonder 
meer kortingen op het salaris van 
bepaalde groepen overheidspersoneel 

en trendvolgers toepassen. Dat willen 
wi j duidelijk stellen. Vandaar dat ik 
namens de CDA-fractie de motie-Ko-
nings mede heb ingediend. Wij 
achten de 'Deetman-case' niet voor 
herhaling vatbaar. Daarom hebben 
wij de motie Konings c.s. ondertekend. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat zou de PSP-fractie nog 
kunnen toevoegen aan de vragen en 
standpunten die door andere fracties 
in deze derde termijn naar voren zijn 
gebracht? Wij zijn met de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen 
uitgepraat over het wetsontwerp 
Inhouding op het inkomen van 
onderwijspersoneel. Alleen op een 
heel essentiële vraag heeft de Minister 
ons ook in zijn tweede termijn geen 
antwoord kunnen geven, namelijk: 
wat vindt hij van de uitspraken van 
zijn collega Brinkman? 

Minister Brinkman ziet het wets-
ontwerp over de inhouding op het 
inkomen van onderwijspersoneel als 
een precedent voor verdere salaris-
maatregelen in de quartaire sector. 
Dit is in tegenspraak met hetgeen de 
Minister van Onderwijs ons afgelopen 
maandagavond meedeelde. Minister 
Deetman heeft geantwoord dat hij 
hierop niet kon ingaan, omdat hij de 
tekst van de mededelingen van zijn 
collega niet kende. 

Ik neem aan, dat hij de tekst van zijn 
collega en de tekst van het radio-inter-
view dat door de KRO afgelopen 
dinsdagmorgen met Minister Brink-
man is gehouden, inmiddels wel kent. 
Het blijkt zonneklaar uit die tekst en 
uit het radio-interview dat de Minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur niet alleen de mogelijkheid 
niet wil uitsluiten om in de gezinszorg 
de salarissen aan te pakken, maar ook 
op andere terreinen binnen zijn 
departement wil bezuinigen. 

Hij noemde daarbij heel uitdrukkelijk 
de gezondheidszorg. Hij vond boven-
dien dat ook bij andere departementen 
de keuze moet worden gemaakt 
tussen het bezuinigen en het aan de 
salarissen knabbelen. 

Ik nodig Minister Deetman uit, in te 
gaan op de opmerking van Minister 
Brinkman dat over deze keuze in het 
regeerakkoord niets te vinden is. Ik wil 
dat ook de bewindsman van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid hierop 
ingaat. De heer Brinkman zei dat het 
regeerakkoord voor deze keuze - het 
aanpakken van de salarissen of 
bezuinigen - geen onmiddell i jke 
uitkomst biedt. Enerzijds staat in 
het regeerakkoord dat specifieke 
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salariskortingen niet goed denkbaar 
zijn en anderzijds wordt in het akkoord 
toch een belangrijke bezuiniging 
opgelegd. De heer Brinkman kent het 
regeerakkoord blijkbaar wel. 

Wij hadden al eerder geconstateerd 
dat de bezuinigingen die in het 
regeerakkoord staan vermeld, niet op 
te brengen zijn. Het gaat hierbij 
voornameli jk om bezuinigen in de 
collectieve sector en zij zijn noch door 
de werksoorten, noch door de wer-
kers, noch door de mensen die ervan 
gebruik maken, op te brengen. 

Dit zijn argumenten te meer om te 
zeggen dat noch de bezuiniging op 
onderwijs, noch de bezuinigingen op 
andere terreinen gerechtvaardigd zijn, 
evenmin als het di lemma waarmee 
Minister Brinkman ons confronteert. 
Het mes op de keel wordt niet alleen 
gebruikt t i jdens de onderhandelingen 
met de onderwijsvakbonden, maar 
wordt ook in andere sectoren gebruikt 
om de onderhandelingen over de 
bezuinigingen ten gunste van de 
Regering af te ronden. 

Ik neem aan dat er een 'kamerbrede' 
steun voor de motie-Konings c.s. is, 
ook al hebben wi j de tekst nog niet 
gekregen. Het is dan toch merkwaardig 
dat een meerderheid van deze Kamer 
het wetsontwerp over de inhouding 
op het salaris van onderwijspersoneel 
zal steunen. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het lijkt mijn fractie goed 
om in dit stadium van het debat nog 
eens duidelijk aan te geven binnen 
welke randvoorwaarden zij met het 
wetsontwerp tot korting van salaris 
van onderwijsgevenden akkoord kan 
gaan, zij het met veel moeite. Dat is 
de Minister bekend. 

Dit wetsontwerp is aanvaardbaar in 
het licht van de te verwachten 
opbrengst van de HOS-nota en de 
kernnota BUWP, zij het met inbegrip 
van de door het CDA en de VVD 
ingediende wijzigingsvoorstellen. 

Die koppeling is essentieel, omdat 
daardoor de korting niet een op 
zichzelf staand gegeven is. In het licht 
van het regeerakkoord is ook hierbij 
- en ik herhaal dat - de eenmaligheid 
van die korting benadrukt. Wij zien dit 
wetsontwerp niet als een speerpunt, 
mede gelet op de hierop betrekking 
hebbende passages in het regeerak-
koord. Om die reden kunnen salaris-
kortingen in andere sectoren niet 
zonder meer als uitgangspunt worden 
genomen. Dit laat onverlet de budget-
taire problematiek, waarvoor de 
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Regering staat en die moet worden 
opgelost. 

Die situatie kan naar onze opvatting 
echter niet leiden tot een aanpak, 
waarbij iedere minister afzonderlijk 
zonder meer afzonderlijke groepen 
van overheidspersoneel en trendvol-
gers extra kort op het salaris om zijn 
of haar begroting sluitend te maken, 
wanneer die kortingen in strijd zijn 
met een gecoördineerd overheidsper-
soneelsbeleid. 

