
34ste Vergadering 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten: 

Thurlings, Van der Meer, Steenkamp, 
Franssen, Eijsink, Van der Werff, 
Oskamp, Ginjaar, Van Dalen, De Vries, 
Buijsert, d'Ancona, Mijnsbergen, 
Stam, Schinck, Bischoff van Heems-
kerck, Netjes, Von Meijenfeldt, Zoon, 
Grol-Overling, Groensmit-van der 
Kallen, Uijterwaal-Cox, Gooden, 
Abma, Heijne Makkreel, Heijmans, 
Tjeerdsma, Hendriks, Van der Werf-
Terpstra, Smeets-Janssen, Christiaan-
se. Zijlstra, De Jong, Rijnvos, Bukman, 
Maaskant, Vonhoff-Luijendijk, Tum-
mers, Zoutendijk, De Rijk, Umkers, 
Vrouwenvelder, Hofman, Nagel, 
Vermeer, Van Soest-Jansbeken, 
Russell, Leyten-de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn, De Gaay Fortman, Van 
de Zandschulp, Kaland, Hijmans, 
Mastik-Sonneveldt, Van Veldhuizen, 
Van der Ploeg, Baarveld-Schlaman, 
Kruisinga, Simons, Van Boven, Feij, 
Bakker, Tonkes, Maassen, Tiesinga-
Autsema, Vleggeert, Veder-Smit en 
Derks, 

en de heren Deetman, Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
Ruding, Min is tervan Financiën, 
mevrouw Smit-Kroes, Minister van 
Verkeer en Waterstaat, de heren De 
Koning, Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, De Graaf, Staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid, en mevrouw Kappeyne 
van de Coppello, Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering (voor vandaag en 
morgen) van de leden: 

Steigenga-Kouwe, wegens deelne-
ming aan de Vle UNCTAD-conferentie; 

Albeda, wegens deelneming aan een 
vergadering van de Internationale 
Arbeidsorganisatie; 

Glastra van Loon en Van Tets wegens 
verblijf buitenslands; 

Ermen; 

Vis, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

In memoriam dr. E. N. van Kleffens, 
Minister van Staat 

De Voorzitter: Waarde medeleden! 
Op 17 juni jongstleden overleed op 
hoge leeftijd Eelco Nicolaas van 
Kleffens, Minister van Staat. In hem 
verloren wi j een eminente landge-
noot, die Nederland tijdens stormach-
tige periodes op bijzondere wijze 
gediend heeft. 

Allereerst denken wi j dan aan de 
oorlogsjaren 1940-1945 toen Van 
Kleffens te Londen als Minister van 
Buitenlandse Zaken in het Nederlandse 
oorlogskabinet het vertrouwen van de 
geallieerden in Nederland als bondge-
noot moest winnen. De Duitse inval 
betekende het einde van een genera-
ties lang gevolgde neutraliteitspolitiek. 
In de internationale politiek had lange 
t i jd de uitspraak gegolden 'La Hollande 
est pacifique par principe et guerrière 
par accident'. Het was mede aan Van 
Kleffens te danken dat de Nederlandse 
wi l zich duidelijk manifesteerde om de 
strijd samen met de Britten en de 
andere geallieerden vol te houden. 

Toen de bevrijding voor ons land na 
grote beproevingen was aangebroken, 
werd het daarna echter al spoedig 
duidelijk dat de Tweede Wereldoorlog 
op ingrijpende wijze de internationale 
verhoudingen gewijzigd had. Neder-
land diende zich hieraan, soms op 
pijnlijke wijze, aan te passen. Enerzijds 
betekende dit het aanvaarden van het 
dekolonisatieproces, anderzijds het 
opbouwen van nieuwe internationale 
verbonden. 

Van Kleffens heeft als minister van 
Buitenlandse Zaken in het kabinet 
Drees/Schermerhorn en later als 
ambassadeur te Washington en als 
Permanent Vertegenwoordiger bij de 
Verenigde Naties naar zijn beste 
weten gepoogd het dekolonisatiepro-
ces voor Nederland aanvaardbaar te 
doen verlopen. Als onder meer 

Nederlands Permanent Vertegenwoor-
diger bij de NAVO en als ambassadeur 
van de EGKS te Londen heeft hij zijn 
waardevolle bijdrage geleverd aan het 
tot stand gekomen Atlantische 
Bondgenootschap en het vri jwel 
gelijktijdig van start gegane proces 
van Europese samenwerking. Ook in 
de Verenigde Naties genoot hij 
prestige, hetgeen blijkt uit zijn 
verkiezing tot voorzitter van de 
negende Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties. 

Van Kleffens combineerde de gaven 
van de wetenschapsman - hij promo-
veerde in 1918 en blonk uit door 
eruditie en grote precisie in woord en 
geschrift - met het savoir vivre en het 
praktisch inzicht van de man die, 
mede dankzij zijn werkzaamheden bij 
het secretariaat van de Volkenbond en 
bij de Koninklijke Shell, de internatio-
nale wereld kende. 

De benoeming tot 'Minister van 
Staat' valt slechts enkele Nederlanders 
ten deel. Deze benoeming door het 
staatshoofd berust op uitzonderlijke 
verdiensten voor de publieke zaak. 
Van Kleffens' vele eredoctoraten aan 
buitenlandse universiteiten, talloze 
internationale onderscheidingen en 
vertrouwensposities in het maatschap-
pelijke leven - met name valt te 
denken aan het arbitreren bij geschil-
len - kunnen zulks slechts bevestigen. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ook namens de Regering 
wi l ik mij aansluiten bij de woorden 
die u heeft uitgesproken ter herdenking 
van dr. Van Kleffens, Minister van 
Staat. 

Dr. Van Kleffens heeft als minister 
van Buitenlandse Zaken in het kabinet 
Drees/Schermerhorn, als ambassa-
deur te Washington en als Permanent 
Vertegenwoordiger bij de Verenigde 
Naties zich met al zijn krachten 
ingezet voor de behartiging van de 
Nederlandse belangen. De Regering is 
met u van mening dat de heer Van 
Kleffens een belangrijke en waardevol-
Ie bijdrage heeft geleverd aan de 
totstandkoming van het Atlantisch 
Bondgenootschap en aan het van 
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Voorzitter 
start doen gaan van het proces van 
Europese eenwording. 

De uitzonderlijke verdiensten van 
de heer Van Kleffens zijn tot uitdruk-
king gebracht toen hij benoemd werd 
tot Ministervan Staat. Nederland 
verliest in dr. Van Kleffens een 
landgenoot die zich met al zijn 
krachten heeft ingezet voor de 
behartiging van de Nederlandse 
belangen en die daarbij internationaal 
groot aanzien heeft verworven. 

(De aanwezigen nemen enige ogen-
blikken stilte in acht.) 
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat de na overleg met het 
College van Senioren te nemen 
besluiten, alsmede de lijst van 
ingekomen stukken met de door mij 
gedane voorstellen voor de leden ter 
inzage zullen worden gelegd. De op 
het vorenstaande betrekking hebbende 
stukken zullen in de Handelingen 
worden opgenomen. Ingevolge artikel 
41 van het Reglement van Orde liggen 
ook de notulen van de vorige verga-
dering voor de leden ter inzage. Tenzij 
enig lid hiertegen vóór het einde der 
vergadering bezwaar maakt, zal 
worden aangenomen, dat de Kamer 
akkoord gaat met de voorstellen en 
dat zij de notulen goedkeurt. 

Ik heb bericht van verhindering tot 
bijwoning van de vergadering 
ontvangen van de Ministers van 
Justitie en van Landbouw en Visserij, 
alsmede van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van en de stemming over 
de motie-Rijnvos c.s. betreffende de 
bestuursstructuur van de Postchèque-
en Girodienst en van de Rijkspost-
spaarbank (gedrukt stuk Eerste 
Kamer, zitting 1982-1983, nr. 143c). 

De Voorzitter: Men zal zich herinneren, 
dat wij de vorige keer de beraadslaging 
hierover niet hebben gesloten, 
aangezien de Minister van Verkeer en 
Waterstaat niet in ons midden was. 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
De heer Rijnvos (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na het uitvoerige beraad 
over de motie die nu aan de orde is, 
tijdens de behandeling van de 
begroting van Financiën, is er uiteraard 
op dit moment nog maar weinig 
aanleiding tot een verdere toelichting. 
Zoals al eerder is opgemerkt, gaat het 
bij de indieners vooral om twee 

aangelegenheden. In de eerste plaats 
gaat het om een goede regeling van 
de bestuursstructuur. 

Ongetwijfeld is tot dusverre, 
misschien juist door het gesprek dat 
wij gevoerd hebben over een Postbank 
volgens een bepaalde opzet, dit 
aspect onderbelicht gebleven. Het is 
wel hard nodig om op dit punt orde 
op zaken te stellen. Naar het ons 
voorkomt - dat is althans af te leiden 
uit diverse uitlatingen - delen de 
bewindslieden deze opvatting. 
Minister Ruding verklaarde althans 
dat hetgeen in de motie verwoord is 
met betrekking tot de regeling van de 
bestuursstructuur, hem wel aan-
spreekt, vooral als het daarbij gaat om 
de argumentatie die is ingegeven 
door de zorg voor een juiste liquidi-
teits-, solvabiliteits- en rentabiliteitspo-
sitie van de PCGD en de RPS. Wij 
hopen dat zijn ambtsgenote van 
Verkeer en Waterstaat hierover met 
hem op een gelijke wijze denkt. 

In de tweede plaats zien wij graag 
spoed bij de herziening van de 
wetgeving op dit punt. Hierover heeft 
Minister Ruding gezegd dat ook dit 
hem aanspreekt. Hij wil deze spoed 
betrachten. In zoverre vormt de motie 
een ondersteuning van zijn beleid, 
maar hij heeft daaraan toegevoegd dat 
de motie juist daarom misschien 
overbodig is. Wij menen dat er 
inderdaad van ondersteuning sprake 
is, maar zeker niet van overbodigheid. 
Op dit punt is het gewenst, te overwe-
gen dat het nu in eerste aanleg gaat 
om een standpuntbepaling van de 
Regering met betrekking tot het 
huidige wetsontwerp over de Post-
bank. 

In het huidige regeerakkoord is ons 
ook zo'n standpuntbepaling op korte 
termijn in het vooruitzicht gesteld. Bij 
de behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat in dit huis heeft 
Minister Smit-Kroes medegedeeld te 
hopen dat dit standpunt nog voor het 
zomerreces kan worden kenbaar 
gemaakt. Wij hopen dat met haar, 
maar willen daaraan direct toevoegen 
dat dit nog slechts een begin kan zijn 
van een regeling van zaken. 

De historie leert dat vooral de 
behandeling van aangelegenheden 
betreffende de PCGD en de RPS heel 
veel tijd in beslag kan nemen. Op 22 
december 1869 kwam voor de eerste 
maal de oprichting van een Rijkspost-
spaarbank in de Tweede Kamer aan 
de orde. 

Pas elf jaar later, om precies te zijn 
op 13, 14 en 15 april 1880 kwam een 
wetsontwerp met die strekking in de 
Kamer ter sprake. De wet ter zake is 
op 1 april 1881 inwerking getreden. In 

1904 deden 37 Kamers van Koophan-
del het voorstel om over te gaan tot 
de oprichting van een girodienst. Dit 
thema is voor het eerst besproken in 
december 1908 in de Tweede Kamer. 
Pas op 29 juli 1916 verscheen de wet 
in het Staatsblad. Hierin werd de 
oprichting en de werkwijze van de 
PCGD, althans voor die dagen, 
geregeld. 

Het lijkt dan ook niet verantwoord 
om nu zo lang bezig te zijn met de 
nodige herziening van de wetgeving 
met betrekking tot de RPS en de 
PCGD. Daarop heeft deze motie 
betrekking. In de motie wordt namelijk 
gemaand tot een bekwame spoed. 
Het gaat dus niet slechts om het al in 
het vooruitzicht gestelde regerings-
standpunt, want dat is al beloofd, 
maar ook om de voortgang van de 
werkzaamheden die nadien moeten 
worden gedaan. 

Ten slotte maak ik nog een enkele 
opmerking over de tekst van de 
motie. Daar, waar sprake is van een 
potentiële bedreiging van de continuï-
teit van de PCGD en de HPS, gaat het 
uiteraard om een zeer ongewenste 
aangelegenheid. De bedreiging dient 
dan ook te worden weggenomen. 
Waar voorts in de motie wordt 
gezegd, dat zij nu geen uitspraak 
bevat over het aanhangige wets-
ontwerp over de postbank, gaat het 
erom, dat de indieners van de motie 
op dat punt nog geen uitspraak willen 
doen. 

D 
De heer Simons (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik heb behoefte aan 
een korte toelichting. Ik sluit mij voor 
een belangrijk deel aan bij hetgeen de 
heer Rijnvos omtrent de motie heeft 
opgemerkt. De heer Rijnvos is nogal 
op de historie ingegaan. Ik zou nog 
een paar opmerkingen willen maken 
die betrekking hebben op het heden, 
om deze motie in het juiste licht te 
zetten. 

De heer Rijnvos zegt terecht in de 
motie, dat het ongewenst is, dat er 
een potentiële bedreiging bestaat 
voor de continuïteit van de PCGD en 
de RPS. De zin in de motie 'zonder 
daarbij nu een uitspraak te doen over 
de concrete inhoud van het aanhangi-
ge Postbankwetsontwerp' slaat 
natuurlijk op de Kamer en niet op de 
Regering. Wij vinden wel dat de 
Regering een uitspraak hierover moet 
doen, maar de Kamer, zich verenigend 
rondom deze motie, op dit moment 
niet. Ik verwijs wel naar hetgeen ik ter 
zake heb gezegd tijdens de behande-
ling van de begroting van Financiën. 
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Simons 

De laatste ti jd zijn er nogal wat 
discussies over deze kwestie geweest. 
Het is niet onbelangrijk, dat de 
postgiro op het ogenblik terrein 
verliest, voor wat de 'zakelijke', markt 
betreft. Er zijn cijfers genoemd. De 
Ministers zullen die wel kennen. In 
1970 had men nog een aandeel van 
26%, nu nog maar 14%. Nu wordt 
met de postgiro al verlies geleden. 
Sommigen voorspellen dat het verlies 
van de postgiro, nu circa 100 min. nog 
zal oplopen tot een half mil jard en 
meer. 

Men wijst op de gevaren die 
ontstaan bij het uitblijven van een 
beslissing, omdat onzekerheid op dit 
punt niet goed is; dat geldt voor 
elk bedrijf. Daarom vraag ik aan de 
bewindslieden om overeenkomstig 
het verzoek in de motie adequaat te 
reageren. Het standpunt van de fractie 
van de PvdA is bekend. Gezien de 
huidige situatie, is de fractie van 
mening dat het de beste oplossing is 
om op de een of andere manier tot 
een postbank te komen. Alleen een 
postbank kan in voldoende mate 
garanderen dat de gelddiensten op 
den duur wat de winstgevendheid 
betreft, kunnen voortbestaan. 

Het is niet onbelangrijk dat er nu 
een nieuw circuit aankomt, want 
hierdoor wordt de kans dat de PTT 
verder terrein verliest, alleen maar 
groter. Vandaar ook dat er soms 
haast is geboden. Ook moet er de 
nodige zorgvuldigheid betracht 
worden, vooral in verband met de 
belangrijke factor van de werkgelegen-
heid. Het gaat momenteel nog om 
10.000 man. Er valt echter nu al te 
vrezen, dat bij een vermindering van 
de mogelijkheden van de gelddiensten, 
een aantal personeelsleden weg 
moet. 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben de geachte afgevaardigden 
de heren Rijnvos en Simons zeer 
erkentelijk voor hun nadere uiteenzet-
ting over deze belangrijke materie. 
Mijnerzijds heb ik in dit stadium niets 
toe te voegen aan hetgeen ik zowel in 
eerste als in in tweede termijn in deze 
Kamer op 31 mei jongstleden heb 
gezegd. 

D 
Minister Smit-Kroes: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
de heer Rijnvos heeft mij een zeer 
indringende vraag gesteld, namelijk 
of ik gelijkelijk denk over de inhoud 
van het dictum met de Minister van 

Financiën. Ik kan het verlossende 
woord spreken dat ik ook op dit punt 
gelijkelijk met de Minister van Finan-
ciën denk. 

Er is gewezen op de korte spanne 
tijds die ons nog rest alvorens het 
zomerreces een aanvang neemt. Ik 
kan de Kamer verzekeren dat de 
Minister van Financiën en ik ons 
daarvan zeer bewust zijn. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Rijnvos heeft erop gewezen dat gelet 
op die boodschap wellicht een 
aanvang genomen zou kunnen 
worden , maar dat het begin van het 
regelen van dit soort zaken erg veel ti jd 
vergt. Wij kunnen de verzekering 
geven dat wi j ons ook daarvan bewust 
zijn. De inspirerende werking die 
uitgaat van de Minister van Financiën 
zal ook mij inspireren. Wij zullen dus 
de spoed betrachten waarom de 
gedachte afgevaardigde heeft ge-
vraagd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De motie-Rijnvos c.s. wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblik-
ken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van de 
ontwerpen van (rijks)wet: 

Wijziging van hoofdstuk XII (Depar-
tement van Verkeer en Waterstaat) 
van de begroting van uitgaven van 
het Rijk voor het jaar 1982 (wijziging 
naar aanleidingvan de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (17820); 

Goedkeuring van de respectievelijk 
op 24 juni 1980 en 12 juni 1981 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdragen tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Verenigde Staten 
van Amerika inzake uitlevering en 
aangaande wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken (17122, R 1193; 17123, 
R1194); 

Wijziging van de Radio-Omroep-
Zender-Wet 1935 (17438). 

Deze ontwerpen van (rijks)wet 
worden zonder beraadslaging en 
zonder stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Afschaffing van de bijzondere 
functionele leeftijdsgrens van hoogle-
raren, lectoren en leden van de 
colleges van bestuur van de universi-
teiten en hogescholen en van de 
leden van de besturen van de acade-
mische ziekenhuizen (17 544); 

Wijziging van de Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs en van 
de Collegegeldwet hoger beroeps-
onderwijs (verhoging bedragen en 
regeling indexering collegegeld) 
(17791). 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze 
wetsontwerpen gezamenlijk te 
behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer De Rijk (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Mastik zal het 
wetsontwerp op stuk nr. 17 791 
behandelen. Voor mij is nu het 
voorstel inzake de bijzondere functio-
nele leeftijdsgrens van hoogleraren, 
enzovoorts aan de orde. 

De van verschillende zijden in de 
Kamer gestelde vraag over het 
ontslag gedurende het studiejaar is 
aangaande één aspect niet beantwoord. 
Dit betreft hoogleraren die in het begin 
van het studiejaar, laten wi j zeggen 
vóór kerstmis, 65 jaar worden. Zij 
kunnen eigenlijk al vanaf september 
niet meer in het onderwijs worden 
ingeschakeld, omdat het geen zin heeft 
een college al na twee, drie maanden 
af te breken. De hoge vlucht van het 
wetenschappelijk onderwijs wordt 
hierbij gefrustreerd. Het vliegtuig moet 
dalen voordat het goed en wel is 
opgestegen. 

Nu kan de Minister natuurlijk 
verwijzen naar zijn ruimhartige 
opmerking in de Tweede Kamer waar 
hij op een vraag van de heren Wallage 
en Beinema zei (Handelingen, blz. 
3626): 'De heer Wallage heeft gevraagd 
of hooglereren die met pensioen zijn 
gegaan maar die nog het een en 
ander willen doen in een instelling 
voor wetenschappelijk onderwijs, 
daar de mogelijkheden voor kunnen 
krijgen; ook de heer Beinema heeft 
hierover gesproken. 

Datgene wat op basis van vr i jwi l l ig-
heid door betrokkenen wordt gedaan 
in een instelling voor wetenschappelijk 
onderwijs uiteraard met instemming 
van die instelling - is een zaak 
waarvan ik laconiek zeg - vooral 
omdat er geen financiële gevolgen 
aan zijn verbonden - dat de overheid 
hier buiten staat: dat moet men daar 
ter plekke maar weten. Ik wi l zeer wel 
colleges van bestuur hierop wijzen.' 

Welnu, de heer Wallage had ook als 
voorbeeld gegeven: het doorgaan 
met het geven van colleges na de 
pensionering. Daar zit nu juist mijn 
moeili jkheid, dat wil zeggen voor 
zover het colleges betreft uit het 

Eerste Kamer 
21 juni 1983 

Rijksbegroting/Financiën 
Verkeer en Waterstaat 
Uitleveringsverdragen 

Radio-Omroep-Zender-Wet 
Universiteiten en hogescholen 
Collegegeld 989 



De Rijk 

normale curriculum. Als gepensioneer-
den dit soort colleges geven, dan is 
dat natuurlijk een welkome vergroting 
van de onderwijscapaciteit van een 
vakgroep, maar tegelijkertijd een 
onwelkome vermindering van de 
onderwijslast van gesalarieerde 
docenten. Vooral alr zich dit over een 
wat langere periode uitstrekt, moet dit 
worden vermeden. Het brengt mijns 
inziens arbeidsplaatsen in gevaar. 

Laten wij ons eens voorstellen dat 
de nóg fitter gebleven docenten die 
krachtens de VUT-regeling al op 
61-jarige leeftijd zijn afgetreden, op 
die wijze blijven werken. Ik acht dit 
broodroof, ontoelaatbaar vrijwilligers-
werk en in ieder geval een oneigenlijk 
gebruik van de VUT-regeling. 

Ten slotte maak ik nog een opmer-
king over de zo vaak geroemde 
vitaliteit. Deze opmerking komt geheel 
en al voor mijn rekening en ik zal haar 
dan ook in de vorm van een anecdote 
gieten. 

Toen ik, 35 jaar oud, mijn eerste 
college als hoogleraar gaf, zei ik tegen 
de studenten dat het mogelijk was dat 
ik even lang in het ambt bleef als ik op 
dat moment oud was. Dit vervulde 
hen met afgrijzen. Ik zei dat ik dit 
begreep, maar dat zij niettemin de 
plank volledig missloegen. Over zo'n 
30 jaar, zo profeteerde ik, ben ik ofwel 
- ik heb dat toen ook uitgebeeld, maar 
dat zal ik nu achterwege laten - vitaal, 
veerkrachtig, taai als een bullepees, 
ofwel hebben de slijtageverschijnselen 
zich al enige tijd duidelijk aange-
diend. U denkt nu, dames en heren 
studenten - dat is uw fout - dat het in 
het tweede geval tijd wordt dat ik 
opstap. Mijnheer de Voorzitter! Nu ik 
de 65-jarige leeftijd steeds dichter 
nader - dit geldt trouwens voor 
iedereen maar ik ben hem al tamelijk 
dicht genaderd - neig ik er, althans op 
mijn sterkere momenten, steeds vaker 
toe om mijzelf op dit punt gelijk te 
geven. 

Op 65-jarige leeftijd, nog heel vitaal 
en fris, een nieuwe taak oppakken, is 
immers iets heel anders dan het, ook 
heel vitaal natuurlijk voortzetten van 
wat je al zo'n 30 lange jaren aan het 
doen bent. In het eerste geval heb je 
de gezonde behoefte en ambitie om je 
opnieuw waar te maken. In het 
tweede geval leg je bij anderen de 
nare bewijslast van je eigen tekort-
schieten. 

Onze fractie heeft er geen enkele 
moeite mee haar stem aan dit wets-
ontwerp te geven en ik doe dat zelfs 
con amore. 

De Voorzitter: Voor wie het weten 
wil: de heer De Rijk is geboren op 6 
november 1924! 

D 
Mevrouw Mastik-Sonneveldt (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Bij de behan-
deling van het wetsontwerp Wijziging 
van de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs (herziening regeling 
examengeld) verleden jaar werd door 
mijn fractie naar voren gebracht, dat 
weliswaar de meerderheid akkoord 
zou gaan met het toen behandelde 
wetsontwerp, maar dat men in de 
toekomst verschoond hoopte te 
blijven van dergelijke oneigenlijke 
motivering en regelgeving. Het nu 
voorliggende wetsontwerp is nauwe-
lijks gesierd met enige verdere 
motivering dan dat het puur gaat om 
een bezuinigingsmaatregel. Enige 
relatie met de voor de student 
noodzakelijke inkomsten om de 
verhoogde uitgaven te kunnen betalen 
ontbreekt. Mijn fractie is zeer kritisch 
ten aanzien van het onderhavige 
wetsontwerp en wel om de volgende 
redenen. 

De eerste is dat de uitgaven worden 
verhoogd en dat de inkomstenkant 
voor de student, ook wel aangeduid 
met de term studiefinancieringsstelsel, 
ontbreekt. Hun afhankelijkheid van 
ouders neemt nog meer toe. Boven-
dien treedt voor ouders die behoren 
tot de groep die het niet zo breed 
heeft maar niet in aanmerking komt 
voor een studiebeurs in de loop van 
de studiejaren een aanmerkelijke 
lastenverzwaring op. Ook voor de 
student die niet in aanmerking komt 
voor een volledige beurs treedt 
diezelfde lastenverzwaring op. Ik zou 
hierbij een vraag van de heer Willems, 
gesteld in de Tweede Kamer, die 
onzes inziens nog niet is beantwoord, 
willen herhalen. Wat is de compensatie 
voor studenten van 7 tot 21 jaar voor 
wie het afsluiten van een rentedragen-
de lening niet mogelijk is? 

Al met al menen wij, dat de toegan-
kelijkheid van het wetenschappelijk 
onderwijs en het hoger beroepson-
derwijs hierdoor niet toeneemt en dat 
het bitter noodzakelijk is een en ander 
te presenteren in relatie tot het 
instellen van een goed studiefinancie-
ringsstelsel. Hoewel hierop al jaren 
door de Tweede en de Eerste Kamer 
is aangedrongen en nog steeds onzes 
inziens volkomen terecht, is dit tot op 
heden uitgebleven. U begrijpt, 
mijnheer de Voorzitter, dat dit voor 
ons een zeer gewichtig bezwaar is. 

De tweede reden is, dat de grondslag 
waarop een en ander geschiedt nogal 

duister is. Het jaar 1972 wordt als 
uitgangspunt genomen. Voor het 
collegejaar 1971/72 gold een bedrag 
van f 200, voor het collegejaar 1972/73 
een bedrag van f1000. De Minister 
neemt voor zijn berekeningsgrondslag 
het later aanvaarde compromis, te 
weten f500. Met andere woorden, de 
Minister hanteert een bedrag, dat 
eerst in 1973 geldt, maar neemt als 
basisjaar 1972. Terecht heeft onzes 
inziens de Raad van State erop 
gewezen, dat in het geval men 1972 
als basisjaar kiest, men ook moet 
uitgaan van het toen geldende bedrag 
van f200. 

Deze argumentatie wordt nog 
versterkt doordat de Minister in de 
Tweede Kamer heeft verklaard, dat hij 
zeker niet wilde uitgaan van het 
bedrag van f 1000, dat in de tweede 
helft van 1972 is gaan gelden. 

Bij de behandeling in de Tweede 
Kamer is ingegaan op enige staatsrech-
telijke bezwaren tegen het wets-
ontwerp dat in eerste instantie aan de 
Tweede Kamer werd gepresenteerd, 
omdat in die eerste versie werd 
gesteld, dat in het ene jaar dit bedrag 
zou moeten worden opgebracht en in 
het andere jaar dat bedrag. De 
Minister heeft toen aan de Tweede 
Kamer geantwoord dat toch ook bij 
regeerakkoord, meerjarenramingen 
enz. bedragen voor de toekomst 
worden vastgelegd. 

Dat mag zo zijn, maar in die gevallen 
gaat het om voornemens die later in 
wetten c.q. begrotingswetten worden 
vastgelegd. Hier ging het al om vaste 
bedragen die in wetten werden 
opgenomen en die later door begro-
tingswetten zouden moeten worden 
gesanctioneerd. Vanuit staatsrechtelijk 
oogpunt, gelet op de positie van het 
parlement en het uitgangspunt, 
wetten aan vigerende omstandighe-
den te kunnen aanpassen, is dat een 
niet geheel geslaagde exercitie, die 
gelukkig al gestrand is. 

In de antwoorden op de vragen, die 
wij hebben gesteld in het voorlopig 
verslag van de Eerste Kamer gaat de 
Minister naar onze mening nogal snel 
heen om de positie van de extraneï, 
voor wie de verhoging van het 
collegegeld consequenties heeft met 
betrekking tot de hoogte van het 
examengeld. De Minister zegt in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag: omdat extraneï veelal studenten 
zijn met een werkkring, acht de 
ondergetekende de uit de verhoging 
van het collegegeld voortvloeiende 
verhoging van het examengeld met 
f69 niet van dien aard dat dit tot 
onoverkomelijke financiële problemen 
leidt. 

Eerste Kamer 
21 juni 1983 

Universiteiten en hogescholen 
Collegegeld 990 



Mastik-Sonneveldt 
Vorig jaar echter zijn de examengel-

den - ik verwijs voor de berekenings-
wijze naar de toen door onze fractie 
geleverde inbreng - verhoogd met 
ongeveer 155%. Daar komt nu een 
verhoging voor het examengeld van 
f69 bovenop. Wij hebben indertijd 
gevraagd om inzicht in de financiële 
en sociale consequenties van deze 
verhoging voor de toegankelijkheid 
van het wetenschappelijk onderwijs 
voor deze groepering. De Minister kon 
daarop toen niet ingaan. Wij herhalen 
deze vraag bij deze gelegenheid en 
wij nodigen de Minister uit daarop 
vandaag in te gaan. Wat denkt hij van 
het cumulatieve effect? Eerst was er 
een verhoging tot f 375. Als iemand 
een aantal jaren examen moet 
afleggen, betekent dat een zeer forse 
verhoging. Nu komt er een verhoging, 
voortvloeiend uit dit wetsontwerp, 
van f69 bovenop. 

Wij zouden graag willen weten, hoe 
de Minister vanuit het thans bestaande 
financieringssysteem en vanuit een 
blik in de toekomst, te weten een 
ander model van studiefinanciering, 
tegen het volgende voorbeeld 
aankijkt. Ons interesseert het antwoord 
op de vraag, hoe de Minister het 
probleem van het volgende voorbeeld 
nu en in de toekomst denkt op te 
lossen. Een vrouw is getrouwd met 
een man die een uitkering geniet. De 
netto-jaaruitkering bedraagt f 20.640, 
inclusief vakantiegeld. De vrouw 
vraagt een studiebeurs aan. Het door 
de man verdiende bedrag gaat 
volledig van de beurs af. Overblijft 
een bedrag van f474, als beurs toe te 
kennen. 

Wat gebeurt er, als hetzelfde bedrag 
van f20.640 als inkomsten uit arbeid 
zou zijn aan te merken? In dat geval 
zou een bedrag van f3369 vrij zijn en 
van het resterende bedrag zou twee 
derde worden berekend als eigen 
bijdrage. Er zou dan een bedrag 
resteren van f9600, als beurs toe te 
kennen. Met andere woorden, een 
verschil van in het ene geval f474, als 
beurs toe te kennen en in het andere 
geval met hetzelfde bedrag van 
f20.640 een bedrag van f9600, als 
beurs toe te kennen. Wat vindt de 
Ministervan deze onrechtvaardigheid, 
waarmee mensen die noodgedwon-
gen een uitkering ontvangen, worden 
geconfronteerd? 

Wij vinden dat dit wetsontwerp 
vooral doet denken aan een grove 
vorm van bezuiniging zonder deugde-
lijke argumentatie met nogal ver strek-
kende gevolgen. 

D 
De heer Zoutendijk (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De plannen tot verlaging 
van de pensioenplichtige leeftijd van 
hoogleraren en leden van de colleges 
van bestuur van universiteiten en 
hogescholen alsook de leden van de 
besturen van de academische zieken-
huizen bestaan al sinds vele jaren. Bij 
het beleidsdebat over Onderwijs en 
Wetenschappen in dit Huis op 4 maart 
1975 heb ik de toenmalige staatssecre-
taris Klein er reeds op gewezen, dat 
vele hoogleraren op latere leeftijd het 
ambt hebben geambieerd in de 
redelijke op de wet gebaseerde 
verwachting, dat zij tot hun 70ste jaar 
in functie zouden kunnen blijven en 
dus tot die leeftijd pensioen zouden 
kunnen opbouwen. 

Er zouden zwaarwichtige belangen 
in het geding moeten zijn om deze 
verwachtingen niette honoreren. Ik 
heb er toen op aangedrongen, bij een 
eventuele regeling grote zorgvuldig-
heid te betrachten met betrekking tot 
de reeds in functie zijnden. Vanzelf-
sprekend komt de vraag op, of 
daaraan bij het thans aanhangige 
wetsontwerp is voldaan. Toegegeven 
zij dat er dankzij een door de Tweede 
Kamer aangenomen amendement 
thans een redelijke overgangsregeling 
tot stand zal komen. Toch wil ik over 
het wetsontwerp nog een vijftal 
opmerkingen maken. 

In de eerste plaats - de heer De Rijk 
is er ook al op ingegaan - verwondert 
het mij dat de datum van het functio-
neel leeftijdsontslag niet gesteld is op 
1 september na het bereiken van de 
65-jarige leeftijd, waardoor de 
continuïteit van onderwijs- en onder-
zoekprogramma's beter gewaarborgd 
zou zijn. Het in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag gegeven antwoord 
op een praktisch kamerbrede vraag 
dienaangaande is niet bevredigend. 
Er wordt op gewezen dat zo nodig een 
emeritus hoogleraar als deskundige 
van buiten de universiteit in een 
examencommissie kan worden 
benoemd. 

Er wordt echter aan voorbijgegaan, 
of de betrokkene bereid zou zijn, de 
soms tijdrovende werkzaamheden, 
verbonden aan het afnemen van 
tentamens, als emeritus te verrichten. 
In de praktijk zal de thans voorgestelde 
regeling dan ook betekenen dat een 
hoogleraar op 1 september, vooraf-
gaand aan het bereiken van de 
65-jarige leeftijd, in feite ophoudt te 
functioneren in het kader van de 
formele onderwijs- en onderzoekpro-
gramma's. 

In de tweede plaats betreur ik het in 
hoge mate dat de nieuwe regeling 
eveneens voor de bijzondere hoogle-
raren zal gelden. Deze door daartoe 
bevoegde particuliere organisaties 
buiten bezwaar van 's Rijks schatkist 
aangestelden leveren veelal een 
nuttige aanvullende bijdrage aan 
onderwijs en onderzoek. Deze bijdrage 
dient uitsluitend beoordeeld te 
worden op kwaliteit en functionaliteit 
in het licht van de gekozen onderwijs-
en onderzoekprogramma's. Het ook 
nog hanteren van een leeftijdscriteri-
um doet niet alleen bevoogdend aan, 
hetgeen een terughoudende overheid 
niet past, maar maakt het bovendien 
onmogelijk, eminente hoogleraren na 
hun emeritaat nog enige jaren voor 
de universiteit te behouden. 

In de derde plaats wil ik wijzen op 
het op 1 augustus 1984 plotseling 
voor de universiteiten verloren gaan 
van een grote hoeveelheid kennis en 
ervaring. De betrokken hoogleraren 
zijn in het algemeen vroeger zeer 
zorgvuldig geselecteerd. Dit kan niet 
altijd gezegd worden van de weten-
schappelijke medewerkers die later 
zijn aangesteld. Tijdens de onstuimige 
groeiperiode van de jaren '60 en '70 
zijn bij een uiterst krappe arbeidsmarkt 
immers niet altijd de selectiecriteria 
gehanteerd die verwacht hadden 
mogen worden. In bepaaldefaculteiten 
bestaat dan ook het gevaar dat de 
doorstroming met kwaliteitsverlies 
gepaard zal gaan. Dit vindt juist plaats 
in een periode waarin de verdere 
uitwerking van detwee-fasenstructuur 
en de universitaire taakverdelingsope-
ratie het uiterste zullen vergen van 
degenen die leiding moeten geven 
aan de veranderingsprocessen. 

Ten vierde maak ik mij ernstig 
zorgen over de vraag, of het hoogle-
raarsambt nog wel aantrekkelijk 
genoeg blijft. Het behoeft nauwelijks 
betoog dat de kwaliteit van onderwijs 
en onderzoek alleen maar gewaar-
borgd kan blijven als de wetenschap-
pelijke topposities aan universiteiten 
en hogescholen de daartoe best 
gekwalificeerden aanspreken. Of wij 
dit prettig vinden of niet, de meeste 
mensen worden gemotiveerd door 
macht, invloed en hoogte van de 
beloning. In dat verband moet ik 
constateren dat het hoogleraarsambt 
de laatste tien, vijftien jaar veel 
minder aantrekkelijk is geworden. 

Ten eerste heeft de Wet universitaire 
bestuurshervorming aan de bevoor-
rechte machtspositie van de hoogle-
raar in belangrijke mate een einde 
gemaakt door vele beslissingen 
betreffende onderwijs en onderzoek 
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bij de vakgroep te leggen. Verder 
leggen de Wet twee-fasenstructuur en 
de in te voeren voorwaardelijke 
financiering van het onderzoek de 
vrijheid van de hoogleraar om 
onderwijs en onderzoek naar persoon-
lijke inzichten in te richten verder aan 
banden. Ze leiden tevens tot verdere 
bureaucratisering van de universitaire 
werkzaamheden. 

Voorts is de unieke, merkwaardige 
en overigens moeilijk te rechtvaardi-
gen situatie dat alle hoogleraren, 
onafhankelijk van leeftijd, ervaring en 
schaarsteverhoudingen op de arbeids-
markt, hetzelfde verdienen, namelijk 
het salaris behorende bij het maximum 
van schaal 154, inmiddels verdwenen. 
Het gevolg daarvan is dat ook nieuwe 
eminente hoogleraren op terreinen 
waar elders hoge salarissen worden 
betaald, belangrijk minder zijn gaan 
verdienen. Ten slotte is er een neiging 
om het hebben van betaalde neven-
werkzaamheden minder aantrekkelijk 
te maken, ook als de kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek daar geens-
zins onder lijden. 

Wanneer wij hier nu nog aan toe 
voegen de verlaging van de pensioen-
plichtige leeftijd, waardoor het voor 
velen, zeker voor hen die in de vrije 
beroepen werken, minder aantrekkelijk 
wordt op latere leeftijd als hoogleraar 
een soms aanzienlijke salarisverlaging 
te accepteren in ruil voor een beter 
pensioen, dan is het niet verwonderlijk 
dat thans reeds blijkt dat het op vele 
gebieden moeilijker wordt de kwalita-
tief besten voor het hoogleraarschap 
te interesseren. Ik denk daarbij in het 
bijzonder aan de overgang van 
rechterlijke macht naar de universiteit 
voor juristen, aan economen, aan 
medische specialisten als ook aan hen 
die thans in het bedrijfsleven op 
technisch èn natuurwetenschappelijk 
gebied vooraanstaand werk doen. 

Ook in de andere richting bestaat 
het gevaar dat, sterker dan thans 
reeds het geval is, goede hoogleraren 
een functie elders aanvaarden. Als de 
conjunctuur weer aantrekt, kunnen 
deze tendensen mede door de 
verlaging van de pensioenplichtige 
leeftijd belangrijk worden versterkt. 
Een nader onderzoek naar de aantrek-
kelijkheid van het hoogleraarsambt 
lijkt mij dan ook dringend gewenst. Ik 
vraag de Minister of hij bereid is een 
dergelijk onderzoek te doen plaatsvin-
den en de Kamer daarover te informe-
ren. 

In de vijfde en laatste plaats heeft 
het mijn aandacht getrokken dat 
belanghebbenden niet bij deze 

ingrijpende wijziging van hun rechts-
positie zijn gehoord. Bij de notarissen 
is ten minste nog een enquête onder 
belanghebbenden gehouden, maar 
zelfs dat is in dit geval niet gebeurd. 
De voorganger van deze Minister, de 
heer Van Kemenade, heeft gesteld dat 
hij overleg met de vakorganisaties, 
die betrokkenen zouden vertegen-
woordigen, voldoende achtte. Dat is 
echter wel een erg formele redenering, 
omdat iedereen weet dat belangheb-
benden zich in overgrote meerderheid 
niet door de vakorganisaties vertegen-
woordigd achten. 

De civiele rechter heeft overigens 
enige tijd geleden vonnis gewezen in 
een zaak van wijziging van arbeids-
voorwaarden voor een bepaalde 
groep personeel in een particulier 
bedrijf. Daarbij heeft hij gesteld dat 
overeenstemming met vakorganisa-
ties en ondernemingsraad op zich zelf 
niet voldoende is en dat tevens 
overleg met belanghebbenden had 
moeten plaatsvinden. Wanneer dit 
vonnis in hoger beroep zou worden 
bevestigd, dan zou er wederom 
sprake van zijn dat de overheid ten 
opzichte van het door haar betaalde 
personeel anders kan handelen dan in 
het bedrijfsleven is toegestaan. 

Bij de laatste algemene politieke 
beschouwingen in deze Kamer, heb ik 
wat reorganisaties betreft reeds 
hierop gewezen. Het is onnodig te 
zeggen dat ik dit soort ongelijke 
behandeling onjuist vind. 

Ondanks al deze bezwaren zullen 
wij onze stem niet aan het wetsontwerp 
onthouden. Echter - en dat zal 
duidelijk zijn - dit gaat niet van harte. 

Over het tweede wetsontwerp ten 
aanzien van de verhoging van de 
collegegelden wil ik kort zijn. Dat is in 
dit Huis wel eens anders geweest, 
zoals de ouderen zich zullen herinne-
ren. Wij zijn na de aanvaarding van dit 
wetsontwerp bij de huidige ontwikke-
ling van de lonen en prijzen, overigens 
voorlopig nog niet toe aan de 1000 
gulden, die in 1972 zoveel commotie 
veroorzaakte. Ik wil mij beperken tot 
een vraag en een opmerking. 

De vraag heeft betrekking op artikel 
77, lid 4. Begrijp ik het goed dat bij 
een verhoging van het prijsindexcijfer 
met 3% en een verlaging van het 
indexcijfer van regelingslonen met 
2%, bij voorbeeld ten gevolge van 
arbeidstijdverkorting, de collegegel-
den zullen veranderen met 0,25 x 3 
- 0,75 x 2 = - 0,75%, dat wil zeggen 
dat zij met 0,75% zullen dalen? 

Mijn opmerking heb ik reeds 
verscheidene malen eerder gemaakt. 
In de Verenigde Staten is het normaal 
dat studenten per college of prakticum 

betalen. Bij een geautomatiseerde 
administratie behoeft de uitvoering 
geen probleem te geven; de docent 
krijgt een lijst van de tot zijn of haar 
college toegelatenen en kan illegale 
aanwezigheid eenvoudig vaststellen, 
althans bij niet te grote aantallen. 
Voordelen zijn dat differentiatie 
mogelijk is tussen dure en minder 
dure studierichtingen en dat wie 
minder gebruik maakt van universitaire 
voorzieningen ook minder behoeft te 
betalen. 