Daarbij blijft in principe de mogelijk-
heid bestaan om de problematiek die 
zich voordoet, waarbij de relatie 
tussen loon en werkgelegenheid in 
het geding is, in overleg tussen de 
Minister en de bonden ter discussie te 
stellen. Hierbij dienen de afspraken in 
het regeerakkoord als toetsingskader 
te gelden. 

Een zodanig overleg moet naar het 
oordeel van de VVD-fractie reëel zijn. 
Een goede uitgangspositie, die 
daarvoor moet worden gecreëerd, kan 
niet ontstaan als vooraf onduidelijk-
heid bestaat over de intenties van de 
Regering. De intentie van onze fractie 
is duidelijk. 

Om die reden heeft mijn fractie er 
behoefte aan, van de bewindslieden 
achter de tafel te vernemen of onze 
intentie ook door hen wordt onder-
schreven. In het licht van het boven-
staande heeft mijn fractie er ook 
behoefte aan, van de Regering te 
vernemen welke waarde aan de 
woorden van Minister Brinkman moet 
worden toegekend. Mijn fractie wil 
niet dat onzekerheid blijft bestaan 
voor de groepen die Minister Brinkman 
in zijn toespraak in Leiden op het oog 
heeft gehad. 

D 
Minister Oeetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Zowel gisteren als eergis-
teren is de opmerking gemaakt, dat 
het voorliggende wetsontwerp, indien 
tot wet verheven, geen precedentwer-
king mag hebben. 

Over de precedentwerking merk ik 
het volgende op. In derde termijn is 
zoeven gesproken over enerzijds 
inleveren en anderzijds het oplossen 
van een budgettaire problematiek. Ik 
wi l hieraan toevoegen, dat het bij het 
voorliggende wetsontwerp niet 
zonder meer gaat om inleveren en het 
oplossen van een budgettaire proble-
matiek, maar dat daarbij een specifiek 
aspect een belangrijke en doorslagge-
vende rol speelt, namelijk dat de 
voorliggende korting een tijdelijk 
karakter heeft. 

De herstructureringen van de 
salarissen in het totale onderwijs, 
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indien die gerealiseerd kunnen 
worden, zullen immers een zeer 
aanzienlijk voordeel voor de schatkist 
met zich brengen. Over die maatregel 
praten wi j nu. 

Ik heb gisteren en eergisteren op 
vragen een en ander maal namens 
het kabinet verklaard, dat de leden 
van het kabinet zich gehouden weten 
aan de desbetreffende bepaling in het 
regeerakkoord. Dat is een aantal 
weken terug gezegd, toen er een 
debat was naar aanleiding van de 
regeringsverklaring. Dit geldt ook 
onverkort op de dag van vandaag 
voor alle leden van het kabinet. 
Daarover kan geen enkel misverstand 
bestaan. Budgettaire problemen 
zullen niet worden opgelost door 
ruwweg, zonder meer kortingen voor 
te stellen. 

Ik kom nu bij de motie, waarin 
dat gene is neergelegd wat naar mijn 
oordeel is vastgelegd in het regeerak-
koord en wat door mij namens het 
kabinet eergisteren, gisteren en 
zoeven is gezegd. Vanuit die overwe-
ging kan de motie niet anders dan een 
onderli jning zijn van hetgeen in het 
regeerakkoord staat en is zij uit dien 
hoofde naar mijn oordeel overbodig. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Lankhorst heeft 
ook aan mij gevraagd of ik het 
regeerakkoord op het punt dat in 
discussie is, nog eens zou wil len 
onderli jnen. Ik doe dat uiteraard 
gaarne, want het kan niet vaak 
genoeg gebeuren. Ik wi l er wel een 
enkele opmerking aan toevoegen. 

In het regeerakkoord is de noodzaak 
vastgelegd om te komen tot het 
terugdringen van de collectieve 
uitgaven. Dat kan langs verschillende 
wegen gebeuren. Naast ombuigingen 
in de sociale zekerheid is ook een 
terugdringen mogelijk in de sfeer van 
arbeidsinkomens in de collectieve 
sector en in de volumesfeer. 

In het regeerakkoord is als beleidslijn 
vastgelegd dat een combinatie van 
maatregelen in de volumesfeer en in 
de arbeidsvoorwaardensfeer de 
voorkeur verdient. Uiteraard is het 
een zaak van zeer zorgvuldige afwe-
ging, op welke wijze men tot invulling 
van de ombuigingstaakstelling komt 
en tot de keuzes die moeten worden 
gemaakt tussen arbeidsinkomen en 
arbeidsplaatsen. 

Daarover is overigens niet het 
laatste woord gezegd, want in het 
regeerakkoord is heel duidelijk 
vastgelegd dat over de voorgenomen 
invulling van de ombuigingstaakstel-
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ling overleg zal worden gevoerd met 
de betrokken organisaties van 
werkgevers en werknemers in de 
collectieve sector. Dat overleg over 
arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling 
van werkgelegenheid, in het licht van 
de voorgenomen bevriezing van de 
salarissen, wordt gecoördineerd 
gevoerd door collega Rietkerk voor 
het overheidspersoneel en door mij 
voor de werknemers in de premie- en 
gesubsidieerde sector. 

Herverdeling van werk is gezien de 
werkgelegenheidssituatie van groot 
belang, ook in de collectieve sector. 
Dat zal dan ook een van de kernpunten 
zijn in het overleg, zowel in de 
overheidssector als in de gesubsidi-
eerde en de premie-sector. 

Wij staan voor de noodzaak om zeer 
zware bezuinigingen tot stand te 
brengen. Het is duidelijk dat in het 
kader van die bezuinigingsoperaties 
in bepaalde sectoren ontslagen 
dreigen. Hoeveel is op dit ogenblik 
niet te zeggen, omdat afwegingen 
omtrent de invulling nog moeten 
worden gemaakt. 

Het is ook duidelijk dat er een 
samenhang bestaat tussen lonen, 
loonniveau en werkgelegenheid. Men 
zou kunnen komen te staan voor de 
keuze tussen of korting op lonen of 
ontslagen om tot het invullen van de 
ombuiging te komen. 

ledere suggestie en iedere gedachte 
om ontslagen zoveel mogelijk te 
voorkomen zijn het kabinet welkom. 
Dat betekent dat men ook moet 
denken aan extra loonmatiging in 
combinatie met arbeidstijdverkorting. 
Dat sluit uitdrukkelijk aan bij het 
akkoord dat in de Stichting van de 
Arbeid is bereikt en waarin wordt 
gesproken over prijscompensatie, 
elementen van de vakantietoeslag 
- deze twee zijn in de collectieve 
sector niet voorhanden - maar ook 
over andere inkomensbestanddelen. 

Dat betekent dat men de mogelijk-
heid van een extra loonmatiging 
onder ogen moet zien. Die matiging 
leidt tot arbeidstijdverkorting, tot 
meer arbeidsplaatsen - bij een 
uiteraard na te streven volledige 
herbezetting - en dat heeft tot gevolg 
dat men minder mensen behoeft te 
ontslaan. Het 'l i jntje' loopt naar 
loonmatiging, arbeidstijdverkorting, 
meer arbeidsplaatsen en daardoor 
minder ontslagen. 

Ik geloof dat dit een 'lijntje' is dat 
wij met zijn allen moeten proberen te 
trekken. Natuurlijk is daarvoor overleg 
nodig in de collectieve sector, tussen 
de rijksoverheid en de werkgevers en 
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de vakorganisaties, zowel van ambte-
naren als in de gesubsidieerde en 
premie sector. In dat overleg moeten 
wij nagaan of die organisaties bereid 
zijn om gedachten in deze richting te 
ontwikkelen en die in het overleg te 
betrekken. 

Uitgangspunt van het kabinetsbeleid 
blijft een gemeenschappelijk beleid 
voor de collectieve sector. Tevens is 
een uitgangspuntvan het kabinetsbe-
leid dat werk prioriteit heeft boven 
inkomen. Binnen die uitgangspunten 
wil len wi j nagaan of er een mogelijk-
heid is om op basis van vri jwi l l igheid, 
op basis van overeenstemming met 
de bij het overleg betrokken organisa-
ties, in bepaalde sectoren te komen 
tot een bijzondere 'ui trui l ' van een 
deel van het loon tegen arbeidsplaat-
sen. 

Wij zullen in interdepartementaal 
overleg die mogelijkheden ook nader 
uitwerken en daarna zullen wi j die 
bespreken met werkgevers en 
werknemers. Ik conformeer mij 
uiteraard aan het oordeel van mijn 
collega over de motie-Konings. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik met name aan 
de bewindsman die als laatste het 
woord heeft gevoerd, vragen of dit 
betekent dat hij volledig hetzelfde 
heeft gezegd als Minister Deetman? 

Minister De Koning: Ik denk dat ik 
volledig hetzelfde heb gezegd. 

De heer De Korte (VVD): Dat wou ik 
graag weten. 

De heer Konings (PvdA): Heeft de 
Minister ook precies hetzelfde gezegd 
als de heer Brinkman? 

Minister De Koning: Ik denk dat de 
opvattingen die ik heb vertolkt, nauw 
aansluiten bij hetgeen de heer 
Brinkman heeft gezegd. 

De heer Konings (PvdA): Dat betekent 
dus dat u uitsluit dat ingrepen in 
sectoren van het overheidspersoneel 
of de trendvolgers plaatsvinden, met 
het oogmerk een begroting sluitend te 
krijgen. 

Minister De Koning: U heeft gezien 
dat ik een tussenschakel heb inge-
bouwd, namelijk de arbeidstijdverkor-
ting op vrijwill ige basis, met het 
oogmerk ontslagen te voorkomen of 
te beperken. 

D 
De heer Mik (D'66): Willen de bewinds-
lieden nog een oordeel over mijn 
gewijzigde motie uitspreken? 
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De Voorzitter: Om misverstanden te 
voorkomen, merk ik op dat er blijkbaar 
iets is mis gegaan op de griffie. Men 
moet letten op de witte tekst die 
zojuist is rondgedeeld en niet op de 
groene. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik de motie van de heer 
Mik bekijk, moet ik vaststellen dat 
hetgeen gisteren is gezegd, onder a. 
in het dictum aansluit bij hetgeen in 
het regeerakkoord staat. Met betrek-
king tot punt b. heb ik gezegd, dat 
vanwege de vermelding van het 
rapport van de Commissie-Vonhoff en 
gegeven het feit dat het kabinet ter 
zake nog geen standpunt heeft 
ingenomen, de motie naar mijn 
mening prematuur is. 

Nu de motie van de geachte 
afgevaardigden de heer Konings, 
mevrouw Kraaijeveld-Wouters en de 
heer Franssen op tafel ligt, vraag ik 
mij af hoe het gestelde onder a. in het 
dictum van de motie van de heer Mik 
zich tot de motie van de heer Koning 
verhoudt wanneer in de zienswijze 
van het kabinet wat punt b. betreft 
sprake is van een prematuur karakter. 

Wanneer punt a. ook in de motie 
van de heer Konings is opgenomen, 
moet ik opmerken dat de motie van 
de heer Mik ook een overbodig 
karakter heeft. 