Natuurlijk zou het te ontwikkelen 
nieuwe studiefinancieringsstelsel aan 
dit systeem moeten worden aange-
past, maar het ontwikkelen van dit 
stelsel geeft blijkbaar zoveel proble-
men dat dit er ook nog wel bij kan. 
Vroeger is mij toegezegd dat de 
mogelijkheden van betaling per 
college of prakticum zouden worden 
onderzocht, maar daarover heb ik 
nooit meer iets gehoord. Misschien 
kan de Minister mij daar nu over 
inlichten of anders opnieuw een 
onderzoek toezeggen. 

Wij zullen het wetsontwerp ove-
rigens steunen. 

D 
De heer Rijnvos (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De twee wetsontwerpen 
die wij nu bespreken, zijn blijkbaar erg 
veelkleurig; waar de heer Zoutendijk 
erg lang is geweest, zal ik kort zijn en 
waar hij wat korter was, zal ik wat 
langer spreken. Na de uitstekende 
beantwoording van de schriftelijke 
vragen die wij over het wetsontwerp 
inzake de afschaffing van de bijzondere 
leeftijdsgrens voor hoogleraren en 
anderen hebben gesteld, is er wat ons 
betreft - en zeker na hetgeen de heer 
De Rijk hierover heeft gezegd - niet 
zoveel meer te zeggen. Wat ons 
betreft kan het wetsontwerp zonder 
veel verdere discussie worden 
aanvaard. Ik zal er nu dan ook niet 
nader op ingaan. 

Dat ligt anders met het wetsontwerp 
dat betrekking heeft op de verhoging 
en de indexering van de collegegelden. 
Het is bekend dat dit wetsontwerp 
met grote voortvarendheid is behan-
deld, maar blijkbaar toch nog niet snel 
genoeg voor instanties die met de 
uitvoering ervan zijn belast. Ons 
bereiken namelijk berichten dat 
universitaire instellingen reeds enkele 
weken geleden en bijgevolg al vóór 
de behandeling in de Tweede Kamer 
ertoe zijn overgegaan om acceptgiro-
kaarten met vermelding van het 
voorgestelde collegegeld te verzen-
den. 
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Afgezien van de vraag of dit 
allemaal wel elegant is tegenover 
zowel de Eerste als de Tweede Kamer, 
is het ook riskant, omdat aan de 
overzijde van het Binnenhof door 
amendering nog veranderingen 
konden worden aangebracht in het 
wetsontwerp, hetgeen is geschied, 
zoals bekend zal zijn. Haastige spoed 
is zelden goed; dat kan ook hierbij het 
geval zijn en wellicht tot lering 
strekken. 

De agenda van onze vergadering, 
volgens welke het nu gaat om een 
verhoging èn een regeling van de 
indexering van het collegegeld, doet 
vermoeden dat er twee onderwerpen 
aan de orde zijn. In feite is dat echter 
niet het geval, omdat de voorgestelde 
verhoging steunt op de ontworpen 
indexeringsregeling. Daarbij wordt 
het studiejaar 1972/1973, waarin het 
collegegeld voor het wetenschappelijk 
onderwijs met veel vieren en vijven 
op f 500 werd vastgesteld - daarover 
is zojuist al gesproken - als uitgangs-
punt genomen. 

Daarvoor bevat de memorie van 
toelichting een bepaalde, maar naar 
onze mening niet al te sterke motive-
ring. En passant wordt daarbij zonder 
motivering de bestaande collegegeld-
verhouding tussen het wetenschappe-
lijk en het hoger beroepsonderwijs 
- waarbij het momenteel gaat om 
bedragen van achtereenvolgens f750 
en f650 - als uitgangspunt genomen. 
Misschien mogen wij van de bewinds-
man vernemen waarom hij de huidige 
verhouding correct acht en als 
uitgangspunt kiest. 

Voor beide vormen van collegegeld 
wordt dus een indexering met 
terugwerkende kracht voorgesteld, 
waarbij al meteen een vraagteken kan 
worden geplaatst bij de keuze van 
1972/1973 als uitgangspunt. Dat 
vraagteken is al eerder geplaatst. Tot 
de verhoging naar f500 bedroeg het 
collegegeld voor het wetenschappelijk 
onderwijs f200. 

Met het oog hierop heeft de GPV'er 
Schutte in de Tweede Kamer terecht 
de vraag opgeworpen waarom niet 
het jaar 1876 als uitgangspunt voor de 
indexering is gekozen. Het collegegeld 
bedroeg toen toch ook f 200? Een 
indexering over ruim een eeuw zou 
vervolgens voor de overheid een heel 
aantrekkelijk resultaat opleveren. Deze 
opmerking moge niet al te serieus zijn 
bedoeld, zij verwijst echter wel 
duidelijk naar het bezwaar tegen de 
motivering van de verhoging, namelijk 
een indexering met terugwerkende 
kracht over een heel lange periode, 

ruim tien jaar. Gelet op de beantwoor-
ding van de schriftelijke vraag die de 
CDA-fractie bij de voorbereiding van 
dit debat stelde, heeft het er alle 
schijn van dat de bewindslieden zich 
nogal dogmatisch aan deze motivering 
hebben vastgeklampt. Dat neemt toch 
niet weg dat het hierbij om een nogal 
bedenkelijke benadering gaat. 
Immers, wat gebeurt er in feite? 

De bewindslieden brengen naar 
voren dat het collegegeld van f500 in 
1972/1973 door het parlement in die 
periode 'werd beschouwd als een 
juiste bijdrage van studenten voor het 
genieten van wetenschappelijk 
onderwijs'. Dat moge zo zijn, het 
bevat echter nog geen enkele recht-
vaardiging om 1972/1973 als een 
verheven moment uit de geschiedenis 
te kiezen voor de vastelling van het 
collegegeld op dit moment en om van 
daaruit thans te komen tot een 'recht 
toe, recht aan' indexering. 

De gekozen werkwijze leidt, vooral 
wanneer zij op een grotere schaal 
ingang zou vinden, tot een grote 
onzekerheid bij de vaststelling van 
geldelijke verplichtingen van over-
heidswege, die zelfs op gespannen 
voet komt te staan met onze monetaire 
orde. Wij kennen in onze samenleving, 
vooral sinds de band tussen de 
gulden en het goud is doorgesneden, 
een fiduciair geldstelsel. Daarbij 
fungeert de gulden heden ten dage 
als rekeneenheid, als ruil- en als 
spaarmiddel, op basis van het 
vertrouwen van vrijwel elke Nederlan-
der dat zij morgen deze drie functies 
op een bijna identieke wijze zal 
uitoefenen. 

Binnen zo'n monetaire orde bestaat 
er een nauwe verwantschap tussen de 
prijzen, oftewel de geldelijke verplich-
tingen, van gisteren en van vandaag. 
In feite kan onze geldeenheid slechts 
redelijk functioneren op basis van 
deze relatie. Zo hebben goederen en 
diensten, al dan niet met enige 
modificatie, vandaag een waarde in 
geld op basis van de prijzen die 
gisteren golden. Het geld kan dan ook 
slechts zijn functies uitoefenen binnen 
het kader van een bepaald maatschap-
pelijk verband en van dit veelomvat-
tende monetaire geheugen. 

Nu kan er bij het lossnijden van die 
band een onverdraaglijke monetaire 
onzekerheid ontstaan. Een indexering-
ineens van het collegegeld, met 
1972/1973 als uitgangspunt, lijkt op 
het eerste gezicht niet veel met deze 
onzekerheid te maken te hebben. 
Doch op de keper beschouwd is zij 
een eerste stap in de richting daarvan. 
Zoals bekend, is een eerste verkeerde 

stap een gevaarlijke zaak. Daarom 
juist is de motivering van deze 
indexering zo bedenkelijk. 

Zij bevat immers de onzekerheid, de 
mogelijkheid om prijzen en andere 
financiële verplichtingen van over-
heidswege vanaf geheel willekeurig 
gekozen momenten in de geschiedenis 
te indexeren, waarmee de nauwe 
relatie tussen die prijzen van gisteren 
en van vandaag goeddeels verloren 
gaat. Daarmee ontstaat inderdaad een 
onverdraaglijke monetaire onzeker-
heid, die wij kunnen vergelijken met 
belastingverhogingen die met 
terugwerkende kracht worden 
toegepast. 

Het gaat nu, vooral na de amende-
ring van de voorstellen door de 
Tweede Kamer, niet zozeer om de 
concrete hoogte van de collegelden 
zoals die wordt voorgesteld, ofschoon 
zij ook zwaar weegt, maar veeleer om 
het motief, de historische indexering 
met een kunstmatig verband tussen 
het collegegeld van nu en dat uit een 
ver, goeddeels vergeten verleden 
voor de stijging te hanteren. 

Deze motivering lijkt ons niet 
steekhoudend en zelfs gevaarlijk. Zij 
vormt een bepaalde uitdrukking van 
een zorgwekkend verschijnsel. Bij dit 
zorgwekkende verschijnsel gaat het 
erom dat de ontspoorde financiën van 
de overheid in het algemeen een 
bedreiging zijn voor het normale 
functioneren van onze gulden. Dat 
geschiedt nu al met het wegdrukken 
van de particuliere sector van de 
kapitaalmarkt; dat geschiedt met een 
veel te sterke opwaartse reële rente-
druk en met een bedenkelijke stijging 
van de interestlast van de overheid. 

Een historische indexering van de 
financiële verplichtingen met de 
collegegelden als begin zou een 
voortgang kunnen betekenen op deze 
gevaarlijke weg. Dat lijkt ons zeer 
ongewenst. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Met uw goedvinden zal ik 
eerst de opmerkingen beantwoorden 
met betrekking tot het wetsontwerp 
Afschaffing van de bijzondere functio-
nele leeftijdsgrens van hoogleraren 
etc. Daarna zal ik ingaan op de 
opmerkingen met betrekking tot de 
collegegelden. 

Wat de afschaffing van de bijzondere 
functionele leeftijdsgrens van hoogle-
raren betreft, heeft de heer De Rijk 
een opmerking gemaakt over het 
ontslag tijdens het studiejaar. Ook de 
heer Zoutendijk heeft opmerkingen 
dienaangaande gemaakt. Deze 
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opmerkingen brengen mij ertoe, erop 
te wijzen dat bij dit wetsontwerp door 
vaststelling van de functionele 
leeftijdsgrens van hoogleraren op 
65-jarige leeftijd een lijn wordt 
gevolgd die binnen de overheid niet 
volledig, maar in den brede 
bekend is en die wij eveneens in het 
particuliere bedrijfsleven alom 
tegenkomen. 

Ik wijs erop dat in het onderwijs, bij 
voorbeeld het wetenschappelijk 
onderwijs, de leeftijdsgrens van 65 
jaar ook voluit geldt voor de andere 
medewerkers aan de universiteiten. 
Hierbij is derhalve gekozen voor een 
lijn waarbij degenen die werkzaam 
zijn in het onderwijs wat de functionele 
leeftijdgrens betreft allen op dezelfde 
noemer worden geplaatst. 

Is deze gedachte nu nieuw? Deze 
gedachte is niet nieuw. Het is mij 
gebleken dat gedachten dienaan-
gaande reeds in 1980 zijn geuit. 
Dienaangaande zijn adviezen uitge-
bracht en in het wetsontwerp WWO 
1981, destijds ingediend door mijn 
ambtsvoorganger de heer Pais, wordt 
die gedachte heel expliciet verwoord. 
Wat is dan de reden voor dit wets-
ontwerp en waarom wordt de behan-
deling van het wetsontwerp WWO 
1981 niet afgewacht? 

Ik wijs erop dat het naar voren 
halen van die maatregelen op dit 
moment om budgettaire redenen 
noodzakelijk is. Gelet op de niet 
geringe financiële beperking in het 
wetenschappelijk onderwijs en op de 
beperkingen in de personele sfeer en 
de zorgen over de vergrijzing in het 
wetenschappelijk onderwijs, wordt 
door het naar voren halen van deze 
maatregel enige flexibiliteit inge-
bracht. 

Er is gesproken over ontslag tijdens 
het collegejaar. Het lijkt mij voor de 
hand liggend dat aangesloten wordt 
bij het gebruik dat in het algemeen 
geldt bij het ontslag wanneer de 
functionele leeftijdsgrens wordt 
bereikt. Op dat punt kunnen in het 
algemeen geen uitzonderingen 
worden gemaakt. Er zijn zowel voor 
individuele gevallen twee mogelijkhe-
den. Gelet op het onderwijsprogram-
ma - wat het onderzoek betreft is er 
nog enige flexibiliteit - geldt dat, 
indien een ontslag zou volgen aan het 
begin van een collegejaar, de desbe-
treffende hoogleraar afziet van het 
geven van colleges dan wel dusdanige 
maatregelen treft dat het college 
ongestoord kan worden voortgezet. 
Dat kan, omdat men in verband met 
de opvolging tijdige voorzieningen 
kan treffen. 

Een andere mogelijkheid, waarop ik 
in de Tweede Kamer een- en ander 
maal heb gewezen, is dat vanwege 
het dienstbelang voor het totaal of 
voor een onderdeel een ontheffing 
wordt gegeven om bij voorbeeld 
colleges af te ronden indien dat nodig 
is. Dit kan alleen gebeuren in verband 
met het dienstbelang. Dat betekent 
dat het ter beoordeling staat van de 
desbetreffende instellingen voor het 
wetenschappelijk onderwijs. 

Dit element komen wij ook wel 
tegen in het secundaire onderwijs, 
waar leraren na het bereiken van de 
vijfenzestigjarige leeftijd bij voorbeeld 
voor de examenklassen de rit afmaken 
in het belang van de leerlingen. Ook 
hier geldt het element van het 
dienstbelang. Lettend op de belangen 
van de batrokken studenten en op de 
noodzaak van een goede voortgang 
van het onderwijs, meen ik te moeten 
concluderen dat het systeem dat wij 
nu kennen, voldoende flexibel is om 
of aan het begin voorzieningen te 
treffen, zodat colleges ongestoord 
kunnen voortgaan, of aan het einde 
van het collegejaar eventueel de 
nodige maatregelen te treffen. Ik heb 
daarvoor enkele indicaties gegeven. 

De heer De Rijk (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In het laatste geval bedoelt 
de Minister dus een verlenging van 
het dienstverband. Daartegen heb ik 
op zichzelf geen bezwaar. Het gaat mij 
om het geval van aftreden en toch 
door blijven gaan. Zo krijgen zij ons 
nooit meer stil. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat punt zal ik afzonderlijk 
bespreken. Het gaat er hierbij om wat 
er moet gebeuren wanneer tijdens het 
collegejaar de vijfenzestigjarige 
leeftijd wordt bereikt en ontslag volgt 
en in verband met de voortgang van 
de colleges een voorziening nodig is. 
Of men treft tijdig aan het begin een 
voorziening, of men kan als het einde 
van het collegejaar nadert de weg 
bewandelen van voortzetting in 
verband met het dienstbelang. Dat 
kan een gehele of een gedeeltelijke 
voortzetting zijn, indien het dienstbe-
lang daartoe noopt. Dat is uiteraard 
ter beoordeling aan de instellingen 
zelf. 

De heer De Rijk heeft opmerkingen 
gemaakt over het vrijwilligerswerk. Hij 
heeft gerefereerd aan opmerkingen 
die dienaangaande zijn gemaakt in de 
Tweede Kamer onder anderen door 
mijzelf. Het is mijn opvatting dat 
indien instellingen voor wetenschap-
pelijk onderwijs op basis van vrijwil-
ligheid gebruik maken van hoogleraren 
die gepensioneerd zijn, zodat deze 

hoogleraren in een adviesfunctie of 
iets dergelijks een zekere taak blijven 
vervullen, dit behoorttot de autonomie 
van de instellingen voor het weten-
schappelijk onderwijs zelf. 

Het is niet aan een Minister voor 
Onderwijs en Wetenschappen om 
tegen de instellingen te zeggen dat 
het niet mag. Met andere woorden: 
men kan vinden dat het niet wenselijk 
is, bij voorbeeld om de genoemde 
redenen, maar het is een van beide of 
men geeft aan de instellingen voor 
wetenschappelijk onderwijs een stuk 
vrijheid - bij de behandeling van de 
onderwijsbegroting in deze Kamer is 
voor een grotere vrijheid gepleit -
met de consequenties en risico's van 
dien, of men geeft deze vrijheid niet. 
Ik heb er nadrukkelijk voor gekozen 
om op dit punt de verantwoordelijk-
heid bij de instellingen zelf te laten. 

Uit het oogpunt van werkgelegen-
heid kan men niet zeggen, dat indien 
vrijwilligers op de wijze die hier aan 
de orde is geweest, worden ingescha-
keld, de werkgelegenheid wordt 
aangetast, want het budget dat een 
instelling voorwetenschappelijk 
onderwijs krijgt, wordt in beginsel 
niet aangetast doordat men op 
enigerlei wijze gebruik maakt van 
gepensioneerde hoogleraren. Ik wil 
op dit punt gaarne de verantwoorde-
lijkheid bij de instellingen laten. 

De heer Zoutendijk heeft over het 
wetsontwerp een aantal opmerkingen 
gemaakt. Een van zijn opmerkingen 
over ontslag tijdens het collegejaar 
heb ik reeds uitvoerig beantwoord. Ik 
wil benadrukken dat het ook van 
belang is, onderscheid te maken 
tussen het onderwijs dat gegeven 
moet worden, vooral manifest door 
het geven van colleges en aan de 
andere kant het onderzoek dat wordt 
verricht. Wat het onderzoek betreft, 
kan men tijdig voorzieningen treffen 
als de vijfenzestigjarige leeftijd nadert. 

Dit is zoeven op beeldende wijze 
door de heer De Rijk geschetst. Men 
kan in redelijkheid niet staande 
houden dat het verminderen van 
onderzoekswerkzaamheden soepeler 
verloopt, als men het einde van het 
collegejaar afwacht. Dat is iets dat 
men tijdig binnen de instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs moet 
onderkennen. Ook de betrokkenen 
moeten dat tijdig onderkennen. 

De heer Zoutendijk (VVD): Het klinkt 
nogal aannemelijk wat de Minister 
zegt. Toch is het niet eenvoudig, zeker 
niet als wij er rekening mee houden 
dat onderzoeksprogramma's moeten 
worden ingediend voor een langere 
periode, vaak voor een heel cursusjaar 
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of nog langer. Wanneer degene die 
leiding geeft in die periode, plotseling 
verdwijnt, is dit natuurlijk een groot 
probleem dat lang niet altijd gemak-
kelijk is op te lossen. 

Minister Deetman: Doet dat probleem 
zich in dezelfde mate voor als wanneer 
de functionele leeftijdsgrens bij 
voorbeeld op 70 jaar zou zijn gesteld? 
Het probleem daarbij is dat op enig 
moment de functie van hoogleraar niet 
meer wordt uitgeoefend en dat, in 
verband met de activiteiten die worden 
verricht, ervoor moet worden zorgge-
dragen dat of de continuïteit van het 
werk is gewaarborgd, of een tijdige 
afronding 'is bewerkstelligd. Daarnaast 
wijs ik erop, dat er nog de mogelijkheid 
is - dit is in het algemeen gebruikelijk 
vanwege het dienstbelang; de Tweede 
Kamer heb ik er ook op gewezen - om 
de nodige flexibiliteit in te brengen. Dit 
is uiteraard wel ter beoordeling van de 
instellingen voor wetenschappelijk 
onderwijs zelf. 

De heer Zoutendijk (VVD): Natuurlijk 
doen dergelijke problemen zich ook 
voor bij een functionele leeftijdsgrens 
van 70 jaar. Hierbij doet zich wel een 
verschil voor: voor de huidige regeling 
gaat men op 1 september met pensioen. 
Bij de planning van het onderzoek voor 
het gehele academiejaar kan men 
hiermee veel ter rekening houden. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer wij kijken naar de 
onderzoeksprogramma's bij de 
instellingen voor wetenschappelijk 
onderwijs, moeten wij vaststellen dat 
die onderzoeksprogramma's als regel 
niet zijn gekoppeld aan de duur van 
een academiejaar. 
Natuurlijk zijn er onderzoeksprograrrv 
ma's die zijn gekoppeld aan het geven 
van college. 

De programma's voor fundamenteel 
onderzoek bij de instellingen voor 
wetenschappelijk onderwijs, zijn 
echter niet noodzakelijkerwijs gekop-
peld aan de duur van het collegejaar 
van 1 september tot 1 september. Ik 
wijs erop, dat gegeven het wets-
ontwerp, gegeven de overgangsrege-
lingen, het mogelijk moet zijn om op 
dit punt tijdig de nodige voorzieningen 
te treffen. 

Ik kom nu te spreken over het 
tweede argument dat de heer Zouten-
dijk heeft genoemd, op grond waarvan 
hij enige aarzelingen heeft met 
betrekking tot het aan de orde zijnde 
wetsontwerp. Dat argument heeft 
betrekking op de verhouding tot de 
particuliere organisaties, vooral als 
het gaat om de bijzondere hoogleraren. 

Zijn bezwaar is, dat de bijzondere 
hoogleraren eveneens onder de 
werking van dit wetsontwerp vallen. 
Men kan van mening zijn dat dit niet 
moet. 

Het lijkt mij echter niet juist, ten 
principale in het kader van dit wets-
ontwerp deze zaak aan de orde te 
stellen. Bij de bijzondere hoogleraren 
die een bezoldiging krijgen op 
enigerlei wijze van particuliere 
organisaties, zou men de vraag 
kunnen stellen waarom de grens bij 
70 jaar wordt gesteld. Destijds heeft 
de wetgever gezegd, dat het van 
belang is dat de bijzondere en de 
gewone hoogleraren op dit punt op 
één lijn worden gesteld. 