De Voorzitter: Aangezien de nieuwe 
moties kort geleden zijn rondgedeeld, 
stel ik voor, de stemming over alle 
moties bij dit onderwerp aan het 
einde van de vergadering te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De CDA-fractie 
gaat akkoord met dit wetsontwerp, zij 
het met moeite. In het debat hebben 
wij zelfs gezegd 'met pijn'en 'schoor-
voetend'. De bezuinigingen op de 
begroting van Onderwijs en Weten-
schappen voor 1983 plaatsten ons 
voor een heel moeilijke afweging 
tussen verlies van werkgelegenheid, 
terwijl er al zoveel werkloosheid in het 
onderwijs is, en een beperkte salarisin-
houding. 

In het licht van de voorliggende 
nota's hebben wij gemeend toch voor 
het laatste te moeten kiezen. Het is 
bekend dat de leden van de CDA-fractie 
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Van Baars en Van der Sanden vanaf 
het begin een voorbehoud hebben 
gemaakt bij de passage in het regeer-
akkoord, die de eenmalige korting van 
1,65% op de onderwijssalarissen 
betreft. 

Hun bezwaren tegen de 1,65%-maat-
regel waren gericht op de wijze 
waarop de Regering een deel van het 
tekort op de begroting van onderwijs 
heeft menen te moeten vereffenen. Zij 
zijn ervan overtuigd dat de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen 
sinds het regeerakkoord er lag, al het 
mogelijke heeft gedaan o m aan de 
bestaande bezwaren tegemoet te 
komen. 

Dat neemt niet weg dat hun oor-
spronkelijke bezwaren die betrekking 
hebben op de afwijking van een 
gecoördineerd overheidspersoneels-
beleid mede in het licht van de 
motie-Rietkerk/Lubbers van 1980 
recht overeind blijven. Zij zien zich 
geplaatst tegenover het di lemma dat 
het niet aanvaarden van het wets-
ontwerp er automatisch toe leidt dat 
er dan duizenden arbeidsplaatsen in 
de naaste toekomst zullen moeten 
worden ingeleverd. 

In het huidige stadium is dat 
immers het enige alternatief. Dat zou 
ertoe leiden dat uiteindelijk toch mede 
door hun toedoen inkomen voor werk 
zou gaan gelden. Zij zien zich, gesteld 
voor deze keus, met behoud van hun 
initiële bezwaren, genoodzaakt om 
hun steun aan het wetsontwerp niet 
te onthouden. 

De Voorzitter: Naar mij is gebleken, 
worden alle amendementen, inge-
diend op de wetsontwerpen, waarover 
thans zal worden gestemd, voldoende 
ondersteund. 

Het amendement-Konings (stuk nr. 
10) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Het amendement-Kraaijeveid-Wouters 
en Franssen (stuk nr. 16, I) wordt bij 
zitten en opstaan met algemene 
stemmen aangenomen. 

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Kraaijeveid-Wouters en Franssen 
(stuk nr. 16, I), wordt zonder stemming 
aangenomen. 
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De Voorzitter: Ik neem aan, dat als 
gevolg van de verwerping van het 
amendement-Konings (stuk nr. 10) het 
amendement-Konings op stuk nr. 11 
als verworpen kan worden beschouwd. 

Artikel 2 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Wil lems (stuk nr. 
19) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PPR en de CPN voor dit 
amendement hebben gestemd. 

Het amendement-Konings (stuk nr. 
12) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

De subamendement-Konings (stuk nr. 
22,1) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Het amendement-Kraaijeveid-Wouters 
en Franssen (stuk nr. 16, II) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de 
PSP tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Het amendement-Franssen en 
Kraaijeveld-Wouters (stuk nr. 17) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D'66 tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat door 
de verwerping van het subamende-
ment-Konings (stuk nr. 22,1) het 
subamendement-Konings op stuk nr. 
22, II als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Ik neem aan, dat door de aanneming 
van het amendement-Kraaijeveid-
Wouters en Franssen (stuk nr. 16, II) 
het amendement op stuk nr. 16, III als 
aangenomen kan worden beschouwd. 

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Kraaijeveld-Wouters en Franssen 
(stuk nrs. 16, II en III) en het amende-
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ment-Franssen en Kraaijeveld-Wou-
ters (stuk nr. 17) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Konings breng ik eerst zijn 
amendement op artikel 5 (stuk nr. 13) 
in stemming. 

Het amendement-Konings (stuk nr. 
13) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Het amendement-Franssen en 
Kraaijeveld-Wouters (stuk nr. 18) 
wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door 
aanneming van het amendement-
Franssen en Kraaijeveld-Wouters 
(stuk nr. 18), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 5 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Konings (stuk nr. 9) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66 en de PPR voor dit 
amendement hebben gestemd. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PSP, de SGP, de 
CPN, de PPR, de RPF, de Centrumparti j 
en het GPV tegen dit wetsontwerp 
hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
drie moties, ingediend tijdens het 
debat over de eigen bijdrage genees-
middelen te weten: 

de motie-Müller-van Ast over het 
niet-invoeren van de eigen bijdrage 
voor medicijnen (17 600-XVII, nr. 32); 

de motie-Mik over de bejaardenziek-
tekostenverzekering (17600-XVII, nr. 
33); 

de motie-Eshuis over het onderzoe-
ken van alternatieven om kosten en 
omvang van het medicijnengebruik 
terug te dringen (17 600-XVII, nr. 34). 