Gegeven de situatie dat dezelfde 
regeling geldt voor bijzondere 
hoogleraren en gewone hoogleraren 
op dit punt, ligt het voor de hand, bij 
het aan de orde zijnde wetsontwerp 
dezelfde lijn door te zetten. Naar mijn 
oordeel zijn er geen termen aanwezig 
om hetgeen wij bij de leeftijdgrens 
van 70 jaar hebben gedaan, niet te 
doen bij de leeftijdsgrens van 65 jaar. 
Dat is de achterliggende gedachte 
waarom wij op dit punt dezelfde lijn 
hebben gevolgd. 

Ik kom nu te spreken over het derde 
argument dat de heer Zoutendijk 
heeft genoemd en dat betrekking 
heeft op het risico dat door een 
mogelijk krappere arbeidsmarkt het 
niet meer aantrekkelijk is om een 
hoogleraarsfunctie te ambiëren, dan 
wel te aanvaarden. In de sfeer van de 
bezoldiging, bij de overheid, maar ook 
bij het onderwijs, is er in de afgelopen 
jaren successievelijk een en ander 
gebeurt. Wij kunnen zelfs vaststellen, 
dat een zekere accentverschuiving 
heeft plaatsgevonden waarbij het 
kabinet, als het gaat om de inkomens-
politiek, een voortouwfunctie heeft 
genomen. 

In het verleden is ten aanzien van 
de hoogleraren een reeks maatregelen 
getroffen. Ik sluit niet uit dat er een 
situatie kan ontstaan waarin het niet 
meer mogelijk is om vacatures op een 
goede en aanvaardbare wijze te 
vervullen, bij voorbeeld vanwege het 
element van de bezoldiging. De vraag 
is echter om die situatie ooit zal 
ontstaan, mede gelet op de grote 
werkloosheid. 

Welnu, als toch sprake zal zijn van 
die situatie en blijkt dat op grotere 
schaal voorzieningen op dit punt niet 
kunnen worden getroffen, dan zal op 
dat moment moeten worden bekeken 
of de concurrentiepositie van een 
bepaalde sector in de sfeer van de 
overheid - in dit geval is dat het 
wetenschappelijk onderwijs - ten 

opzichte van het particuliere bedrijfs-
leven niet aan een nadere beschou-
wing moet worden onderworpen en 
nadere maatregelen moeten worden 
genomen. Het is nu nog te vroeg om 
te zeggen dat het wetenschappelijk 
onderwijs op dit punt in een niet 
goede concurrentiepositie verkeert. 

In het verleden zijn een aantal 
maatregelen genomen waardoor een 
aantal aspecten van de functies van 
de hoogleraren mogelijkerwijs, al 
naar gelang men de diverse aspecten 
beoordeelt, minder aantrekkelijk zijn 
geworden. De heer Zoutendijk heeft 
daarop bij zijn vierde punt gewezen. 
Hij heeft de kwestie van de WUB en 
het element van de Wet tweefasen-
structuur. Er is ook gewezen op de 
voorwaardelijke financiering. 

Naar mijn oordeel is het niet juist 
om de voorwaardelijke financiering in 
dit verband te noemen. Men kan over 
de organisatie van de voorwaardelijke 
financiering twisten. Het kernpunt bij 
de voorwaardelijke financiering is dat 
het onderzoek dat wordt verricht 
publiekelijk wordt getoetst met de 
bedoeling een element van kwaliteits-
bevordering nadrukkelijk bij het 
onderzoek te betrekken. Het lijkt mij 
niet juist om dat element aan te 
voeren bij de vraag of een hoogleraars-
functie aantrekkelijk is of niet. 

De heer Zoutendijk heeft nog een 
aantal redenen genoemd waarom de 
positie van de hoogleraar minder 
aantrekkelijk zou zijn. Doordat ten 
aanzien van de bezoldiging in de 
afgelopen jaren een aantal maatrege-
len is genomen is binnen het corps 
van hoogleraren als het ware een 
onderscheid gemaakt in de bezoldiging 
en wel in een lager en een hoger 
niveau. Dat element is een aantal jaren 
geleden geïntroduceerd en is vertaald 
in de nota BUWP. Deze nota is 
overigens door de vakorganisaties 
aanvaard. 

Ik merk nog iets op over de betaalde 
nevenwerkzaamheden. Nu het 
wetenschappelijk onderwijs in 
financiële zin onder een enorme druk 
staat-ik ben mij datten volle bewust -
en nu onderzoek en versterking van 
het onderzoek, zeker gelet op de 
financieel-economische situatie 
waarin ons land nu verkeert, van 
groot belang zijn, is het juist van 
belang dat de know-how en de 
deskundigheid die wij in het weten-
schappelijk onderwijs hebben, zoveel 
mogelijk voluit kunnen worden 
aangewend voor dat wetenschappelijk 
onderwijs. 

Men moet begrip hebben voor het 
verschijnsel dat hoogleraren betaalde 
nevenfuncties hebben. Deze hooglera-
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ren moeten dan ook de consequenties 
aanvaarden van de functie die zij 
hebben als hoogleraar. Op de een of 
andere manier moet dat in de vergoe-
dingen en in de bezoldiging tot 
uitdrukking worden gebracht. Het 
oogmerk is daarbij om het budget dat 
ter beschikking is gesteld voor het 
wetenschappelijk onderwijs voluit tot 
zijn recht te laten komen ten behoeve 
van dat wetenschappelijk onderwijs. 

Er is gesproken van 'een overleg 
met de betrokkenen'. Tevens is 
gevraagd waarom er geen enquête 
onder de betrokkenen is gehouden. 
De heer Zoutendijk heeft er terecht op 
gewezen dat mijn directe ambtsvoor-
ganger de heer Van Kemenade ten 
aanzien van dit wetsontwerp een 
initiatief heeft genomen. 

Volledigsheidshalve wijs ik erop dat 
in het wetsontwerp WWO 1981 
dienaangaande door zijn voorganger 
de heer Pais voorstellen zijn gedaan. 
Aan de orde is nu, niet meer en niet 
minder, dat die ene maatregel wat 
'naar voren wordt gehaald'. Het lijkt 
mij in dit geval maar ook in het 
algemeen juist - zo werken wij bij 
onderwijs - dat in dezen overleg 
wordt gepleegd met de vakorganisa-
ties. 

Ik heb met de vakorganisaties 
overleg gepleegd met de nadrukkelijke 
intentie om consensus te bereiken, 
om samen eruit te komen, omdat een 
inperking - wij erkennen dit - van de 
rechtspositionele voorwaarden in dit 
wetsontwerp ligt besloten. Die 
consensus is bereikt in het overleg 
met de vakorganisaties. Toen het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer 
aan de orde kwam, heb ik ernaar 
gestreefd de verlangens van die 
Kamer ook op dit punt zo goed 
mogelijk te honoreren. Dit heeft ertoe 
geleid dat de overgangsregeling niet 
onbelangrijk is verruimd. 

Laten wij nu naar de prcedure 
kijken. Er lag dus een wetsontwerp bij 
de Tweede Kamer inzake het regelen 
van de brede problematiek van het 
wetenschappelijk onderwijs. Er is een 
element naar voren gehaald en het 
overleg met de vakorganisaties 
hierover, mondde uiteindelijk in 
consensus uit. Men kan dus zeggen 
dat er uiterst zorgvuldig is gehandeld. 
De vergelijking met het voorbeeld van 
een particulier bedrijf, door de heer 
Zoutendijk, gaat mijns inziens in dezen 
niet op. 

De maatregel is niet doorgevoerd, 
omdat er consensus in het overleg 
met de vakorganisaties is bereikt. Per 
saldo is de voorgestelde maatregel in 

een wetsontwerp neergelegd en aan 
het parlement voorgelegd. Met 
andere woorden: nadat consensus is 
bereikt, wordt de maatregel uiteindelijk 
via wet ingevoerd, als deze Kamer het 
wetsontwerp aanvaardt. Op dit punt 
gaat die vergelijking niet op en op dit 
punt is er naar mijn gevoel wel 
zorgvuldig gehandeld. 

Ik weet dat het wetsontwerp met de 
daarin gedane voorstellen ook in de 
kring van hoogleraren op sommige 
momenten de tongen heeft losge-
maakt. De afgelopen jaren hebben dit 
duidelijk gemaakt. Ik weet dat men 
over sommige punten teleurgesteld 
is. Men dacht immers tot 70 jaar de 
functie van hoogleraar te kunnen 
blijven verrichten en nu komt er 
echter een wettelijke regeling, zij het 
met een zeer royale overgangsrege-
ling, die de grens bij 65 jaar legt. Ik 
erken dat er op dit punt een aantal 
bezwaren is aan te voeren. 

Alles wikkend en wegend, leek het 
mij verantwoord de politieke verant-
woordelijkheid voor de indiening van 
het wetsontwerp te nemen. Verder 
ben ik de heer Zoutendijk en zijn 
fractie erkentelijk dat zij in die afweging 
steun aan het wetsontwerp willen 
geven. 

Ik kom nu tot het wetsontwerp 
aangaande de collegegelden. Me-
vrouw Mastik en de heren Zoutendijk 
en Rijnvos hebben hierover opmerkin-
gen gemaakt. Ik begin met die van 
mevrouw Mastik die voor mij aanlei-
ding zijn allereerst een enkel woord 
ter inleiding te spreken. 

Wij moeten ons goed realiseren dat 
wij het wetsontwerp dat nu aan de 
orde is, niet hebben ingediend omdat 
op enig moment een minister van 
Onderwijs en Wetenschappen - ik 
kom er nog op terug wie dit was 
- dacht: kom, laat ik de collegegelden 
verhogen en laat ik dat op een 
bepaalde wijze indexeren. De reden 
waarom tot het voorstel is gekomen, 
is gelegen in het feit dat de onderwijs-
begroting een bijdrage aan de 
sanering van de overheidsuitgaven 
moest leveren. 

Tevens leek het bij het wikken en 
wegen tussen wel of geen arbeids-
plaatsen, wel of niet verhogen van de 
eigen bijdrage niet onredelijk een 
gedachte aangaande de verhoging 
van de gelden door te zetten. Dit alles 
geldt des te meer, omdat het wets-
ontwerp met de hierbij in het geding 
zijnde verhoging een voorgeschiede-
nis heeft. Deze gaat terug tot in 1981. 

In dat jaar heeft een verhoging van 
collegegelden plaatsgevonden. Deze 
aanzienlijke verhoging had sinds 

lange tijd niet plaatsgevonden. In die 
periode is overwogen een zodanige 
verhoging van de collegegelden door 
te voeren dat de indexering vanaf 
1972/1973 volledig tot haar recht zou 
komen. Men is toen tot de conclusie 
gekomen dat die verhoging te 
drastisch zou zijn en men heeft een 
lagere verhoging toegepast. 

Ter zelfder tijd is aangaande de 
meerjarenramingen besloten die 
volledige verhoging toch te effecturen. 
Der halve stond ik vorig jaar voor de 
afweging tussen het bijstellen van de 
meerjarenramingen op dit punt - en 
dus het aandragen van een andere 
financiële dekking daarvoor - en het 
aanvankelijk genomen besluit voor 
mijn politieke verantwoordelijkheid te 
nemen en dit in het parlement te 
verdedigen. 

Alles afwegend en lettend op de 
budgettaire problematiek van de 
onderwijsbegroting, heb ik ervoor 
gekozen een besluit dat eerder ter 
principale was genomen, te handha-
ven en te verdedigen. Dat is de 
feitelijke gang van zaken. 

Ik kom nu te spreken over de jaren 
1972 en 1973, hetgeen ook de heer 
Rijnvos en een aantal andere leden 
hebben gedaan. De keuze van dat jaar 
lijkt misschien willekeurig, maar dat is 
naar mijn mening niet het geval. In de 
jaren 1972 en 1973 is er een enorme 
discussie geweest over de hoogte van 
de collegegelden. Het befaamde 
bedrag van f 1.000 zal de meeste 
leden wel bekend zijn. 

Dat bedrag is ooit gesanctioneerd 
door het parlement en het heeft 
gedurende een collegejaar gegolden. 
Bij de uitvoering van die maatregel 
zijn tal van problemen ontstaan. Er is 
toen gezegd om rust te krijgen in de 
wereld van het wetenschappelijk 
onderwijs: laten wij die f1.000 
halveren tot f 500. Het leek mij tegen 
deze achtergrond redelijk om daarvan 
uitte gaan. 

De verhoging is ingegaan voor het 
collegejaar 1972/1973. Daarna heeft 
het bedrag van f 1.000 nog een keer 
gegolden, maar het is metterugwer-
kende kracht gehalveerd tot f 500. Dat 
was de eerste verhoging sinds lange 
tijd op hetterrein van de collegegelden. 
De laatste verhoging was namelijk in 
1876 van kracht geworden. 

Het leek mij redelijk om niet terug te 
gaan tot de vorige eeuw om een 
indexering te bedenken als de 
huidige. Ik wilde het moment nemen 
dat het parlement voor het laatst 
gesproken had over een forse verho-
ging van de collegegelden en dat was 
in 1972 en 1973. Deze keuze is 
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overigens al eerder gemaakt in het 
kader van de voorbereidingen van de 
meerjarenramingen. 

Ik heb al tot uitdrukking gebracht 
dat de verhoging die daaruit voort-
vloeit, aanvankelijk te schielijk 
overkwam en daarom is reeds in 1981 
een matiging betracht. De Tweede 
Kamer heeft bij de behandeling van 
de onderwijsbegroting op dit punt 
ook een verdere matiging aangebracht, 
omdat men vond dat de tweede 
tranche van de verhoging te schielijk 
verliep. 

Ik kom nu te spreken over de 
techniek van de indexering. De heer 
Rijnvos heeft gevraagd waarom voor 
de onderhavige techniek is gekozen, 
met name voor de verhouding tussen 
de verschillende indexcijfers. Ik heb 
heel pragmatisch voor die indexering 
gekozen, omdat zij ook geldt voor 
andere onderwijsbijdragen. 

Wij hebben vorig jaar in deze 
Kamer gesproken over een tweetal 
rapporten van het Instituut voor 
onderzoek van de overheidsuitgaven 
met betrekking tot de eigen bijdrage 
in het onderwijs. Begin dit jaar zou 
een derde rapport daarover worden 
uitgebracht. Dat is wat vertraagd, 
maar het zal mij binnenkort worden 
aangereikt. Aan de hand van die drie 
rapporten zal voor het eind van dit 
jaar een nota verschijnen over de 
eigen bijdrage in het onderwijs. 

Ik sluit niet uit dat die nota op een 
aantal punten de nodige verande-
ringen tot gevolg kan hebben. Het lijkt 
mij dan nu niet wijs om op het punt 
van de indexering een andere techniek 
te hanteren dan op de andere punten 
tot nu toe werd gehanteerd. Wanneer 
wij namelijk straks moeten bijstellen, 
wordt het technisch ingewikkeld. 

De techniek van de indexering is 
dus een punt waarop ik later terug-
kom. Het leek mij nu niet verstandig 
om de zaak ten principale aan de orde 
te stellen voor één onderdeel. Ik sluit 
niet uit dat dit zal gebeuren wanneer 
de nota over de eigen bijdrage wordt 
uitgebracht. 

De heer Rijnvos heeft erop gewezen 
dat de motivering voor de indexering 
een bedenkelijke kant heeft. Ik heb al 
gesproken over de voorgeschiedenis 
van het onderhavige wetsontwerp en 
tot uitdrukking gebracht dat ik het 
voor mijn politieke verantwoordelijk-
heid wil nemen. Toen werd besloten 
de collegegelden te verhogen, is 
gezocht naar een zekere maatstaf. 
Men had kunnen zeggen: wi j zetten er 
f 100 of f200 bovenop. 

Er is naar gestreefd om een zekere 
lijn in het totaal van de ontwikkelingen 
van het collegegeld in acht te nemen. 
Ik vind de bezwaren van de heer 
Rijnvos aanmerkelijk te zwaar. Een 
voorzichtiger en terughoudender 
benadering van het wetsontwerp ligt 
in de rede, gelet op de voorgeschiede-
nis daarvan. 

Mevrouw Mastik zei, dat het 
voorstel de nodige nadelen heeft. Zij 
zei, dat de afhankelijkheid van ouders 
groter wordt dat de toegankelijkheid 
wordt aangetast en zij refereerde aan 
een nieuw stelsel van studiefinancie-
ring. Wij hebben op dit moment een 
stelsel van studiefinanciering, waarin, 
of men het leuk vindt of niet, de 
afhankelijkheid van ouders een rol 
speelt. 

Er wordt gekeken naar het inkomen 
van de ouders en afhankelijk van het 
inkomen van de ouders wordt 
bepaald, of men een studiefinanciering 
krijgt of niet. Ik weet wel , dat er een 
discussie over een nieuw stelsel van 
studiefinanciering, waarin die afhanke-
lijkheid niet bestaat, gaande is, maar 
op dit moment hebben wij een 
studiefinancieringsregeling, waarvan 
die afhankelijkheid deel uitmaakt. 

Door deze studiefinancieringsrege-
ling worden overigens de lage 
inkomens voluit ontzien om daarmee 
de toegankelijkheid tot het onderwijs 
te verzekeren. Ik kan dan ook volstrekt 
niet meegaan met de opmerking, dat 
bepaalde groepen door de voorgestel-
de maatregelen ernstig worden 
getroffen. Er vindt een doorwerking 
plaats van de verhoging van de 
collegegelden naar de studiefinancie-
ring. Diegenen die daaronder vallen 
krijgen een volledige of gedeeltelijke 
compensatie. 

Verder is er bij de jaarlijkse bijstelling 
van de studiefinanciering naar 
gestreefd - dat is het kernpunt, 
waarop het hierbij aan komt - dit jaar 
niet volledig af te zien van een 
verhoging van de bijdragevrije voet. 
Pakweg gedurende een jaar of acht 
heeft een verhoging van de bijdrage-
vrije voet in het inkomensbestand van 
de ouders een rol gespeeld. 

Jaarlijks was het een verhoging van 
6%. Nu zal er een verhoging met 
3,6% plaatsvinden. Dat betekent dus, 
dat de breedte van de inkomensgroep 
waarvoor de studiefinanciering geldt, 
ook dit jaar nog wordt vergroot. Dat 
alles in overweging nemende lijkt het 
mij alleszins redelijk om te zeggen, 
dat de toegankelijkheid niet wordt 
aangetast. Ik heb in de Tweede Kamer 
gezegd, dat wanneer we uitgaan van 
een inkomen van de ouders pakweg 

in de buurt van f55.000 belastbaar 
inkomen per jaar en één uitwonend 
studerend kind, men dan de studie uit 
eigen middelen moet betalen. Men 
kan dan geen beroep op de studiefi-
nanciering doen. Het kabinet meent, 
dat daarop lettend, het alleszins 
redelijk is, dat men die studie uit de 
eigen middelen betaalt. Men kan dan 
ook op grond van het voorliggende 
wetsontwerp in redelijkheid niet 
zeggen, dat de toegankelijkheid wordt 
aangetast. 

Mevrouw Mastik-Sonneveldt (PvdA): 
Ik kan goed begrijpen, dat de bewinds-
man vanuit zijn verantwoordeli jkheid 
probeert op alle manieren aan te 
tonen, dat de toegankelijkheid van het 
wetenschappelijk onderwijs en het 
HBO niet wordt aangetast. Het gaat er 
om, dat jarenlang in Tweede en in 
Eerste Kamer is aangegeven, dat 
wanneer uitgaven worden verhoogd 
er een redelijk goed studiefinancie-
ringsstelsel tegenover moet staan. 
Daarvoor liggen geen concrete 
plannen optafe l . 

Wat de toegankelijkheid in het 
algemeen betreft moet natuurlijk 
worden vastgesteld, dat voor mensen 
die net niet in aanmerking komen 
voor een beurs er wel degelijk een 
lastenverzwaring optreedt, ook voor 
diegenen, die niet volledig in aanmer-
king voor een beurs komen. 

Ik zou de Minister wil len vragen, of 
hij in dit verband ook wil ingaan op de 
door mij hier herhaalde vraag van de 
heer Willems, gesteld in de Tweede 
Kamer, over 17- tot 21-jarigen, die 
misschien niet afhankelijk wil len zijn 
van hun ouders en die geen rentedra-
gende lening kunnen afsluiten. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal op alle vragen van 
mevrouw Mastik ingaan, maar ik 
wilde het achtereenvolgens doen. 

Aansluitend bij de opmerkingen 
over het huidige stelsel van studiefi-
nanciering, waarin het element van 
afhankelijkheid een rol speelt, ook 
voor de boven-21-jarigen, lettend op 
het huidige systeem van studiefinan-
ciering, waarbij de lagere inkomens 
worden ontzien - ik heb de grens 
aangegeven, waarboven men de 
studie volledig zelf moet betalen -
vind ik het alleszins redelijk dat dit 
voorstel zoals het er nu ligt wordt 
gedaan. 

Ik meen dat het geen afbreuk doet 
aan de toegankelijkheid van het 
wetenschappelijk onderwijs, ook niet 
voor de 17- tot 21-jarigen. Men moet 
zich realiseren, dat wi j thans een 
studiefinancieringsstelsel hebben, 
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waarin die afhankelijkheid een 
uitgangspunt is. 

Ik kom hiermee op de vraag naar 
een nieuw studiefinancieringsstelsel. 
Daarover is in de afgelopen acht a 
negen jaar betoogd, dat in dit stelsel 
uitgangspunt zou moeten zijn, de 
onafhankelijkheid van de student ten 
opzichte van zijn ouders. Ik moet 
vaststellen dat in de afgelopen acht 
jaar puur budgettaire redenen het tot 
stand brengen van de nieuwe studiefi-
nancieringsregeling onmogelijk 
hebben gemaakt, ook in tijden dat het 
ons goed ging. 

Ik wil erop wijzen dat het, nu wij 
voor grote financiële problemen staan, 
niet eenvoudig is, te komen tot een 
nieuw studiefinancieringsstelsel. In de 
afgelopen jaren zijn voor een nieuw 
stelsel allerlei voorstellen gedaan 
door ambtsvoorgangers, maar voor 
de financiering ervan is nog nimmer 
een oplossing gevonden. Het gaat 
niet aan, te stellen dat de voorstellen 
ondeugdelijk waren, verre van dat, 
maar het financieringsprobleem is ten 
principale tot nu toe nog niet opgelost. 

In de Tweede Kamer is deze kwestie 
uitvoerig aan de orde geweest. Ik heb 
aldaar namens het kabinet tot uitdruk-
king gebracht, dat wij, lettend op het 
regeerakkoord, op dit ogenblik niet 
willen en kunnen zeggen, op grond 
van het onderzoek dat binnen het 
kabinet wordt verricht, dat een nieuw 
studiefinancieringsstelsel, dat jaren-
lang is beoogd, er niet kan komen. 

Deze conclusie kan ik nu niet 
trekken. Misschien moet deze conclu-
sie wel eens worden getrokken, maar 
wij achten dit in het kabinet thans te 
vroeg. Dat houdt in dat wij nog 
naarstig aan het zoeken zijn om te 
komen tot een stelsel van studiefinan-
ciering, waarbij het element van de 
onafhankelijkheid van de ouders een 
rol peelt. Of het zal lukken, weet ik 
niet. Ik heb aangegeven, hoe het 
financieringsprobleem op dit punt 
ligt. 

In het regeerakkoord staat dat voor 
1 januari 1984 uitsluitsel zal moeten 
worden gegeven. Wij zullen proberen 
ons aan deze datum te houden. 

Ik wil voorts een opmerking maken 
over het staatsrechtelijk karakter van 
het aan de orde zijnde wetsontwerp. 
Ik zie niet in, nu dit bij wet gebeurt, 
waarom wij de indexering niet bij wet 
kunnen regelen. Dat gebeurt op 
andere punten toch ook. Dit gebeurt 
niet voor het eerst. Ik zie warempel 
niet in dat wij nu op het terrein van 
het onderwijs op een punt - ik geloof 
dat wij het op andere punten al 

hebben gedaan - het element van de 
indexering de revue niet zouden 
kunnen laten passeren. Vorig jaar heb 
ik in verband met de school- en 
cursusgelden ter zake over de staats-
rechtelijke bezwaren niets gehoord. 

Ik heb geen aanwijzingen dat de 
verhoging van de examengelden voor 
de extraneï ten gevolge van de 
verhoging van de collegelden een 
belemmering zou vormen voor het 
volgen van het onderwijs en het doen 
van examen. Het gaat er bij mij niet in 
dat door de thans voorgestelde 
verhoging zich belemmeringen van 
financiële aard voordoen. 

Mevrouw Mastik heeft een voor-
beeld gegeven, waarin sprake is van 
een uitkering van ongeveer f 20.000 
en een inkomen uit arbeid van 
hetzelfde bedrag. Men kan allerlei 
voorbeelden bedenken, waarbij de 
regeling niet geheel klopt. Het 
voorbeeld, genoemd door mevrouw 
Mastik, heeft geen relatie tot de 
collegegelden en ook niet tot het aan 
de orde zijnde voorstel. Het gaat 
hierbij om een problematiek die in het 
kader van de herziening van de 
studiefinancieringsregeling aan de 
orde moet komen. 

Het huidige stelsel kent op een 
aantal punten gebreken. Ik kan nog 
veel meer gebreken noemen. Daarvan 
is echter altijd gezegd: deze gebreken 
nemen wij weg in een nieuw stelsel 
van studiefinanciering. De aandacht is 
altijd gericht op een nieuw stelsel van 
studiefinanciering en niet op renovatie 
van het bestaande stelsel. 

Mevrouw Mastik-Sonneveldt (PvdA): 
Wij kunnen natuurlijk wat dit betreft 
veel gebreken noemen. Ik vind het 
uitstekend dat de Minister daarop hier 
niet al te gedetailleerd ingaat, maar 
het is frappant dat hij daarover iets te 
bagatelliserend doet. In het geval, 
waarover ik heb gesproken, krijgt 
iemand met een uitkering f474 aan 
studiebeurs. Waren de inkomsten uit 
arbeid verkregen, dan zou de studie-
beurs f9600 zijn. Dat is een verschil 
van f9126. 

Minister Deetman: Ik stel vast dat op 
dit punt aangesloten wordt bij de 
huidige regeling voor studiefinancie-
ring. Daarbij wordt uitgegaan van een 
vergoeding die voldoende is voor een 
minimum-bestaanszekerheid, plus 
een vergoeding in verband met de 
onderwijsuitgaven, die toereikend kan 
worden geacht. Er wordt een aantal 
gebreken gesignaleerd; gebreken die 
bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat 
buiten de sfeer van de studiefinancie-
ring allerlei andere stelsels zijn 

ontworpen. Wij erkennen dat er 
gebreken zijn. Er is altijd gezegd dat 
men hiervoor een oplossing wil 
vinden in het kader van een nieuw 
stelsel van studiefinanciering, om 
welke reden van renovatie is afgezien. 

De heer Zoutendijk heeft een 
opmerking gemaakt over het betalen 
per college of per prakticum. Ik wil er 
slechts een procedurele opmerking 
over maken. Ik zeg niet dat ik zijn 
gedachte verwerp. Ik heb al gezegd 
dat het instituut voor onderzoek van 
overheidsuitgaven een tweetal 
rapporten heeft uitgebracht. Een 
derde rapport verschijnt binnenkort. 

In het najaar zal ik een nota over de 
eigen bijdrage in het onderwijs 
publiceren, waarbij geheel of gedeel-
telijk elementen van het profijtbeginsel 
zullen worden betrokken en waarbij 
gekeken zal worden naar de hoogte 
van de bijdrage, maar ook naar de 
samenhang tussen de verschillende 
soorten bijdragen. Ik ben gaarne 
bereid om de gedachte van de heer 
Zoutendijk bij de beschouwingen ter 
voorbereiding van dat beleidsdocu-
ment te betrekken. 

Mijnheer de Voorzitter! Als men het 
systeem van indexering kiest, en de 
uitwerking is negatief, dan denk ik dat 
men dat toch moet aanvaarden. Het is 
kiezen of delen. Op dit moment doet 
die situatie zich nog niet voor. 
Uiteraard zal die mogelijkheid wel in 
de beschouwingen een rol spelen als 
wij spreken over de eigen bijdrage in 
het onderwijs en over de mate waarin 
eigen bijdragen gerechtvaardigd zijn, 
of niet. 

De heer Rijnvos heeft erop gewezen 
dat de handelwijze van de instellingen 
voor wetenschappelijk onderwijs, 
namelijk bij de inschrijving van 
studenten vooruit te lopen op plaatsing 
van het thans aan de orde zijnde 
wetsontwerp in het Staatsblad, niet 
elegant is. Ik heb daar begrip voor, 
maar we zitten op dit punt in tijdnood. 
Ingevolge de wettelijke regelingen 
moeten wij het wetsontwerp op een 
bepaald moment hebben afgehandeld. 
De instellingen voor wetenschappelijk 
onderwijs zijn op dit moment volop 
bezig met het inschrijven van studen-
ten, ze hebben hun administraties 
daarop ingesteld. 

De instellingen hebben in april een 
brief van mij gekregen, waarin ik heb 
medegedeeld, dat een wetsontwerp 
ter zake aanhangig zou worden 
gemaakt bij het parlement en waarin 
ik heb aangegeven, welke consequen-
ties aanvaarding van dit wetsontwerp 
door het parlement zou hebben voor 
de activiteiten rond de inschrijving bij 
de universiteiten. 
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Het is mij gebleken dat de instellin-
gen voor wetenschappelijk onderwijs 
goede nota van die brief hebben 
genomen. Ik kan me indenken dat 
men deze handelwijze onelegant 
vindt, maar enige relativering lijkt mij 
toch wel op haar plaats. Het is 
natuurlijk wel een probleem dat als 
zodanig aan de orde is geweest bij de 
behandeling van de Onderwijsbegro-
ting. Toen is precies aangegeven, 
welke voornemens wij op het punt 
van het collegegeld hadden. 

Dat heeft geleid tot amendering in 
de Tweede Kamer, waardoor ik 
genoodzaakt werd, een nota van 
wijziging in te dienen om de aanvan-
kelijk voorgestane verhoging te 
halveren. De begroting is ook in deze 
Kamer behandeld en aanvaard. Gelet 
hierop is het niet onlogisch om te 
veronderstellen dat een wetsontwerp 
ter zake uiteindelijk door het parlement 
gesanctioneerd zou worden. 

Als ik de brief waarop ik doelde, in 
december aan de instellingen had 
gestuurd, dan zou men terecht 
hebben kunnen zeggen: De Minister 
van Onderwijs gaat rijkelijk voorbarig 
te werk. Voorts geldt natuurlijk dat het 
kabinet afhankelijk is van het tijdstip 
van behandeling van de Onderwijsbe-
groting. 

Ik heb de instellingen pas ingelicht 
over hetgeen zou kunnen gaan 
gebeuren na de begrotingsbehande-
ling. En dit alles om een ordelijke 
administratieve gang van zaken 
binnen de instellingen te verzekeren. 
Ik hoop dat de heer Rijnvos begrip 
kan opbrengen voor deze benadering. 

D 
Mevrouw Mastik-Sonneveldt (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie zal 
tegen het wetsontwerp stemmen. 
Belangrijkste reden daarvoor is dat de 
uitgaven worden verhoogd, dat het 
collegegeld wordt verhoogd, zonder 
dat een serieuze poging is gedaan de 
voorstellen over het nieuwe studiefi-
nancieringsstelsel gelijktijdig op tafel 
te krijgen. Wij hebben er alle begrip 
voor dat het moeilijk is. Er is echter 
enige parlementaire arbeid gedaan 
aan deze zijde en aan gene zijde, 
waaruit zou mogen blijken dat bij 
toekomstige verhogingen ook die 
andere kant tegelijkertijd een rol moet 
spelen, hoe die er ook zal uitzien. 

De Minister heeft 1972 als basisjaar 
genomen. Als men strikt logisch de 
zaak bekijkt, kiest men voor 200 
gulden of voor 1000 gulden, als men 
het tenminste baseert op 1972. 

De Minister heeft cok over de 
staatsrechtelijke bezwaren gesproken. 

Hij heeft gezegd dat de indexering 
ook op andere terreinen plaatsvindt. 
Daarom ging het echter niet zozeer bij 
die staatsrechtelijke bezwaren. Het 
ging erom dat in het wetsontwerp 
wordt uitgesproken dat het ene jaar 
het ene bedrag moet worden betaald 
en in het andere jaar het andere 
bedrag. Daarna zou de verdere 
indexering plaatsvinden. Het ging dus 
om die tweetrapsraket. Wij vonden dit 
niet erg verstandig. Wij hebben de 
redenen al aangegeven. 

De Minister ging erg snel over het 
voorbeeld van de extraneï heen, niet 
alleen in de schriftelijke beantwoor-
ding maar ook in zijn mondelinge 
beantwoording. Het vorige jaar was er 
een verhoging tot 375 gulden. Nu 
komt er 69 gulden bij. Dit versterkt 
alleen maar onze bezwaren tegen het 
wetsontwerp. 

Ik heb de Minister ook nog een 
rekenvoorbeeld gegeven. Iemand die 
getrouwd is met een man met een 
uitkering, die wil studeren, krijgt maar 
474 gulden. Iemand die getrouwd zou 
zijn met een man die inkomsten uit 
arbeid zou hebben, zou 9600 gulden 
krijgen. Ik weet dat de Minister het erg 
druk heeft. Ik hoop ook niet dat hij 
slapeloze nachten heeft. Ik verzoek de 
Minister echter hiernaar nog eens 
heel serieus te kijken. Onzes inziens is 
hier namelijk sprake van een vrij grote 
mate van onrechtvaardigheid. 

D 
De heer Zoutendijk (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de Minister 
danken voor de aandacht die hij aan 
mijn beschouwingen heeft besteed. 
Wat het wetsontwerp ten aanzien van 
de verlaging van de pensioenplichtige 
leeftijd betreft, moet ik er echter direct 
aan toevoegen dat geen der door de 
Minister gegeven antwoorden naar 
aanleiding van de vijf door mij 
genoemde punten, mij werkelijk heeft 
overtuigd. Mijn derde punt had 
betrekking op het kwaliteitsverlies bij 
het plotseling verdwijnen van een 
groot aantal hoogleraren, op het 
kwaliteitsverlies ten gevolge van het 
hier en daar minder zorgvuldige 
aanstellingsbeleid in de zestiger en 
zeventiger jaren. Op dat punt is de 
Minister in het geheel niet ingegaan. 

Ik wil nog een enkele opmerking 
maken over de aantrekkelijkheid van 
het hoogleraarsambt in de toekomst. 
Ik heb gesteld dat er in de laatste 
vijftien jaar een groot aantal maatre-
gelen zijn genomen ten aanzien van 
de werkomstandigheden, de vrijheid 
om het werk naar eigen inzichten in te 
richten en de beloning. Deze maatre-
gelen hebben met elkaar reeds tot 

gevolg op dit moment dat het hoogle-
raarsambt minder aantrekkelijk is 
geworden voor velen. Ik heb geen 
oordeel uitgesproken over die 
maatregelen. Ik heb ze alleen ge-
noemd. 

Daar komt nu de verlaging van de 
pensioenplichtige leeftijd bij. Dat zou 
in bepaalde gevallen wel eens de 
druppel kunnen zijn die de emmer 
doet overlopen. Ik heb uitdrukkelijk 
het voorbeeld genoemd van degenen 
die, werkend in de vrije beroepen, op 
latere leeftijd nu nog wel het hoogle-
raarsambt ambiëren, maar dat door 
de geringere mogelijkheid tot pensi-
oensopbouw, in de toekomst mis-
schien niet meer zullen doen. Dat is 
niet een kwestie die later weer eens 
aan de orde komt, als de arbeidsmarkt 
weer krap is; neen, dat is een kwestie 
die nu al gaat gelden. 

Zelfs zonder deze maatregel zou ik 
talrijke gevallen kunnen noemen - ik 
vind het niet terecht om dat te doen -
van mensen die om deze redenen van 
het hoogleraarsambt afzien dan wel 
op dit moment naarstig om zich heen 
zien of er elders in de maatschappij 
geen aantrekkelijker functies te vinden 
zijn. 

Kort en goed, ons enthousiasme 
waarmee wij dit wetsontwerp zullen 
steunen, is niet toegenomen. 

D 
De heer Rijnvos (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal vier korte opmerkin-
gen maken. 

In eerste termijn is door ons een 
vraag gesteld over de verhouding van 
de collegegelden die nu voor het 
wetenschappelijk onderwijs en het 
hoger beroepsonderwijs gelden. Die 
verhouding wordt door de bewinds-
man nu als juist aanvaard. Wij hebben 
de Minister gevraagd, waarom hij die 
verhouding juist acht. Ik kan mij 
indenken dat op deze vraag niet direct 
een concreet antwoord is te geven. 
Als dat nu niet mogelijk is, dan kan dit 
punt wellicht worden opgenomen in 
de nota 'eigen bijdrage onderwijs'. 
Die nota is ons in het vooruitzicht 
gesteld. Dat was de eerste opmerking. 

Ik kom tot de tweede opmerking, 
die ook betrekking heeft op de nota 
'eigen bijdrage onderwijs'. Wanneer 
wij zien wat er gebeurt ten aanzien 
van de indexering met terugwerkende 
kracht, vragen wij of het mogelijk is, 
in de nota antwoord te geven op de 
vraag naar de termijn waarover een 
indexering met terugwerkende kracht 
verantwoord wordt geacht. Daarbij 
gaat het vooral om de lengte van de 
termijn. 
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De derde opmerking heeft betrekking 
op het verzoek van de Minister om de 
bedenkingen die in eerste termijn zijn 
geuit met betrekking tot de indexering 
vanaf 1972, wat voorzichtiger en wat 
gematigder tegemoet te treden dan in 
eerste termijn is gebeurd. Ik denk dat 
het gematigder tegemoet treden 
alleen maar mogelijk is als in ieder 
geval enige zekerheid wordt geboden 
dat het systeem van een indexering 
die zover teruggaat, geen olievlekwer-
king zal hebben. Hoe kan een dergelijke 
werking worden voorkomen? 

Mijn vierde en laatste opmerking 
gaat over hetgeen wij hebben gezegd 
over de verzending van de acceptgiro-
kaarten. Wij hebben begrip voor de 
omstandigheden waaronder dit moest 
gebeuren, maar wi j vinden het toch 
een moeilijke aangelegenheid. Wij 
vragen dan ook met klem, waar 
mogelijk een herhaling van dergelijke 
gebeurtemissen te voorkomen. Soms 
moeten wi j in het leven wat minder 
elegant zijn, maar wij moeten dat toch 
tot een min imum beperken. Een 
bepaalde vorm van minder elegant 
zijn ten opzichte van zowel de Eerste 
als de Tweede Kamer zit er namelijk 
wel degelijk in. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Mastik heeft 
erop gewezen dat het logisch zou zijn, 
als ik niet was uitgegaan van een 
bedrag van f 500, maar van f1000. 

Mevrouw Mastik-Sonneveldt (PvdA): 
Neen, van een bedrag van f200 of 
f1000. 

Minister Deetman: Mevrouw Mastik 
nodigt mij bijna uit om bij de voorbe-
reiding van de begroting voor 1984 
een nader voorstel te formuleren 
waarbij het uitgangspunt niet is f 500, 
maar f 1000! Het uitgangspunt voor 
het aan de orde zijnde voorstel was 
het bedrag dat sinds lange ti jd is 
verhoogd, namelijk de verhoging van 
f 200 naar f 1000. Wij denken nu 
eenmaal in termen van collegejaren. 
Nu had ik het bedrag van f 1000 als 
uitgangspunt kunnen nemen. Dat zou 
echter niet redelijk zijn geweest, gelet 
op de discussie die daarover in de 
Kamer plaatsvond, waarbij men om 
politieke redenen bepleitte, het 
collegegeld op f 500 in plaats van op 
f 1000 vast te stellen. 

Mevrouw Mastik-Sonneveldt (PvdA): 
Het zal de Minister volstrekt duidelijk 
zijn dat ik heb gereageerd volgens de 
wet van de logica. De Minister baseert 
zich op de twee bedragen die golden 

in 1972. Hij moet nu dan ook niet 
komen met een derde, gefingeerd, 
bedrag komen. Dit zegt overigens 
niets over het oordeel van mijn fractie 
hier en aan de overkant over de keuze 
die de Minister had kunnen maken 
tussen de bedragen van f200 en 
van f 1000. 

Volgens de wet van de logica had 
hij de keus tussen die twee bedragen, 
en diende het bedrag van f500 uit 
1973 buiten beschouwing te blijven. 
Aangezien de Minister zowel in zijn 
schriftelijke als in zijn mondelinge 
bijdrage de logica van zijn voorstel 
heeft benadrukt, brengen wij dit nog 
eens naar voren. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zie dit, nogmaals, als 
een klemmend pleidooi om volgend 
jaar een nader voorstel te formuleren 
met als uitgangspunt een collegegeld 
van f 1000. Het is duidelijk dat wij 
uitgaan van het verhoogde bedrag uit 
1972, dat een voorgeschiedenis heeft. 
Het zou politiek onlogisch zijn, die 
voorgeschiedenis buiten beschouwing 
te laten. 

Ik ben van oordeel dat de verhoging 
van het collegegeld geen beletsel 
voor extraneï vormt om examens af te 
leggen. Ik zie ook niet in dat de 
'tweetrapsraket' van de nu voorgestel-
de verhoging en de daarop volgende 
indexering op staatsrechtelijke 
bezwaren zou stuiten. 

Ik betreur het dat ik de bezwaren 
van de heer Zoutendijk tegen het 
wetsontwerp inzake de functionele 
leeftijdsgrens niet enigermate heb 
kunnen wegnemen. Daartoe heb ik 
een poging ondernomen. Zijn vrees 
voor een schielijk kwaliteitsverlies 
door het vertrek van grote aantallen 
hoogleraren als gevolg van de 
verlaging van de functionele leeftijds-
grens van 70 naar 65 jaar deel ik niet, 
al was het alleen maar vanwege de 
zeer royale overgangsregeling. 

Indien in een enkel geval blijkt dat 
onderwijs en onderzoek dreigen te 
stagneren, kan het dienstbelang nog 
een rol spelen. In aansluiting op 
geluiden uit de kring van het weten-
schappelijk onderwijs merk ik op dat 
het naar voren halen van deze 
maatregel de mogelijkheid biedt, iets 
te doen aan de vergrijzing waarover 
velen zich zorgen maken. 

De heer Zoutendijk heeft een aantal 
opmerkingen gemaakt over de 
aantrekkelijkheid van het ambt van 
hoogleraar, mede in relatie tot de 
pensioenopbouw. De argumenten 
over en weer lijken mij duidelijk. Ik 
meen dat er geen nieuwe aan zijn toe 
te voegen. 

De heer Rijnvos heeft gevraagd 
naar de verhouding tussen de college-
gelden voor respectievelijk het hoger 
beroepsonderwijs en het wetenschap-
pelijk onderwijs. Het uitgangspunt 
van dit wetsontwerp is de verhoging 
die een aantal jaren geleden is 
vastgesteld. Daarbij speelde de 
overweging een rol dat voorzieningen 
ten behoeve van studenten van het 
hoger beroepsonderwijs van een 
geringere omvang zijn dan die ten 
behoeve van studenten van het 
wetenschappelijk onderwijs. 