De motie-Müller-van Ast (17 600-XVII, 
nr. 32) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 
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De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de 
PSP voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Mik (17 600-XVII, nr. 33) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Eshuis (17 600-XVII, nr. 34) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

Ik stel voor, de brieven (17 600-XVII, 
nrs. 27 en 30) voor kennisgeving aan 
te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met de wetsontwerpen: 

Nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet 
en van enige Bijstandsbesluiten 
(beëindiging van het recht op bijstand 
krachtens de Rijksgroepsregeling 
werkloze werknemrs voor 16- en 
17-jarigen en invoering van het recht 
op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige 
werklozen) (17 697); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Ouderdomswet (vermindering 
doorbetaling AOW-gehuwdenpen-
sioen bij overlijden van één van de 
echtgenoten) (17711); 

en over: 
de motie-Ter Veld en Buurmeijer 

over een regeling voor werkloze 
schoolverlaters in het kader van de 
RWW (17697, nr. 11); 

de gewijzigde motie-Dales c.s. over 
de duur van de overlijdensuitkering in 
de AOW (17711, nr. 7); 

de motie-Oomen-Ruijten c.s. over 
de kinderbijslagwetgeving in Neder-
land en de buurlanden (17 697, nr. 
12); 

de motie-Nypels over heroverwe-
ging van wetsontwerp nr. 17 697 
(17 697, nr. 13). 

De Voorzitter: De heer Leerling vraagt 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van de RPF 
stemt volledig in met het voorstel, het 
recht op bijstand krachtens de RWW 
voor 16- en 17-jarige werklozen per 1 
januari aanstaande te beëindigen, niet 
alleen omdat er geen geld is, maar 
voor alles wegens onze opvatting dat 
niet de overheid, maar de ouders en 
voogden verantwoordeli jk zijn voor 
opvoeding en onderhoud van deze 
minderjarigen. Het recht op bijstand 
voor deze jongeren kan er daarom 
niet zijn. 

Het wetsontwerp bevat een over-
gangsregeling voor hen die nu reeds 
zo'n uitkering hebben. Mijn fractie 
heeft vastgesteld dat deze regeling 
ongelijkheid schept tussen twee 
groepen jongeren binnen deze 
leeftijdscategorie. Daarom heb ik een 
amendement op artikel 6 ingediend 
om tot een versnelde procedure te 
komen om ook voor deze jongeren tot 
beëindiging van de overgangsregeling 
te geraken. 

De Staatssecretaris heeft vandaag 
aanneming van dit amendement 
ontraden en erop gewezen dat met de 
door mi j voorgestelde wijziging 
legitieme rechten worden ontnomen. 
Dit kan op onbehoorli jk bestuur lijken, 
wat een zwaarwegend argument is. 
Beseffend dat mijn amendement geen 
principiële verandering zou teweeg-
brengen, maar slechts de beëindi-
gingsprocedure zou versnellen, heb ik 
ertoe besloten, mijn amendement op 
stuk nr. 6 in te trekken. 

De Voorzitter: Aangezien de heer 
Leerling zijn amendement op artikel 
VI (stuk nr. 6) van het wetsontwerp 
17 697 heeft ingetrokken, maakt het 
geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik geef een stemverklaring 
over twee moties. De eerste is de 
motie-Nypels op stuk nr. 13. Hoewel 
wij het een groot voordeel van 
aanneming van deze motie achten dat 
het huidige wetsvoorstel van tafel 
verdwijnt en niet op 1 januari 1983 in 
werking kan treden, wijzen wi j het 
inhoudelijke voorstel dat erin wordt 
gedaan, materieel het voorstel dat de 
CNV en de SER hebben geformuleerd, 

af. Daarom kunnen wi j onze steun niet 
aan deze motie geven. 

De tweede motie is die van mevrouw 
Ter Veld. Als het wetsontwerp is 
aangenomen, stemmen wi j toch voor 
deze motie. 

De Voorzitter: Pardon, dit is een 
kwestie van orde. Mevrouw Ter Veld 
heeft mij gevraagd, haar motie eerst 
in stemming te brengen, nog voor de 
motie-Nypels. Hiervoor lijkt mij een 
goede grond aanwezig te zijn. 

Mevrouw Van Es (PSP): Mijn stemver-
klaring wordt hierdoor niet beïnvloed, 
mijnheer de Voorzitter. 

Wij geven onze steun aan de 
motie-Ter Veld, al roept zij materieel 
op tot het niet uitvoeren van een 
beslissing die de Kamer in meerder-
heid heeft genomen. 

De Voorzitter: Ik deel mee, dat 
mevrouw Oomen-Ruijten haar motie 
(17 697, nr. 12) heeft ingetrokken. 

Op verzoek van mevrouw Ter Veld 
breng ik de motie (17697, nr. 11) het 
eerst in stemming. Vervolgens zal ik, 
overeenkomstig diens verzoek, in 
stemming brengen de motie-Nypels 
(17 697, nr. 13). 

De motie-Ter Veld en Buurmeijer 
(17 697, nr. 11) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

De motie-Nypels (17 697, nr. 13) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D'66 voor deze motie hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 697. 

De artikelen I t /m V worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Nypels (stuk nr. 10) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 14) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

Artikel VI wordt zonder stemming 
aangenomen. 
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Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 9) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR en de PSP 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Artikel VII wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 8) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Artikel VIII wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR en de 
PSP tegen het wetsontwerp hebben 
gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17711. 

De artikelen I, II en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN en de PPR tegen het wets-
ontwerp hebben gestemd. 

De gewijzigde motie-Dales c.s. 
(17 711, nr. 7) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met de wetsontwerpen: 

intrekking van de vrijstelling van 
motorrijtuigenbelasting wegens 
invaliditeit (17445); 

Wijziging van de Algemene wet 
inzake de douane en accijnzen 
(17669); 

Wijziging van de inkomstenbelas-
ting en van de loonbelasting (afschaf-
fing van de bejaardenaftrekken en 
van de arbeidsongeschiktheidsaftrek) 
alsmede wijziging van enkele volks-
verzekeringswetten (17670); 
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Verhoging van de assurantiebelas-
ting (17 702); 

en over: 
de motie-Beckers-de Bruijn over de 

mobiliteit van gehandicapten (17 445, 
nr. 9); 

de motie-Engwirda over het 
compenseren van de intrekking van 
de vrijstelling van motorrijtuigenbelas-
ting wegens invaliditeit (17445, nr. 
11); 

de motie-Hummel c.s. over de 
personeelssterkte van de belasting-
dienst (17670, nr. 8). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
er behoefte is aan heropening van de 
beraadslaging voor een derde termijn. 
Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te 
geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb om een derde 
termijn gevraagd om duidelijkheid te 
verkrijgen van het kabinet, die 
duidelijkheid die het mijn fractie 
mogelijk moet maken haar stem te 
bepalen. 