Aangezien wi j streven naar een 
samenhangend stelsel van hoger 
onderwijs, waarin HBO en WO als 
gelijkwaardige stelsels naast elkaar 
zullen voorkomen, mogen wi j het 
zeker niet uitsluiten dat het nu nog 
bestaande verschil ooit nog zal 
verdwijnen. Op dit moment is er 
echter nog sprake van verschillen in 
de studentenvoorzieningen; zij 
vormden indertijd de reden van een 
verschil in de hoogte van collegegel-
den. 

Nu wi j spreken over een verhoging 
waarbij een indexering in het geding 
is, acht ik het redelijk dat verschil 
intact te laten en de collegegelden 
voor het HBO die voor het WO te 
laten volgen. 

Ik ga nog even in op het element 
van de terugwerkende kracht van de 
indexering. Ik sluit niet uit dat er 
mogelijk enig misverstand in het 
geding is. De nu voorgestelde indexe-
ring heeft voor diegenen die in de 
afgelopen jaren ccllegegelden hebben 
betaald geen gevolgen. 

Waar het om gaat, is dat degenen 
die zich nu aanmelden voor een 
studie en zich laten inschrijven, een 
verhoogd bedrag moeten betalen. Er 
is naar gezocht - men kan erover 
twisten of dit redelijk is of niet - om 
niet zonder meer te zeggen, dat het 
bedrag van het collegegeld met bij 
voorbeeld f 100 of f 200 moet worden 
verhoogd: het is de bedoeling 
geweest te pogen een zekere lijn aan 
te brengen in de collegelden, zoals 
deze ook vroeger gold. 

Dit was des te meer nodig, omdat 
er een onderzoek plaatsvindt naar de 
eigen bijdragen en de verhouding 
daarbij. Indien men niet zou zoeken 
naar een zekere li jn, zou wellicht het 
risico kunnen ontstaan dat die 
verhouding, die in het verleden 
geleidelijk aan is ontstaan, zou 
worden doorkruist. 

De heer Rijnvos (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is een interessante 
opmerking, die eigenlijk duidt op de 
ongelijke behandeling van studenten 

Eerste Kamer 
21 juni 1983 

Universiteiten en hogescholen 
Collegegeld 1000 



Deetman 

in de loop van der t i jd. De vraag is, op 
welke gronden een dergelijke ongelijke 
behandeling goed kan worden 
gemotiveerd. 

Minister Deetman: Ik moet dan 
vaststellen, mijnheer de Voorzitter, 
dat in de jaren '70 om allerlei redenen 
is afgezien van indexering van 
collegegelden. Dit werd niet nodig 
geacht. Op dit moment moeten we 
vaststellen - deze benadering kan 
toch niet door de heer Rijnvos worden 
betwist - dat, niet in de laatste plaats 
vanwege tal van financiële problemen, 
verhogingen in de sfeer van de eigen 
bijdragen ook op het terrein van het 
onderwijs in het geding zijn. 

Wanneer er verhogingen hebben 
plaatsgevonden, om het even om 
welke voorziening het gaat, gaat er 
een ongelijkheid ontstaan tussen 
degenen die vóór de verhoging van 
die voorziening gebruik maakten en 
degenen die het erna doen. Dit is 
inherent aan het beleid dat het 
kabinet in totaliteit voert, met name 
aan het beleid van het kabinet om op 
dit punt tot een rijksbegroting te 
komen, waarbij er sprake is van een 
nadrukkelijk streven naar terugdrin-
ging van het financieringstekort. Ik 
denk dat dan niet gesproken mag 
worden van rechtsongelijkheid, in de 
zin zoals de heer Rijnvos dit noemt, te 
meer niet omdat vanwege de studiefi-
nancieringsregeling de toegankelijk-
heid ten principale niet wordt aange-
tast. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van de kwestie van de acceptgirokaar-
ten merk ik het volgende op. Ik zal er 
uiteraard naar streven dit in de 
toekomst te vermijden. Wel moet ik 
zeggen dat ik op dit punt - dit geldt 
voor alle ministers van Onderwijs en 
Wetenschappen - in hoge mate 
afhankelijk ben ten eerste van het 
moment van behandeling van de 
Onderwijsbegroting in het parlement, 
met name in de Tweede Kamer, en 
ten tweede van het feit dat het op het 
terrein van het onderwijs dan vaak 
kort dag wordt, omdat de data van 
respectievelijk 1 augustus voor wat 
betreft het primair, secundair en tertiair 
onderwijs, en 1 september voor wat 
betreft het wetenschappelijk onderwijs, 
belangrijke data zijn, waarvóór een 
groot aantal zaken vaak moet zijn 
geregeld. Dit veroorzaakt ieder jaar 
weer een ti jdsklem. We pogen naarstig 
deze tijdsklem zoveel mogelijk te 
ontlopen; wi j doen ons best. Ik kan niet 
volledig toezeggen, dat dit altijd zal 
lukken. 
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De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp 17 544 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp 17 791 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, D'66, de 
PPR en de CPN wordt aantekening 
verleend , dat zij geacht wensen te 
worden tegen dit wetsontwerp te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het ontwerp, respectievelijk voorstel 
van wet: 

Nadere wijziging van de Wet 
Werkloosheidsvoorziening (beperking 
van het recht op uitkering ingevolge 
de Wet Werkloosheidsvoorziening 
voor beneden 23-jarigen) (17 800); 

Voorstel van wet van mevrouw 
Kraaijeveld-Wouters en de heer 
Linschoten tot wijziging van de Wet 
nadere wijziging van de Wet Werkloos-
heidsvoorziening (beperking van het 
recht op uitkering ingevolge de Wet 
Werkloosheidsvoorziening voor 
beneden 23-jarigen) (17934). 

De Voorzitter: Ik stel voor, dit ontwerp 
en dit voorstel van wet gezamenlijk te 
behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw d'Ancona (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Op 13 mei jongstleden 
ontvingen de gemeentebesturen een 
brief van Staatssecretaris De Graaf 
waarin werd aangekondigd dat 
uiterlijk per 1 juli 1983 het wetsontwerp 
met betrekking tot de beperking van 
het recht op WWV voor beneden 
23-jarigen in werking zal moeten 
treden. Naar verwachting, aldus de 
Staatssecretaris, zal de Eerste Kamer 
erin slagen de behandeling voor 1 
juni 1983 af te ronden, zodat bij 
aanvaarding door de Eerste Kamer de 
wet per 1 juli in werking zal kunnen 
treden. De slotzin van het schrijven 
luidde: Zodra de behandeling in de 
Eerste Kamer is afgerond, zal ik u 
definitief inlichten over de bovenge-
noemde maatregel. 

Welnu, het is vandaag 21 juni. Aan 
ons heeft het niet gelegen en zal het 
niet l iggen, want tegen onze gewoonte 
in wordt er vandaag ook nog gestemd 
over dit wetsontwerp. Dan rest er dus 
nog ongeveer een week om, zoals 
toegezegd, de gemeeniebesturen 
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definitief in te lichten. Dan moet 
echter ongeveer gelijktijdig de nieuwe 
regeling worden uitgevoerd. Beseft 
men nu eigenlijk wel wat men vraagt 
van de uitvoeringsorganen? Een 
aanzienlijk deel van hen heeft al laten 
weten dat dit absoluut niet kan. Ook 
de Staatssecretaris moet kennis 
hebben genomen van de bezwaren. 
Waarom gaat hij daaraan voorbij? 
Welke andere argumenten zijn ervoor 
aan te voeren, behalve dat ene 
argument dat wij al kennen, om de 
bezwaren met betrekking tot de 
uitvoering te weerleggen? 

Men hoeft toch niet over bijster veel 
inleveringsvermogen te beschikken 
om zich te kunnen voorstellen wat er 
rond 1 juli gaat gebeuren bij de 
loketten van de sociale diensten? 
Jongeren krijgen te horen dat het 
afgelopen is met de uitkering waarop 
zij twee jaar dachten recht te hebben. 
Dat moet worden uitgelegd. Kon dat 
niet eerder? Nee, dat kon niet eerder, 
want de desbetreffende ambtenaren 
wisten zelf niet voor 1 juli hoe het er 
precies uit zou zien. 

Zij moeten dan tevens vermelden 
dat de mogelijkheid bestaat dat in 
sommige gevallen de uitkering niet 
geheel vervalt, maar wordt terugge-
bracht tot één jaar. Dat moeten de 
desbetreffende cliënten echter zelf 
hard maken door te bewijzen dat zij 
voldoen aan de referte-eisen. 

Is men dan achter Haagse bureaus 
zover afgeraakt van de dagelijkse 
praktijk dat men zich niet meer 
realiseert hoe gecompliceerd zo'n 
eenvoudig lijkende eis kan zijn? Een 
werkgeversbriefje is genoeg, maar 
jongeren hebben onder de huidige 
omstandigheden maar zelden een en 
dezelfde werkgever gedurende een 
lange t i jd. Soms zullen die werkgevers 
inmiddels onvindbaar of failliet zijn. 
Misschien ook weigeren zij wel hun 
medewerking. Wat moeten de 
ambtenaren doen: de uitkering 
stoppen tot de bewijzen er zijn? Of, 
zoals de Staatssecretaris suggereert, 
mensen - wachtende die bewijzen -
overschrijven naar de RWW en dan 
weer omschakelen als de briefjes 
boven tafel komen? 

De sociale diensten, die toch al 
kampen met een te schaarse perso-
neelsbezetting, zien absoluut niet 
zitten hoe die hele procedure binnen 
een week gestalte moet krijgen. Ik wi l 
in dit verband een citaat geven uit het 
schrijven van de sociale dienst te 
's-Hertogenbosch aan de Staatssecre-
ris, gedateerd 13 juni : 

'U maakt het de mensen die dit 
beleid moeten uitvoeren en dus 
moeten uitleggen, bijzonder moeilijk. 

1001 



d'Ancona 

Wij zullen het, voor zover wij kunnen, 
doen. Wij moeten dat wel. De betrok-
kenen komen voor tekst en uitleg naar 
onze dienst, niet naar uw ministerie. 
Maar is het eigenlijk niet vooral ook 
het werk van uw ministerie om het 
rijksbeleid toe te lichten en vooral ook 
te verklaren? Het is niet onze keuze of 
die van het gemeentebestuur van 
's-Hertogenbosch om de WWV-rechten 
voor jongeren te beperken. 

Daar komt in dit geval bij, dat u 
middels een circulaire van 7 juni 1983 
aan ons vraagt om toch vooral actieve 
voorl ichting te geven om ervoor te 
zorgen dat de jongeren zo t i jdig 
mogelijk op de hoogte zijn van wat 
van hen verwacht wordt om per 1 juli 
1983 het recht op WWV- of RWW-uit-
kering te kunnen vaststellen. Dat 
kunnen wij niet in zo'n korte t i jd, 
vooral ook omdat het niet alleen een 
technisch-administratieve ingreep is, 
maar in de eerste plaats een ingreep 
betekent in de financiële positie van 
deze jongeren. En bovendien is de 
maatregel nog niet goedgekeurd door 
de Eerste Kamer, wat de jobsti jding 
die wij namens u mogen brengen, er 
niet duidelijker op maakt'. Even 
verderop staat: 

'Het komt de laatste ti jd meer en 
meer voor, dat er nauwelijks of geen 
ti jd zit tussen de datum waarop de 
maatregel formeel is goedgekeurd en 
de datum waarop zij van kracht wordt. 
In dit geval is het zelfs niet uitgesloten 
dat de maatregel met terugwerkende 
kracht zal moeten worden ingevoerd. 
Dat betekent dat wi j zoveel mogelijk 
meer en meer moeten vooruit lopen 
op beslissingen die nog gewijzigd en 
nog uitgesteld kunnen worden. 

Wij moeten de verschillende takken 
van onze dienst met de nog niet 
afgeronde maatregel vertrouwd 
maken, effecten inschatten, een 
voorlopig plan maken en ti jd voor de 
uitvoering reserveren. Wij kunnen 
met de huidige bezetting toch al 
nauwelijks het lopende werk bijhou-
den. De plotselinge ingrepen trekken 
een te grote wissel op onze medewer-
kers, vergroten de kans op administra-
tieve fouten en zetten onze verhoudin-
gen met de burgerij onder druk'. 

Wij vinden dat men de uitvoerings-
organen en de door hen geuite 
bezwaren heel serieus moet nemen. 
Heeft de Staatssecretaris eigenlijk 
inmiddels al kennisgenomen van de 
benarde situatie van de sociale 
diensten, hetgeen gisteren tot uiting 
kwam op de bijeenkomst van de 
Werkgroep sociale diensten van de 
ABVA/KABO? Het is onjuist dat men 

die mensen in het veld niet inschakelt 
en geen overleg met hen pleegt over 
zo'n ingewikkelde zaak. Als dit 
wetsontwerp door deze Kamer wordt 
aangenomen, is het daarom des te 
belangrijker dat de uitvoering in 
ieder geval op een behoorlijke manier 
wordt geregeld. 

Afgelopen donderdag werd in de 
Tweede Kamer door de PSP'er 
Willems dan ook aan de Staatssecre-
taris gevraagd om uitstel van de 
uitvoering van de wet. De Staatssecre-
taris vond dat uitstel niet noodzakelijk, 
omdat hij het voor mogelijk houdt dat 
het toch nog goed zal gaan, ondanks 
al die bezwaren. Hij acht uitstel ook 
niet mogelijk omdat het wetsontwerp 
1 juli 1983 als datum van inwerking-
treding heeft. Dat laatste is allerminst 
een valide argument. Het wetsontwerp 
werd immers al gewijzigd en dat 
bleek een snelle en efficiënte procedu-
re. 

Wij stellen voor om dat nogmaals te 
doen. Wij vragen, met een nieuw 
wetsontwerp te komen om het artikel 
van dit wetsontwerp waarin de datum 
van 1 juli wordt genoemd, te wijzigen 
in 1 september. Afgezien van de 
administratieve rompslomp en de 
psychologische spanningen, is dat 
uitstel nodig omdat het wetsontwerp 
eigenlijk niet deugt. Uit de schriftelijke 
beantwoording blijkt dat ook, maar 
volgens de Staatssecretaris zijn dat 
geen lacunes in de wet; eerder is er 
sprake van een dubbel regime, 
voortvloeiend uit deze specifieke 
regeling voor een bepaalde leeftijds-
categorie. 

Nu kan het ons niet zoveel schelen 
hoe dit genoemd wordt. Ons lijkt van 
belang dat men ongeacht de nieuwe 
referte-eisen kan wachten met de 
aanvrage voor de WWV-uitkering tot 
men 23 jaar is geworden en dan 
alsnog voor een twee jaar durende 
uitkering in aanmerking kan komen. 
Hier kan dus iets plaatsvinden dat 
regelrecht indruist tegen de bedoeling 
van de wet, die er nu juist op gericht 
is, een relatie tussen uitkering en de 
duur van het arbeidsverleden te 
leggen. Volgens de memorie van 
toelichting bij het oorspronkelijke 
wetsontwerp gaat het zelfs om 'de vrij 
algemeen aanvaarde gedachte dat de 
duur van het arbeidsverleden van 
invloed dient te zijn op het tempo van 
afbouw van de aan het laatst genoten 
loon gerelateerde uitkering'. 

Zowel de SER als de Raad voor het 
Jeugdbeleid attendeerden op de 
feitelijke inconsistentie, omdat het 
recht op een WWV-uitkering afhanke-
lijk wordt gemaakt van de leeftijd 

waarop iemand werkloos wordt en 
niet van het arbeidsverleden, zoals 
het wetsontwerp suggereert. Dit 
wordt heel manifest als men wacht 
met het aanvragen van de uitkering 
tot men 23 is. Iemand die aan de 
referte-eis voldoet, jonger dan 23 is 
en direct de aanvraag indient, krijgt 
één jaar WWV en iemand die niet aan 
de eis voldoet, maar wacht tot hij 23 
is, krijgt twee jaar WWV. Men kan 
ervan uitgaan dat de sociale diensten, 
zeker als men bijna 23 is, hun cliënten 
op deze rechten zullen wijzen. 

Als dat op redelijk grote schaal 
geschiedt, is het bezuinigingseffect 
van deze slordige maatregel heel wat 
minder indrukwekkend dan nu 
gedacht wordt. Hoe groot moet 
eigenlijk de omvang van dit verschijn-
sel zijn, al de Staatssecretaris ingrijpt? 
Wat kan hij dan eigenlijk doen? Op dit 
moment kan hij daarvoor niet uit de 
voeten met artikel 18. De daarin 
genoemde sanctiebepalingen werden 
immers vastgesteld door de gemeen-
ten. Ik hoor graag enig commentaar 
vam de Staatssecretaris over dit 
probleem. 

Om op dit punt nog even de band 
met de realiteit vast te houden: ook 
nu komt het regelmatig voor dat men 
niet direct om een WWV-uitkering 
vraagt. Redenen die daarvoor genoemd 
worden zijn 'wi j dachten dat wij 
binnen een paar maanden wel werk 
zouden vinden en dan zou het niet 
nodig zijn om een beroep te doen' of 
'wi j waren op vakantie'. Acht men 
dezelfde soort redenen ook in de 
nieuwe situatie geldig? 

De boodschap hieromtrent is 
onduidelijk en bleef onduidelijk na 
lezing van de schriftelijke beantwoor-
ding. De uitvoeringsorganen laat men 
met deze onduidelijkheid vooralsnog 
zitten. 

De Staatssecretaris is van mening 
dat het allemaal niet zo'n vaart zal 
lopen, want jongeren blijven volgens 
hem doorgaans niet langer dan een 
jaar in de WWV. Waarom zouden zij 
dan wachten met de aanvraag? 
Tenslotte betekent het uitstel dan het 
kiezen voor een zeker offer in uitke-
ringsrechten, waar tegenover slechts 
een onzeker voordeel in uitkeringsduur 
wordt verkregen. Deze redenering lijkt 
ons niet helemaal te kloppen. 

Hoe komt de Staatssecretaris 
eigenlijk aan het gegeven dat men 
gemiddeld niet langer dan een jaar in 
de WWV vertoeft? Als dat echt zo is, 
vraag ik mij af of daarmee rekening 
gehouden is toen men de besparende 
effecten van deze maatregel op papier 
zette. Wat is er dan veranderd en 
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verminderd aan besparingen toen het 
amendement werd toegevoegd aan 
het wetsvoorstel? Dat wi l ik wel eens 
weten. Als het waar is, lijkt mij het 
besparende effect veel geringer dan 
men oorspronkelijk dacht en als het 
niet waar is dat lijkt mij eigenlijk 
aannemel i jker- hoor ik graag wat 
recentere cijfers over de ti jd dat 
jongeren in de WWV zitten. 

Een rekenkundig gemiddelde is dan 
natuurlijk niet de allerfijnste maat die 
men daarbij kan hanteren. De Staats-
secretaris zal zeker weten, dat het juist 
een bepaalde groep is die veel geluk 
heeft en die het rekenkundig gemid-
delde aanzienlijk naar beneden kan 
drukken. Het gaat vaak juist om 
groepen die minder geluk en succes 
hebben bij hun pogingen om een 
nieuwe baan te vinden. Ik begrijp niet 
hoe de Staatssecretaris aan dit 
redelijk optimistische gegeven komt. 

Ik ben stukken minder optimistisch. 
Ik acht het namelijk een indicatie dat 
80.000 schoolverlaters - dit zijn 
weliswaar geen WWV'ers, maar ik 
geef dit voorbeeld om aan te geven 
hoe weinig succesvol bepaalde 
groepen jongeren zijn in het vinden 
van werk - van verleden jaar nog 
steeds zonder baan zitten. 

Het lijkt mi j dan ook dat de gemid-
delde werkloosheidsduur van jongeren 
op dit moment, althans als de monde-
linge gegevens waarover ik beschik, 
kloppen, steeds langer wordt. 

Samenvattend: het zogenaamde 
dubbele regime is vooral een ondui-
delijk regime, onduidelijk ten aanzien 
van de uitkeringsgerechtigden en 
onduidelijk voor de uitvoerende 
instantie. Het creëert zogenaamde 
marginale gevallen. Afhankelijk van 
de desbetreffende gemeenten, zal 
blijken hoe die marginale gevallen de 
geplande bezuinigingen zullen 
aantasten. 

Ongetwijfeld behoren de samenwo-
nenden en gehuwden tot die categorie 
marginale gevallen. Dat is dan ook 
een groep die bij de invoering van 
deze regeling een onaanvaardbare 
inkomensduikeling moet doormaken. 
Klopt het datzo 'n 10 tot 15% van de 
jongeren waarover wi j het nu hebben, 
tot de categorie samenwonend of 
gehuwd behoren? Het zou mij niet 
verbazen als dat percentage nog iets 
hoger ligt! 

Deze mensen, de gehuwden en de 
samenwonenden, gaan bij de overstap 
van één van de partners van WWV 
naar RWW zeker zo'n f 1000 per 
maand in inkomen achteruit. Van een 
inkomen samen van gemiddeld f2500 

gaan zij naar zo'n f 1500, omdat men 
niet in aanmerking komt voor zo'n 
uitkering als men een partner met een 
inkomen heeft. Is de Staatssecretaris 
zich bewust van dit feit? Zo ja, wat 
vindt hij daarvan? Is hij het met ons 
eens dat dit eigenlijk niet kan zonder 
dat er een overbruggingsregeling 
komt? Een dergelijke regeling is 
trouwens al in diverse gemeenten in 
de maak. Hoe staat de Staatssecretaris 
tegenover deze voorziening, die is 
bedoeld om althans een gewenning 
aan de nieuwe situatie van ten minste 
één jaar tot stand te brengen? 

De 'verafhankelijking' van een 
partner is, niettegenstaande alle fraais 
dat er wordt gemeld met betrekking 
tot de individualisering, op dit punt 
weer een stapje dichterbij gekomen. 
Via de achterdeur en juist bij die 
categorie die zou moeten wennen aan 
de afschaffing van het kostwinners-
principe. Dat fundamentele bezwaar 
wordt, helaas, ook door een overbrug-
ging, niet opgeheven. Het verzacht de 
pijn wel en als zodanig stemmen wi j 
ermee in. 

In feite zou iets dergelijks ook nodig 
zijn voor de groep die nog thuiswo-
nend is. Die groep gaat er ongeveer 
f300 per maand op achteruit. Als je 
bedenkt dat in die gezinnen, op grond 
van het feit dat er een inwonend kind 
was met een inkomen, een aanzienlijke 
korting op de huursubsidie heeft 
plaatsgevonden en dat daar, waar het 
gaat om onvolledige gezinnen, een 
korting op de bijstandsuitkering heeft 
plaatsgevonden, dan is er in dergelijke 
huishoudens een inkomensteruggang 
van ongeveer f600 per maand. Is dat 
nu de vertaling van 'met elkaar een 
stapje terug doen'? 

Wat moet men in dergelijke gezinnen 
eigenlijk denken als men verneemt 
dat de vakantie-uitkeringen van 
hogere ambtenaren worden verhoogd 
met f400, het groot-onderhoud en 
schilderwerk aan de eigen woning 
fiscaal aftrekbaar worden gemaakt en 
ook de eigen studeerkamer in het 
eigen huis onder een aantrekkelijke 
belastingregeling valt. Deze zaak heeft 
daarmee inderdaad in directe zin niets 
te maken. Maar het feit dat men 
dergelijke verbanden niet vaker 
schijnt aan te brengen, veroorzaakt 
wél cumulerende effecten, zowel voor 
degenen die aan de goede kant, als 
ook voor degenen die aan de slechte 
kant zitten. 

Voor de jongeren is die cumulatie 
nog niet afgelopen. De komende 
verlaging van het minimumjeugdloon 
met 10% zal nogmaals een aanslag 
betekenen op de uitkeringen van 

degenen die buiten hun schuld 
werkloos zijn. Bijna de helft van de 
werkloze bevolking is jonger dan 25 
jaar. Een derde deel van alle jongeren 
zit zonder werk. Wij begrijpen ook dat 
de stijging van het beroep op de 
sociale zekerheid hierdoor groot, zelfs 
te groot kan worden. Wij begrijpen 
echter niet dat men zo eenzijdig de 
oplossing van het probleem zoekt in 
regelingen die ondeugdelijk, onduide-
lijk en discriminatoir zijn. Waarom is 
men niet eerst met het jeugdwerkplan 
gekomen? Waarom heeft men niet 
gewacht op de totale herziening van 
het stelsel? 

Op deze wijze bevordert men 
apathie, verrechtsing en negativiteit 
onder jongeren. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw d'Ancona 
vraagt waarom het kabinet niet eerst 
met een jeugdwerkplan is gekomen. 
Welnu, dat plan is er al en wordt al 
uitgevoerd. Ik begrijp die vraag dus 
niet zo goed. 

Mevrouw d'Ancona (PvdA): De 
Staatssecretaris weet heel goed dat 
het kabinet heeft toegezegd dat het 
zal komen met nieuwe plannen voor 
de jeugd en wel over enkele maanden. 

Staatssecretaris De Graaf: Mevrouw 
d'Ancona wekt de indruk dat er niets 
is. 

De Voorzitter: Misschien kan de 
Staatssecretaris daarop straks bij zijn 
antwoord nader ingaan. 

Mevrouw d'Ancona (PvdA): Dat zal ik 
doen. 

De Voorzitter: Mijn verzoek was aan 
de Staatssecretaris gericht. Mevrouw 
d'Ancona kan daarop dan in ordelijk-
heid reageren. 

Mevrouw d'Ancona (PvdA): Dan 
zullen wij er straks samen nog over 
spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik herhaal 
dat de opeenstapeling van maatrege-
len die de jeugd in negatieve zin treft, 
op geen enkele wijze in verhouding 
staat met de positieve maatregelen 
die hun worden aangeboden. Ik blijf 
van mening dat dit de reden kan zijn 
voor de toenemende apathie en 
negativiteit onder jongeren. Karel 
Boonen, medewerker van de Raad 
voor het Jeugdbeleid verwoordde dit 
in de Volkskrant van 15 juni jongstle-
den aldus: Tegen de achtergrond van 
de toch al zwakke positie van jongeren 
en een kabinetsbeleid dat niet te 
beïnvloeden lijkt, verliezen jongeren 
het laatste beetje geloof in de traditio-
nele vormen van politieke beïnvloe-
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ding'. Dat is wellicht de ernstigste 
consequentie van maatregelen van 
het type dat hier vandaag aan de orde 
is. 

D 
De heer Van Dalen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook al bestaat bij onze 
fractie begrip voor de noodzaak tot 
bezuinigingen vanwege de moeilijke 
financieel-economische situatie 
waarin ons land verkeert, dan betekent 
dat nog niet een zonder meer aanvaar-
den van deze ingrijpende en vrij 
ondoorzichtige maatregel. 

Bij voortdurende werkloosheid 
kunnen jongeren na een halfjaar, in 
het algemeen aanspraak maken op 
een RWW-uitkering. Deze uitkering is 
eigenlijk een behoefte-uitkering op 
het sociaal-minimumniveau. Daarna 
komt nog een verlaging van de 
jeugdlonen per 1 juli aanstaande, 
zodat door de koppeling aan de 
minimumjeugdlonen de RWW-uitke-
ring verder zakt. Als wij ons realiseren 
wat dit betekent voor bij voorbeeld 
thuiswonende jongeren die afhankelijk 
zijn van de draagkracht van de 
financiële verantwoordelijkheid van 
de ouders - er zijn veel gezinnen 
waarin maareen mininumouder-loon 
binnenkomt - dan pakt dat geheel 
anders uit dan het Sociaal-Cultureel 
Planbureau ons heeft gesuggereerd 
en waarbij het generaliserend opmerk-
te dat er voor de deze groepen niet 
van die grote koopkrachtproblemen 
zouden zijn. 

Dat gevoegd bij het verlies van de 
als verworvenheid beschouwde 
rechten, veroorzaakt bij de betrokken 
groep een grote weerstand tegen 
deze maatregel. Inderdaad, voor de 
jonge werkloze betekent deze nieuwe 
maatregel een extra zwaar offer. Wat 
staat tegenover dit offer? Wij moeten 
dit zien in het brede kader van het 
verlichten van het overheidsbudget. 
Daaruit moeten immers ook weer de 
middelen komen voor de bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid en de 
verruiming van de werkgelegenheid. 
Als wij het financieringstekort verder 
laten oplopen, ook al willen wij 
binnen marges wandelen, dan breken 
wij de werkgelegenheid als het ware 
nog verder af. 

Om die reden zullen wij dan ook 
vanmiddag bij het beleidsdebat over 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
terecht de bewindslieden bij het 
werkgelegenheidsbeleid aanspreken, 
op hun verantwoordelijkheid voor het 
verder nemen van werkverruimende 
maatregelen en op de uitwerking van 

het jeugdwerkplan. De verplichte 
vacaturemelding, die vandaag ook 
aan de orde is, kan naar ik hoop nog 
enig perspectief bieden. Wij zullen 
hierover dus nog met elkaar spreken. 

In deze wetgeving worden weer 
nieuwe leeftijdscesuren aangebracht. 
Wij kenden dit al bij de 571/2-jarigen 
en bij de 18-jarigen en nu wordt er 
ook een cesuur bij de 23-jarigen 
gelegd. Wij hebben de indruk dat 
onze werkloosheidsvoorzieningen 
daarop niet zijn afgestemd en dat 
door de overgang van de ene naar de 
andere leeftijdscategorie merkwaardige 
en waarschijnlijk ook ongewilde 
situaties zullen ontstaan. In heteindver-
slag van onze commissie zijn gevallen 
voorgelegd die dit alleen maar bevesti-
gen. Wij zouden het daarom op prijs 
stellen als de Staatssecretaris daaraan 
in wat meer algemene zin een beschou-
wing wilde wijden. 

De keuze voor dit wetsontwerp mag 
niet zonder meer bepalend zijn voor 
de richting die in het kader van de 
stelselherziening moet worden 
ingeslagen. De vraag of er een relatie 
moet worden gelegd tussen de duur 
van het arbeidsverleden, dan wel de 
leeftijd enerzijds en de duur van het 
recht op loondervingsuitkering 
anderzijds, is immers zo fundamenteel 
dat deze bij de stelselherziening aan 
de orde moet komen en daarin ook 
zijn concretisering moet vinden. 

Als wij het wetsontwerp op grond 
van een 'onrijp' gelegde relatie 
tussen de leeftijd en het arbeidsverle-
den zouden afwijzen, dan zouden wij 
een additionele ombuiging moeten 
aangeven, gezien de grote financiële 
en economische problemen van ons 
land. Er is dus ook over alternatieven 
gedacht, bij voorbeeld over het 
verhogen van belastingtarieven. 

Dit blijkt echter geen goed alternatief 
te zijn als wij ook op het handhaven 
van koopkracht letten. Er zou het 
alternatief van een generale beperking 
van het uitkeringsniveau van de WWV 
kunnen worden aangedragen. Dit 
blijkt echter ook weer geen reële optie 
te zijn. 

Wij staan dus voor de noodzaak 
vooruit te lopen op de integratie van 
de werkloosheidsregelingen en de 
stelselherziening en wij betreuren dit, 
evenals de Regering. Wij vragen ons 
overigens af of de gesignaleerde 
leefijd-overgangssituaties wel in de 
besparingen en de berekeningen zijn 
verdisconteerd. Dit behoeft toch wel 
een nadere toelichting en globale 
aanduiding. In de memorie van 
toelichting wordt immers met een 
minimum- en een maximumvariant 

gewerkt. Wij nemen echter aan dat wij 
wat dit betreft boven deze varianten 
uit schieten. 

Door de amendering van mevrouw 
Kraaijeveld-Wouters en de heer Van 
Linschoten wordt in het wetsontwerp 
meer rekening gehouden met het 
arbeidsverleden, waardoor via de 
130-weken-toets bij een driejarig 
dienstverband toch nog recht op een 
jaar WWV kan ontstaan. Hierdoor 
wordt de opbrengst wel verkleind, 
maar wordt de billijkheid vergroot. 

Ook na het aannemen van het 
geamendeerde wetsontwerp (17 800) 
is er, naast de algemene kritiek, nogal 
wat te doen geweest over de positie 
van de 23- en 24-jarigen. Dit resulteer-
de in het corrigerende wetsontwerp 
(17934) van bovengenoemde kamerle-
den, waarin de artikelen I en II niet 
van toepassing worden verklaard 
voor degenen die op 1 juli aanstaande 
23 jaar of ouder zijn. Hiervoor zijn wij 
de initiatiefnemers erkentelijk, ook 
gelet op hun snelle reactie. 

Toch zijn er in het oorspronkelijke 
wetsontwerp nog merkwaardige 
mogelijkheden overgebleven. Het 
antwoord in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag, waarin wij dit 
signaleerden, bevestigt het trouwens 
ook. De Staatssecretaris distantieert 
zich wel van onze opmerking dat er 
lacunes zouden zijn ontstaan, maar 
wij betwijfelen toch of wel voldoende 
is voorzien in wat in het debat in de 
Tweede Kamer aan voorbeelden werd 
gegeven. Verder vragen wij ons af, 
wat de financiële consequenties van 
een en ander zijn. Wat betekent dit 
voor de passage in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, blz. 2: 
Nieuwe maatregelen kunnen ter 
compensatie noodzakelijk zijn? 

Vast staat, dat een beneden-23-jari-
ge die geen recht op WWV heeft en 
na het bereiken van die leeftijd wel 
aan het dan geldende criterium 
voldoet, alsnog tot twee jaar WWV 
kan krijgen. Hetzelfde kan door middel 
van opschorten van de aanvraag 
worden bereikt. In dit verband 
waarderen wij de mening van de 
Staatssecretaris, dat gemeenten in het 
algemeen niet tot ambtshalve eerdere 
toekenning behoren te besluiten. 

Voor het overige spreken de 
antwoorden voor zichzelf. Zij hebben 
verhelderend gewerkt, waarvoor wij 
graag de Staatssecretaris dank 
zeggen. 

Wij danken de Staatssecretaris ook 
voor het uitvoerige antwoord in de 
memorie van antwoord. Met betrek-
king tot thuis- respectievelijk uitwo-
nende jongeren hopen wij met hem, 
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dat de op bestaanskosten steunende 
verschillen in uitkering het buitenshuis 
gaan wonen niet zullen stimuleren. 
Mocht dit echter wel het geval zijn, 
dan zal ook op dit onderdeel een deel 
van de begrote besparingen niet 
worden bereikt. Kan de Staatssecreta-
ris mededelen om welk bedrag het 
gaat wanneer bij voorbeeld eenvijfde 
van de bedoelde thans thuiswonende 
jongeren buitenshuis gaat wonen? 

De voorgenomen maatregel 
verzwaart wel in betekenende mate 
de werklast van de sociale diensten, 
want veel jongeren zullen hun 
ongenoegen over deze ingrijpende 
maatregel afreageren op het personeel 
van de sociale diensten, personeel dat 
zelf ook grote moeite heeft met de 
rechtvaardigheid van het uitgestippel-
de beleid. Verder moeten die perso-
neelsleden dan nog voorlichting 
geven over een ingewikkelde regeling, 
die blijkens de toelichting dan ook 
nog met nadere circulaires en richtlij-
nen wordt aangekleed. Bovendien 
werkt het binnen zeer korte tijd in 
uitvoering geven van verschillende 
bezuinigingsmaatregelen extra 
belastend op de spankracht van 
personeelsleden. Een mens heeft 
maar een beperkte spankracht. 

Door de zeer late afkondiging in het 
Staatsblad en de nadere voorlichting 
over de departementale uitleg van 
een en ander zal de uitvoering in veel 
gevallen met terugwerkende kracht 
moeten gebeuren. Men kan bij de 
uitvoering de uitweg kiezen van een 
koele, ambtelijke behandeling, wat 
niet menselijk is, of men kan vluchten 
in een wat ruimere toepassing. Er is 
ons geantwoord, dat er geen aanlei-
ding is voor personeelsuitbreiding, 
maar er zou toch minstens een beter 
begrip moeten worden opgebracht 
voor de moeilijke taak en de gespannen 
sfeer bij de uitvoering. Beter is het 
nog om in de toekomst - we hebben 
het hier meermalen laten passeren, 
maar er moet verbetering in komen -
bij de planning van behandeling en 
terugwerkende kracht met het 
uitvoerend personeel veel meer 
rekening te houden. 

Dan moet ik nog een reactie laten 
horen op de door de Staatssecretaris 
gevolgde redenering inzake de 
zogenaamde gewenningsperiode. Een 
overgangstermijn van een halfjaar 
bleek helaas niet mogelijk te zijn. Dat 
is voor zeer vele jongeren een veel 
kortere periode geworden om mate-
rieel ingrijpend om te schakelen. Om 
daarbij achteraf te veronderstellen, 
dat de gedachte asn een mogelijke 

wetswijziging heeft doen gewennen 
aan een materiële teruggang in een 
zeer korte overgangsperiode, kunnen 
wij niet goed noemen. Als men 
werkelijk weet heeft van de geringe 
financiële mogelijkheden bij zeer vele 
jongeren en in gezinnen om die grote 
financiële teruggang geleidelijk te 
overbruggen, dan zal men dat een 
ongelukkige benadering vinden. 

Immers, als men begrip wil vragen 
voorde moeilijkeen pijnlijke beslissing 
die de Regering van haar kant moet 
nemen, moet ten minste blijk worden 
gegeven van realiteitsbesef, zeker als 
het gaat over het diep ingrijpende 
effect van een zeer korte overgangspe-
riode. Gelukkig heeft de amendering, 
waarover ik reeds sprak, in dit 
materieel treffen een zekere vrijwaring 
en verlichting gegeven. 

Gevraagd is of de Staatssecretaris 
de ingangsdatum zou kunnen ver-
schuiven. Wij kunnen hier niet 
amenderen en ook niet verkapt 
amenderen, nog daargelaten dat dit 
de onzekerheid ter zake zou vergroten. 
Ons rest niets anders dan te overwegen 
dit wetsontwerp te aanvaarden of te 
verwerpen. Dat hangt af van de 
opstelling tegenover de hoofdinhoud 
en de bedoeling van dit wetsontwerp. 
Gaat de voorlichting nu direct van 
start? Wat zijn de aard en de opzet 
van deze voorlichting? Jongeren en 
sociale diensten hebben een duidelijke, 
uitgebreide en toegespitste voorlich-
ting hard nodig. 

D 
De heer H. F. Heijmans (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Uit het 
voorlopig verslag zal het de Staatsse-
cretaris wel duidelijk zijn geworden, 
dat mijn fractie zich niet zal verzetten 
tegen het aan de orde zijnde wets-
ontwerp, gezien de relatie met het 
regeerakkoord. Het betekent echter 
niet - ook dit valt in het genoemde 
verslag te lezen - dat wij met enthou-
siasme ons 'ja' laten horen. Integen-
deel. 

Wij hebben de Staatssecretaris 
gevraagd, waarom hij volhardt in het 
leggen van verbanden tussen bezuini-
gingswetsontwerpen als dit en de 
toekomstige herstructurering van het 
sociale-zekerheidsstelsel. Nu de 
gerichte adviesaanvrage aan de 
Sociaal-Economische Raad inmiddels 
is verschenen, is er meer duidelijk 
geworden. Ik ga hier thans niet op de 
inhoud in; dat komt vanmiddag wel. 
Na het verschijnen van de aanvrage is 
er nog iets duidelijk geworden: de 
maatschappelijke reacties zijn, terecht 
of ten onrechte - ik laat dat buiten 

beschouwing - zo negatief dat het 
voor deze regeerperiode voorgestelde 
schema van invoering waarschijnlijk 
niet kan worden gehaald. 

Toch moet de Staatssecretaris aan 
zijn 6 mld. komen. Gaat hij dan weer 
partieel vooruitlopen op een herstruc-
turering, waarvan het nog maar de 
vraag is of ze ooit in deze vorm zal 
worden gerealiseerd? Richt hij zijn 
aandacht dan weer op bepaalde 
groepen, zoals nu de jongeren en een 
half jaar geleden de arbeidsongeschik-
ten, of zal hij dan de moed hebben -
ik spreek het woord 'moed' met grote 
aarzeling uit, omdat de Staatssecreta-
ris zich vaak een zeer moedig man 
heeft getoond - onder het motto: 'er 
moet worden bezuinigd', bij voorkeur 
generale en daarom waarschijnlijk 
meer eerlijke maatregelen te nemen? 

De Staatssecretaris spreekt in zijn 
memorie van antwoord over de 
ongenuanceerde werking van zulke 
maatregelen, waarbij geen rekening 
wordt gehouden met de relatieve 
positie van bepaalde categorieën. Dat 
is in zijn algemeenheid juist. Ik ben 
het uiteraard met hem eens, dat de 
echte minima een uitzonderingspositie 
verdienen. Over bij voorbeeld de 
relatieve positie van werklozen e., 
medisch arbeidsongeschikten is 
echter nog geen richtinggevende 
gedachte ontwikkeld, ook niet in de 
adviesaanvrage over de stelselstruc-
tuur. Men kan dan naar ik geloof beter 
niet op zulke zaken vooruitlopen. 
Bovendien, wie de percentages ziet, 
waarmee de inkomsten van bepaalde 
categorieën jongeren teruglopen, zal 
dit verschijnsel niet als een voorbeeld 
van genuanceerdheid ervaren. 

De Staatssecretaris heeft mij 
toegegeven, dat bij categoriale 
wetgeving het gevaar van het stelsel 
complicerende amendementen groter 
is dan bij generale wetgeving. 

Ik had niet verwacht, zo snel het 
bewijs van deze stelling te krijgen, en 
wel in de vorm van het initiatief-ont-
werp-Kraaijeveld/Linschoten, met een 
Rotterdamse wethouder als 'Heer van 
(Re-)visie'. Het is geen verwijt aan 
beide leden van de Kamer aan de 
overzijde; onbedoelde en onvoorziene 
gevolgen, zoals de in het initiatief-
wetsontwerp aangeduide, komen 
veelal pas in de uitvoeringspraktijk en 
bij hen, die op de uitvoering zijn 
gefixeerd boven water. Het moet wel 
een extra waarschuwing zijn. 

In het eindverslag van 'onze' 
commissie voor Sociale Zaken zijn 
nog enige lacunes vermeld, met het 
verzoek aan de initiatiefnemers en 
aan de Staatssecretaris om bescheid. 
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De initiatiefnemers - ik vind het 
jammer dat geen van beiden aanwezig 
is, want ik zou dit liever in hun bijzijn 
hebben gezegd - maken zich er een 
beetje van af met de mededeling dat 
die lacunes niet uit hun wetsontwerp 
voortkomen. De Staatssecretaris zegt 
echter dat dit wel het geval is. Hij 
beantwoordt de vragen, zoals alti jd, 
met grote deskundigheid. Maar hij zal 
toegeven dat zijn conclusie dat als het 
oneigenlijk gebruik van de uitstelmo-
gelijkheid van niet-incidentele aard 
wordt, aanscherping van artikel 18 in 
de rede zal l iggen, een erkenning van 
minder fraaie wetgeving inhoudt. Dit 
moet - nogmaals - een waarschuwing 
zijn om niet op deze weg voort te 
gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sprak 
zojuist al over de uitvoering van het 
wetsontwerp. Ons bereikte een brief 
van een aantal medewerkers van de 
Leidse sociale dienst, waarin staat dat 
de grenzen van behoorlijk bestuur 
zouden worden overschreden, als dit 
wetsontwerp wordt aangenomen. Ik 
vind het bijna in strijd met behoorlijk 
gedrag als medewerkers van een 
uitvoeringsorgaan als zodanig - dat 
blijkt uit het gebruik maken van 
officieel d ienstpapier-zo 'n kwalificatie 
geven van een wet die zij moeten 
gaan toepassen. 