Is het kabinet bereid, te bevorderen 
dat verzetsgepensioneerden en 
andere oorlogsslachtoffers die thans 
een uitkering of pensioen genieten op 
grond van regelingen zoals de Wet 
buitengewoon pensioen 1940-1945, de 
Wet uitkering vervolgingsslachtoffers, 
de Bijzondere wetten voor militairen-
en zeelieden-oorlogsslachtoffers, 
alsmede de Rijksgroepsregeling 
oorlogsslachtoffers, integraal een 
compensatie zullen ontvangen voor 
de afschaffing van de vrijstelling van 
de motorrijtuigenbelasting wegens 
invaliditeit, en dat zij niet zullen 
worden onderworpen aan nadere 
keuringseisen? 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De Staatssecretaris 
heeft vanmiddag, met een beroep op 
de Grondwet, verdedigd dat er geen 
speciale uitzonderingsregel zou 
moeten zijn voor oorlogsslachtoffers 
en verzetsgepensioneerden. In het 
interruptiedebat daarover van vanmid-
dag is het duidelijk geworden dat de 
Regering daarmee een nogal 'bijzon-
der' standpunt inneemt, dat afwijkt 
van het standpunt dat in het verleden 
werd ingenomen, namelijk dat met 
deze specifieke groep rekening zou 
moeten worden gehouden en dat 
specifieke regelingen hun grond 
hebben. 

Het merkwaardige van dit debat 
vond ik ook dat hieruit blijkt dat de 
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Regering bij de voorbereiding van dit 
wetsontwerp kon zien aankomen dat 
een probleem zou rijzen voor de 
oorlogsslachtoffers en de verzetsge-
pensioneerden, maar daaraan 
kennelijk geen aandacht heeft besteed, 
althans dat probleem in het geheel 
niet aan de Kamer heeft voorgelegd, 
waardoor op dit moment geen 
compenserende regeling voorhanden 
is. 

Ik vind dan ook dat het amendement 
van de heer Hummel en mij alle steun 
verdient van de Kamer, wil zij waar-
maken dat de specifieke positie van 
oorlogsslachtoffers en verzetsgepen-
sioneerden ook in deze bezuinigingsla-
wine nog overeind blijft. Ik wi l in dit 
verband ook nog wijzen op een brief 
van Staatssecretaris Van Rooijen van 
15 september 1976 met het nummer 
27615683 aan de inspecteurs van 
belastingen, waarin juist werd 
geadviseerd om een uitzondering te 
maken, ook op fiscaal gebied, voor 
verzetsgepensioneerden en oorlogs-
slachtoffers gezien hun bijzondere 
omstandigheden. 

Ik constateer, dat de Regering, die 
nu een ander standpunt inneemt wat 
betreft de fiscale wetgeving en dit in 
een gelegenheidsargument doet, 
daarmee afwijkt van eerder beleid. Ik 
constateer dan ook dat deze wetgeving 
voor de positie van oorlogsslachtoffers 
en verzetsgepensioneerden een zeer 
groot gevaar in zich draagt. 

Als de nu voorliggende ontwerpen 
worden aangenomen, wordt een 
precedent geschapen met het gevaar 
dat de specifieke positie van deze 
groep verdwijnt. Ik wil de Kamer dan 
ook oproepen het amendement van 
de heer Hummel en mij te steunen 
om daarmee tot uitdrukking te 
brengen dat juist in deze t i jd van 
bezuinigingen de positie van verzets-
gepensioneerden en oorlogsslacht-
offers beschermd dient te worden. 

Ik wi l eraan toevoegen geen 
genoegen te nemen met welke 
toezegging dan ook op dit moment 
namens de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, omdat 
de Regering door een dergelijk 
wetsontwerp - zij is niet zelf met een 
voorstel gekomen ter compensatie 
voor deze groep - een zeer onzorgvul-
dig beleid voert en deze groep in een 
onzekere positie brengt. 

D 
Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! Hedenmiddag 
is in deze Kamer de vraag aan de orde 
geweest of voor groepen oorlogs-
slachtoffers en anderen compensatie 
kan worden geboden voor het 
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vervallen van de vrijstelling van 
motorri j tuigenbelasting. De Staatsse-
cretaris van Financiën heeft mij 
gevraagd op dit punt de Kamer gerust 
te stellen. 

Ik ben bereid om ten aanzien van de 
in het amendement-Hummel/Brouwer 
genoemde groepen de toezegging te 
doen dat er een gelijkwaardige 
compensatieregeling zal worden 
getroffen. Ik voeg eraan toe dat een 
nadere medische keuring van betrok-
kenen daarbij niet nodig zal zijn. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Welke regeling heeft de 
Staatssecretaris op dit moment voor 
ogen? 

Staatssecretaris Van der Reijden: In 
de bestaande wetgeving zijn er twee 
mogelijkheden. De eerste is artikel 
11a van de Buitengewone Pensioen-
wet, waarin een aanvullende aanvraag 
mogelijk is en waarvoor geen verdere 
keuring nodig is. Ten aanzien van de 
groep vervolgingsslachtoffers is een 
oplossing mogelijk via de regeling 
van de vervoersvergoedingen waar-
voor evenmin een nieuwe keuring 
nodig zal zijn. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat 
betekent dat deze groep opnieuw een 
aanvraag zal moeten doen voor een 
vervoersvoorziening en dat opnieuw 
zal worden beslist, terwij l op dit 
moment vaststaat dat zij vrijstelling 
voor motorrijtuigenbelasting krijgt. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
kan niet anders dan herhalen wat ik 
zoeven heb gezegd. Inderdaad zal een 
nieuwe aanvrage moeten worden 
gedaan. Ik heb de toezegging gedaan 
dat er geen keuring hoeft plaats te 
vinden, doch er zal wel vrijstelling 
moeten worden aangevraagd. 
Motorrijtuigenbelasting zelf moet ten 
slotte ook worden aangevraagd. Dat 
kan in één moeite door! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Is iets 
bekend over de positie van overheids-
ambtenaren? De AAW heeft hierop 
geen betrekking, zo heb ik begrepen. 

Staatssecretaris Van der Reijden: U 
heeft gevraagd naar de positie van de 
oorlogsslachtoffers. Daar zat inder-
daad het door u gesignaleerde 
probleem. Ik heb gezegd op welke 
wijze wij dat zullen oplossen. 

De heer De Grave (VVD): Ik heb 
gevraagd naar een volledige integrale 
compensatie. De Staatssecretaris 
spreekt van een gelijkwaardige 
compensatie. Zit daarin een verschil? 

Hoe komt de Staatssecretaris aan het 
woord 'gelijkwaardig'? Gelijkwaardig 
met wat? 

Staatssecretaris Van der Reijden: Het 
woord 'geli jkwaardig' staat op mijn 
papiertje, zo kom ik eraan. Ik wi l de 
geachte afgevaardigde echter best 
toezeggen dat het een integraal 
compensatie zal zijn. 

De heer Meijer (PvdA): Mag ik uit het 
feit dat de compensatieregeling 
gelijkwaardig zal zijn en dat het een 
integraal gelijkwaardige vergoeding 
zal zijn afleiden, dat de regeling 
categoriaal zal worden toegepast? Dat 
is natuurijk het kenmerk van de 
huidige regeling. Men moet het wel 
aanvragen, maar zij vindt een catego-
riale toepassing. Ik wi l graag de 
toezegging, dat het in dit geval ook zo 
is. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
kan die toezegging doen namens mijn 
collega van Financiën. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik kondig aan, dat de 
heer Engwirda er prijs op stelt om, 
voordat het wetsontwerp 17 445 in 
zijn geheel in stemming komt, over 
zijn motie op stuk nr. 11 te doen 
stemmen. 

Naar mij blijkt, bestaat daartegen 
geen bezwaar. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 445. 

Het amendement-De Grave c.s. (stuk 
nr. 8) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Hummel 
en Brouwer (stuk nr. 12) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP en 
de Centrumpartij voor dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-De 
Grave c.s. (stuk nr. 8), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

De motie-Engwirda (17 445, nr. 11) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR, de PSP en de 
Centrumpartij tegen dit wetsontwerp 
hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 669. 

Dit wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 670. 

De onderdelen van dit wetsontwerp 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP, de Centrumpartij en de RPF 
tegen dit wetsontwerp hebben 
gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 702. 

De onderdelen van dit wetsontwerp 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN en de PPR tegen dit wets-
ontwerp hebben gestemd. 

De motie-Beckers-de Bruijn (17445, 
nr. 9) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

De motie-Hummel (17 670, nr. 8) 
wordt bijzitten en opstaan verworpen. 

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

Aan de orde zijn de stemmingen over 
vier moties, ingediend bij het debat 
over de interim-inhouding salarissen 
onderwijs (17678), te weten: 

de motie-Lankhorst over handhaving 
van het uitgangspunt van een alge-
meen salarisbeleid van de overheid 
(17678, nr. 20); 

de motie-Schreuders over uitbeta-
ling van de salarissen over de gestaak-
teuren (17678, nr. 21); 
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Voorzitter 

de gewijzigde motie-Mik over het 
extra korten van het onderwijsperso-
neel (17 678, nr. 25); 

de motie-Konings c.s. over de 
precedentwerking van de Wet interim-
inhouding salarissen onderwijs 
(17 678, nr. 26). 

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

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de beraadslaging in 
derde termijn over het wetsontwerp 
werden wi j verrast door de indiening 
van een motie op stuk nr. 26, onderte-
kend door de woordvoerders van de 
drie grootste fracties, over een 
materie die daags te voren van bijna 
alle fracties brede aandacht had 
gehad. 

Voor de fracties die de motie niet 
hebben ondertekend was de indiening 
een volswagen verrassing. Er is dus 
ook geen overleg over mogelijk 
geweest, voor zover men daaraan 
behoefte had. Ik verzoek de indieners 
van de motie dan ook de stemming 
erover aan te houden tot de volgende 
vergadering. Hoewel het wat langer 
duurt dan normaal, lijkt het mij geen 
bezwaar omdat er geen direct verband 
bestaat met de tekst van het inmiddels 
aanvaarde wetsontwerp. 

Er kunnen trouwens wel vragen 
rijzen - de Minister heeft er ook op 
gezinspeeld - over de relatie tussen 
de motie-Mik en deze motie en de 
consequenties van de motie. Als geen 
spoed vereist is, lijkt het mi j beter de 
stemming pas te doen plaatsvinden 
nadat er overleg over heeft plaatsge-
vonden. 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verzoek van de heer 
Schutte verrast mij op mi jn beurt. Het 
is waar dat met een aantal fracties in 
de Kamer geen overleg is gepleegd 
over de motie. De motie is echter al 
geruime tijd in h bezit van de heer 
Schutte. Op zich heb ik er geen 
bezwaar tegen, de stemming over de 
motie aan te houden tot een later 
ti jdstip. Dat betekent dat de stemming 
na het reces zal moeten plaatsvinden. 

De Voorzitter: De stemming over de 
motie-Konings c.s. (17 678, nr. 26) zal 
derhalve thans niet plaatsvinden. Dit 
zal gebeuren in de eerste vergadering 
na het reces. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
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De motie-Lankhorst (17 678, nr. 20) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Schreuders (17 678, nr. 21) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

De gewijzigde motie-Mik (17 678, nr. 
25) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen over de onder-
werpen waarover zojuist is gestemd. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een stemverklaring 
afleggen over het wetsontwerp met 
betrekking tot de RWW-uitkering voor 
16- en 17-jarigen. Mijn fractie is nog 
steeds bereid in het kader van de 
afweging van de financiële lasten in 
het sociale-zekerheidsstelsel mee te 
werken aan eenzekere uitgavenbeper-
king bij uitkeringen aan schoolverla-
ters. 

Wij behouden echter onze voorkeur 
voor het in het leven roepen van een 
afzonderlijke rijksgroepsregeling voor 
schoolverlaters. Nu de motie is 
verworpen waarin werd gevraagd, 
een maatregel in deze richting voor te 
bereiden, stond de fractie voor de 
vraag wat zou moeten worden 
gedaan ten aanzien van het wets-
ontwerp. 

Wij hebben na lange overweging 
besloten tegen het voorstel van de 
Regering te stemmen, vooral omdat 
de overgangsregeling voor ons 
onaanvaardbare aspecten bevat ten 
aanzien van het in het vooruitzicht 
gestelde uitkeringsrecht voor op 1 juli 
ingeschreven schoolverlaters. Dat 
uitkeringsrecht zou op 1 januari 
ingaan. Dit bezwaar heeft bij ons zo 
ernstig gewogen, dat wi j uiteindelijk 
hebben besloten onze stem niette 
geven aan dit wetsontwerp. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 21.00 uur. 

Inhoudingswet onderwijssalarissen 
Sociale wetgeving 
Ingekomen stukken 

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

1. twee Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende wetsont-
werpen: 

Naturalisatie van Arshad Mahmud 
Arif en 20 anderen (17 714); 

Wijziging van hoofdstuk IX-B 
(Departement van Financiën) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1982 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (17 716). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt; 

2. acht brieven van de Directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de 
mededeling dat Hare Majesteit zich 
heeft verenigd met de haar door de 
Staten-Generaal toegezonden voor-
stellen van (rijks)wet gedrukt onder de 
nummers 16818, 17011 (R 1192), 
17407, 17455, 17492, 17491, 17447, 
16 585, 17 529, 17 533, 17 534, 17 535, 
17 536 en 17 537. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer ten geleide van het 
rapport 'Onderzoek naar een organisa-
tie voor het inzamelen, bewerken en 
verwijderen van radioactief afval' 
(17 600-XVII, nr. 31); 

een, van de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur over de 
werkplaats RM Vincent van Gogh 
(17 600-XVI, nr. 40); 

een, van de Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
over de uitvoering van de motie 
17217, nr. 8(17217, nr. 14). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

4. de volgende brieven: 
een, van deMinistervan Binnenland-

se Zaken over het voortbestaan van 
de gemeente Grubbevorst; 

een, van de Staatssecretaris van 
Financiën ten geleide van het rapport 
'Verdeling Onderbouwd'. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

5. een brief van de Staatssecretaris 
van Landbouw en Visserij houdende 
intrekking van wetsontwerp 13929, 
nr. 5). 
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De Voorzitter stelt voor deze brief, die 
al is gedrukt, voor kennisgeving aan 
te nemen; 

6. de volgende adressen: 
een, van R. Saes te Rijen, met 

betrekking tot zijn ziektekostenrege-
l ing; 

een, van H. Oost te Sleen, met 
betrekking tot een AROB-procedure. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

7. de volgende brieven e.a.: 
een, van Betico Croes over een 

gezaghebber voor Aruba; 
een, van E. Visser over de NOS en 

de USA; 
een, van het gemeentebestuur van 

Pannerden over wetsontwerp 17449; 
een aantal over wijziging van de 

Financiële Verhoudingswet; 
een aantal over wijziging van de 

WSW; 
een, van C. Dekker over visumver-

lenging en -verlening voor Surina-
mers; 

een groot aantal over KB in plaats 
van RWW; 

een, van de persdienst van de 
ambassade van Bulgarije met een 
persbericht; 

een, van het gemeentebestuur van 
Zeist over bevriezing van ambtenaren-
salarissen; 

een aantal over bezuinigingen HBO; 
een, van C. Vonk over de Warenwet; 
een, van het Havenschap Terneuzen 

ten geleide van een verslag; 
een, van het gemeentebestuur van 

Borne over het BTW-tarief voor 
aardgas; 

een, van het gemeentebestuur van 
Emmen over kernwapens en dumping 
van radioactief afval; 

een, van het gemeentebestuur van 
Brielle over woningbouw; 

een, van het gemeentebestuur van 
Helden over kernbewapening; 

een, van het gemeentebestuur van 
Oude Pekela over jeugdwerkloosheid 
en uitkeringen voor jongeren; 

een, van het gemeentebestuur van 
Oostzaan over kosteloze rechtshulp; 

een, van het IKV over de kernwapen-
wedloop en ten geleide van de 
vredeskalender 1983; 

een, van de RCO over de ontwikke-
ling werkgeversaandeel sociale 
premies; 

een aantal Kerst- en Nieuwjaarswen-
sen. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

8. het proefschrift 'Naar nieuwe 
grondslagen van sociaalwetenschap-
pelijk onderzoek' door F. J. M. van 
Doorne. 

Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek van de Kamer. 

Tweede Kamer 
22 december 1982 Ingekomen stukken 1535 