Het gaat uiteraard niet om het als 
privé-persoon naar buiten brengen 
van een mening; daar zullen wij graag 
naar luisteren. Maar wetgeving 
geschiedt hier, en de daarvoor 
aangestelden moeten de wetten 
uitvoeren. Daarvoor worden ze nu 
eenmaal betaald en wat belangrijker 
is - zo zijn nu eenmaal de regels van 
onze democratie. 

In tegenstelling tot mevrouw d'An-
cona en de heer Van Dalen heb ik 
bovendien de indruk - ik zeg het zeer 
voorzichtig en met grote aarzeling -
dat Divosa en verscheidene sociale 
diensten well icht wat minder t i jd en 
energie zouden kunnen besteden aan 
ach-en-wee-geroep over hun moeilijke 
situatie en de onmogeli jkheid om hun 
werk te verrichten, hoe moeilijk die 
taak ook is en hoe moeilijk die taak in 
de toekomst ongetwijfeld zal worden. 

Toch vraag ik me af, of men niet 
beter zijn t i jd kan besteden aan de 
primaire taak: ervoor zorgen dat de 
mensen hun uitkering op ti jd krijgen. 
Misschien zou men eens een voorbeeld 
kunnen nemen aan de medewerkers 
van de uitvoeringsorganen van de 
sociale verzekering, die ook geregeld 
worden geconfronteerd met ingewik-
kelde wetswijzigingen op het laatste 

moment, maar die dan werken en niet 
klagen. 

Op mijn vraag - het was niet mijn 
wens, zoals een dagblad ten onrechte 
meldde - of de Staatssecretaris wel 
eens heeft overwogen om bij verwijt-
baar gedrag en niet-onvrijwil l ige 
werkloosheid geen WWV maar RWW 
toe te kennen, antwoordt hij dat 
hiermee de kern van het systeem van 
de WWV zou worden geraakt. Maar 
raakt de Staatssecretaris met de 
invoering van het leeftijdselement 
- en dus indirect van het arbeidsverle-
den - niet evenzeer deze kern, zij het 
slechts voor een beperkte groep, 
hetgeen principieel niet van belang 
is? Evenmin is in deze redenering van 
belang, dat met het amendement-Kraa-
ijeveld/Linschoten deze contradictie 
tot op zekere hoogte is ' ingesnoerd'. 

De Staatssecretaris heeft bovendien 
in het recente verleden al meer 
maatregelen verdedigd, die een 
essentieel onderdeel van een wet 
raakten. Of ziet hij bij voorbeeld de 
introductie van het kostwinnersele-
ment in minimum-dagloonbepalingen 
niet als zodanig? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het 
met de Staatssecretaris eens dat van 
de jongeren echt wel iets extra's mag 
worden gevraagd, ondanks mijn 
principiële pleidooi voor meer 
generale maatregelen. Echter, én de 
vervanging van de RWW door 
kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen én 
de aangekondigde korting van de 
jeugdlonen met 10% per 1 jul i én de 
aangekondigde korting met 2% per 1 
oktober én de nu voorgestelde 
maatregelen dwingen mij tot de 
vraag, of - en ik voeg er nu aan toe: 
in het bestaande stelsel - de onder-
grens voor deze categorie niet in zicht 
is. Deze vraag heb ik ook al gesteld in 
het voorlopig verslag, maar zij is niet 
beantwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik dacht dat 
ik mij tot deze opmerkingen kon 
beperken. 

De vergadering wordt van 13.40 uur 
tot 14.35 uur geschorst. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik spreek een woord 
van waardering en dank uit aan het 
adres van mevrouw d'Ancona en de 
heren Van Dalen en Heijmans voor 
hun inbreng in de discussie over dit 
wetsvoorstel. Het was duidelijk dat er 
enig verschil in benadering zou zijn 
tussen de verschillende woordvoer-
ders, en wel tussen de woordvoerders 
van de regeringspartijen en van de 
oppositie. 

De financieel-economische situatie 
van ons land maakt het noodzakelijk, 
maatregelen te treffen om het beslag 
van de collectieve sector te verminde-
ren en het financieringstekort terug te 
dringen. Dat is in het bijzonder 
beklemtoond door de heren Van 
Dalen en Heijmans. Het kabinet ziet 
dit beleid als een voorwaarde voor 
een gaandeweg optredend herstel 
van onze economie. 

Uit de inbreng bij dit inmiddels aan 
de overzijde van het Binnenhof 
geamendeerde wetsvoorstel is 
gebleken dat er gemengde gevoelens 
over bestaan. Dat is ook in deze 
Kamer gebleken. Ik heb daar best 
begrip voor. Ik ben er overigens 
verheugd over, te merken dat vooral 
de heren Van Dalen en Heijmans 
hebben gewezen op de noodzaak van 
ombuigingen. Die noodzaak wordt 
dus onderkend. Voor die ombuigingen 
moeten pijnlijke keuzen worden 
gemaakt. De toekomst van ons stelsel 
van sociale zekerheid staat immers op 
het spel. Ik ben mij overigens terdege 
bewust van de gevolgen die dit 
gwijzigde wetsontwerp voor vele 
jongeren heeft. Ik zeg dit vooral in 
reactie op een opmerking van me-
vrouw d'Ancona. Die gevolgen doen 
vaak pi jn, maar een beter alternatief 
was naar mijn mening niet voorhan-
den. Ook bij de invulling van de 
ombuigingen is het een kwestie van 
het afwegen van prioriteiten. 

In de discussie rond de maatregelen 
die nu aan de orde zijn, is steeds weer 
het verband met de voorgenomen 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid ter sprake gebracht. De heer 
Heijmans twijfelt eraan of dit terecht is 
gebeurd. Ik ben zelf van oordeel dat 
d i twèl terechtis gedaan. Hetoorspron-
kelijke ontwerp legde een verband 
tussen leeftijd en uitkeringsrecht. Het 
na amendering gewijzigde ontwerp 
legde een verband tussen leeftijden 
- door de verlengde referte-eis-
arbeidsverleden en uitkeringsrechten. 

Het zijn verbanden die in de 
discussie over de stelselwijziging ten 
principale aan de orde moeten 
komen. Ook de heer Van Dalen heeft 
daar nadrukkelijk op gewezen. Toen in 
de Tweede Kamer over het ontwerp 
werd gesproken, was het standpunt 
van het kabinet over de toekomst van 
het stelsel niet bekend. Ik doel dan 
vooral op het toekomstige stelsel met 
betrekking tot de voorzieningen in 
geval van werkloosheid en van 
arbeidsongeschiktheid. Nu is dat 
anders, omdat op 25 mei j l . een 
adviesaanvrage over de stelselwijzi-
ging is gestuurd aan de Sociaal-Eco-
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nomische Raad en de Emancipatie-
raad. 

De heer Heijmans heeft gewezen op 
naar zijn mening zeer negatieve 
reacties op de adviesaanvrage. Ik ben 
het met hem eens dat de voorstellen 
die zijn gedaan en die in de adviesaan-
vrage zijn verwoord, nogal wat 
reacties - ook in negatieve zin -
hebben opgeroepen. Dat betekent 
naar mijn gevoel niet dat er nu al aan 
de haalbaarheid van die voorstellen 
moet worden getwijfeld. 

Die twijfel werd door de heer 
Heijmans onder woorden gebracht. Het 
formuleren van alternatieven is 
daarom naar mijn oordeel zeker nog 
niet aan de orde. 

Het is nu ook niet het moment om 
uitvoerig over die adviesaanvrage te 
discussiëren. Wel wijs ik erop dat het 
kabinet in zijn adviesaanvrage zijn 
voorkeur uitspreekt voor een systeem 
van uitkeringen bij werkloosheid 
waarin de duur van de uitkering 
afhankelijk is van de duur van het 
arbeidsverleden. Om louter praktische 
redenen meent het kabinet dat 
voorshands moet worden gekozen 
voor een benadering van de duur van 
het arbeidsverleden waarbij het 
criterium 'leeftijd' wordt gehanteerd. 
In het algemeen zal dat ook wel 
corresponderen met het arbeidsverle-
den. Wanneer dat niet het geval 
mocht blijken te zijn, zullen eventueel 
correcties moeten worden aange-
bracht. 

Vergelijken wij dit met het voorlig-
gende ontwerp, dan is het duidelijk 
dat dit in grote lijnen goed past in de 
kabinetsvoornemens op de middellan-
ge termijn, zij het dat het ontwerp een 
combinatie inhoudt van een koppeling 
aan de leeftijd en aan het arbeidsver-
leden. 

In de Tweede Kamer heb ik al laten 
blijken dat ik verwacht dat de verlengde 
referte-eis van een dienstverband van 
130 weken in de praktijk voor proble-
men zal kunnen zorgen. Ik begrijp dat 
mevrouw d'Ancona die zienswijze 
deelt. Niettemin verwacht ik, anders 
dan mevrouw d'Ancona, dat het gros 
van de gevallen overeenkomstig de 
letter en de bedoeling van de ontwerp-
wetten zullen worden afgehandeld. 

Dat zou heel anders worden 
wanneer het niet ging om een 
referte-eis van 2,5 jaar maar van bij 
voorbeeld 20 of 25 jaar, zoals wij dat 
in het definitieve stelsel willen 
regelen. Ik blijf daarom van oordeel 
dat het voorlopig niet mogelijk zal 
zijn, voor alle leeftijdsgroepen mede 
het feitelijk arbeidsverleden in 

aanmerking te nemen. Bij de invoering 
van het ontwerp dat wij nu bespreken, 
kan dit naar ik verwacht nuttige 
ervaringen opleveren. 

Ik kom tot een besprekig van het 
door de Tweede Kamer aanvaarde 
amendement van mevrouw Kraaije-
veld en de heer Linschoten. Mede 
vanwege de uitvoeringstechnische en 
de financiële gevolgen ervan heb ik 
de aanneming ervan aan de overzijde 
ontraden. Die gevolgen waren op dat 
moment niet duidelijk te overzien. 
Daarnaast ben ik van mening dat de 
door de aanneming van dit amende-
ment in het wetsontwerp vervatte 
regeling het oneigenlijk gebruik meer 
in de hand kan werken. 

Verschillende sprekers in de 
Tweede Kamer gaven er blijk van, 
evenzeer moeite te hebben met de 
haastige behandeling van een 
dermate ingrijpend amendement. 
Voor mij stond het echter vast dat het 
voorstel per 1 juli aanstaande op 
zowel oude als nieuwe gevallen zou 
moeten worden toegepast, net als dit 
het geval zou zijn geweest bij het 
aanvankelijke voorstel. Dit betekent 
dat alle WWV-gerechtigden die op 1 
juli 1983 jonger dan 23 jaar zijn 
moeten worden beoordeeld op grond 
van de nieuwe uitkeringsvoorwaarden 
van een dienstbetrekking van 130 
weken. Ook in het oorspronkelijke 
wetsontwerp, voor amendering, 
bestond het risico dat boven 23-jarigen 
gevolgen van het wetsontwerp 
zouden ondervinden. 

In het wetsontwerp zoals dit nu, na 
amendering, luidt, is naast de extra 
uitkeringsvoorwaarden een verkorting 
van de uitkeringsduur geïntroduceerd. 
Overdeze verkorting van deuitkerings-
duur voor degenen die op 1 juli 1983 
ouder dan 23 jaar zijn, is enige 
beroering ontstaan. Dit blijkt uit de 
schriftelijke gedachtenwisseling, maar 
ook uit de mondelinge reacties. Ik kan 
mij die opwinding overigens heel 
goed voorstellen, maar ik heb daarin 
geen aanleiding gezien om ter zake 
een wijziging op het thans bij uw 
Kamer aanhangige voorstel in te 
dienen. 

De indieners van het amendement 
hebben daartoe wel gronden aanwezig 
geacht. Het initiatief-wetsvoorstel 
behelst dan ook een overgangsrege-
ling voor de jongeren die op 1 juli 
1983 23 jaar of ouder zijn. Daarmee 
zou voor hen de uitkeringstermijn van 
2 jaar behouden kunnen blijven. Ik 
had geen behoefte aan een dergelijke 
wijziging van het wetsontwerp. Voor 
mij verschilt de positie van de 21-jarige 
of de 22-jarige niet wezenlijk van die 

van de jongere die vóór zijn 23ste jaar 
een uitkering heeft toegekend gekre-
gen en die inmiddels 23 jaar is 
geworden. Ook de eersten kunnen 
hun uitkeringsduur van twee jaar per 
1 juli aanstaande beperkt zien tot één 
jaar of zelfs tot nihil. 

De Tweede Kamer heeft echter 
anders gewild en ik zal alles doen om 
een goede uitvoering van het geamen-
deerde wetsvoorstel - aannemende 
dat het ook in deze Kamer wordt 
aangenomen - te bevorderen. 
Overigens begrijp ik uit de reacties 
van de heer Van Dalen en de heer H. 
F. Heijmans en, naar ik meen, ook uit 
die van mevrouw d'Ancona, dat zij 
vinden dat door de amendering het 
voorliggende wetsontwerp wel 
aanvaardbaarder is geworden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu te 
spreken over de aansluitingsproblema-
tiek. De heren Van Dalen en H. F. 
Heijmans kwamen nog eens terug op 
de kwestie van aansluiting van de 
voorgestelde maatregel op de huidige 
regelgeving in het kader van de Wet 
Werkloosheidsvoorziening. De heer 
Van Dalen heeft om algemene 
beschouwingen ter zake gevraagd. 
Daartoe wil ik graag overgaan. Deze 
problematiek wordt veroorzaakt door 
twee feiten. In de eerste plaats is daar 
de systematiek van de WWV, die 
zowel de gemeente als de uitkerings-
gerechtigde een zekere keuzevrijheid 
geeft. In de tweede plaats wordt de 
problematiek veroorzaakt door de 
beperkte werkingssfeer van de 
voorgestelde maatregel. Ik zal nu 
eerst ingaan op de systematiek van de 
WWV. 

In het systeem van deze wet gaat de 
uitkering in op de dag van de aanvraag. 
Dit behoeft niet noodzakelijkerwijze 
samen te vallen met de eerste dag 
van de werkloosheid. In veel gevallen 
is dit ook niet het geval. Men denke 
alleen al aan degenen die eerst een 
halfjaar een WW-uitkering ontvangen 
en aansluitend daarop overgaan naar 
de WWV. Dit is echter een reguliere 
opeenvolging van de verschillende 
uitkeringsregelingen. Hierbij kan 
evenwel ook de keuzevrijheid van 
uitkeringsgerechtigde en de gemeente 
een rol spelen. Ik begin met de 
uitkeringsgerechtigde: hij of zij kan in 
voorkomende gevallen wachten met 
het aanvragen vaneenWWV-uitkering. 

Als dit bewust gebeurt, geschiedt 
dit veelal met het doel daarmede de 
uitkeringspositie te versterken. Het 
kan bij voorbeeld gaan om iemand 
van 58 jaar, wiens WW-uitkering 
wordt beëindigd. Betrokkene over-
brugt dan één of meer weken, om 
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daarmee een uitkering te kunnen 
krijgen tot zijn 65ste jaar. Tot nog toe 
gebeurde dit bewust wachten slechts 
incidenteel. 

Er was geen noodzaak hiertegen 
maatregelen te nemen. Door de 
voorliggende maatregel zou deze 
problematiek, die dus al bestond en 
bestaat in de huidige wetgeving, door 
deze wetswijziging in omvang kunnen 
toenemen. Ik meen echter dat er geen 
beren op de weg moeten worden 
gezien die er in werkelijkheid niet zijn. 
Ik illustreer dit met twee voorbeelden. 

Iemand is jonger dan 23 jaar 
wanneer de WW-uitkering wordt 
beëindigd. Hij voldoet aan de voor-
waarden om gedurende een jaar een 
uitkering te kunnen krijgen. Hij of zij 
vraagt zich af of het zin heeft te 
wachten met het aanvragen van een 
WWV-uitkering tot het bereiken van 
de 23-jarige leeftijd. De periode tot de 
drieëntwintigste verjaardag moet 
overigens door deze persoon zelf 
worden gefinancierd. De RWW-uitke-
ring heeft namelijk als voorliggende 
voorziening de WWV. Daarop moet 
dus eerst een beroep worden gedaan. 
Hij of zij moet nu een financieel offer 
brengen om daarmee op termijn een 
uitkering te krijgen die een jaar langer 
duurt dan de periode van twee jaar 
die nu in de WWV geldt. 

Daarbij is het nog maar de vraag of 
deze persoon de volledige uitkerings-
termijn werkloos zal zijn. Het is 
immers een ervaringsfeit dat jonge 
mensen met een arbeidsverleden - en 
dat heeft deze persoon - vrij snel 
weer doorstromen. Ik zeg met nadruk 
dat het hierbij gaat om mensen met 
een arbeidsverleden. De getallen die 
mevrouw d'Ancona noemde hebben 
betrekking op schoolverlaters, dus op 
personen zonder arbeidsverleden. 
Voor die groep is het risico groter dat 
men langer dan anderhalf jaar 
werkloos blijft. Ik wijs er nogmaals 
nadrukkelijk op dat het niet gaat om 
deze groep, maar om de andere 
personen met een gezien de leeftijd 
relatief lang arbeidsverleden. 

De beneden 23-jarige met onvol-
doende arbeidsverleden voor een 
WWV-uitkering kan een RWW-uitke-
ring aanvragen. Wanneer hij of zij 23 
jaar wordt, kan vervolgens een 
uitkering ingevolge de WWV worden 
aangevraagd. Dan behoeft niet aan de 
extra eis te worden voldaan, terwijl de 
uitkering in dat geval een looptijd 
heeft van twee jaar. Ik meen dat hier 
niets tegen is. De maatregel die wij 
thans bespreken is bedoeld voor 
jongeren beneden 23 jaar. 

Mensen van 23 jaar en ouder 
zouden onverkort recht houden op 
een uitkering. Welnu, de aanvrager uit 
mijn voorbeeld is 23 jaar. De uitkerings-
gerechtigde heeft dus de mogelijkheid 
na het bereiken van de gestelde 
leeftijd alsnog een WWV-uitkering te 
verkrijgen. De systematiek van de wet 
laat dat toe. Mevrouw d'Ancona wees 
daar al op. 

Dit betekent niet, zoals hij zei, dat 
het ontwerp daardoor niet deugt. Het 
is het systeem van de wet. Als zij mij 
zou vragen of ik dit nu fraai vind - dit 
ook in reactie op de inbreng van de 
heer Van Dalen - zeg ik: fraai is het 
niet. Ook in de schriftelijke gedachten-
wisseling is duidelijk tot uitdrukking 
gebracht dat een en ander het gevolg 
is van het onvoldoende op elkaar 
afgestemd zijn van de verschillende 
voorzieningen ingevolge de werkloos-
heid. De oplossing van deze problema-
tiek, die dus breder is dan alleen het 
gevolg van de wetswijziging nu, zal 
moeten worden geregeld bij de 
stelselwijziging. 

Dat houdt in dat dit in 1985 zal 
geschieden, althans volgens de 
plannen in de adviesaanvrage aan de 
SER. De tijd om dit te regelen en te 
verbeteren zal dan ook niet lang op 
zich behoeven te laten wachten. 

Het is vervolgens van belang dat 
ook de gemeenten een zekere beleids-
vrijheid krijgen. Ik doel hierbij op 
artikel 18 van de WWV dat ook door 
mevrouw d'Ancona is genoemd. 
Daarin staat dat de uitkering niet 
eerder ingaat dan op de dag van de 
aanvraag, tenzij voldoende termen 
aanwezig zijn om de uitkering op een 
eerdere dag te laten ingaan. Er is een 
duidelijk verband tussen de toepassing 
van deze bepaling en het sanctiebeleid 
dat de gemeenten in het kader van de 
WWV voeren. Ook mevrouw d'Ancona 
heeft dat verband duidelijk onderkend 
en gelegd. 

Toekenning met ingang van een 
eerdere datum vindt over het alge-
meen alleen plaats als daarom wordt 
gevraagd en als het op een latere 
datum aanvragen van de uitkering 
niet kan worden verweten aan de 
werkloze. Aanvragen van een uitkering 
met ingang van een in het verleden 
gelegen datum leidt dus tot weigenng 
van de uitkering over de periode voor 
de aanvraagdatum als er geen 
voldoende redenen kunnen worden 
aangegeven voor het te laat zijn. 

Ik kom nu te spreken over de 
werkloze van 22 jaar die geen recht 
heeft op een WWV-uitkering uitslui-
tend omdat hij of zij geen dienstbetrek-
king van 130 weken kan aantonen. Als 

hij of zij nog steeds werkloos is op 
23-jarige leeftijd, zal op de verjaardag 
een WWV-uitkering kunnen worden 
aangevraagd. Hij of zij zal geen 
uitkering aanvragen over voor zijn of 
haar verjaardag gelegen dagen. Er zal 
dus voor de gemeente geen aanleiding 
zijn om over die dagen de uitkering te 
weigeren. 

De vraag kan rijzen of in zo'n geval 
de gemeente toch ambtshalve kan 
besluiten om uit te gaan van de eerste 
werkloosheidsdag of de eerste dag 
waarop de betrokkene geen WW-uit-
kering meer ontving. Dat zou in feite 
een avenrechtse sanctietoepassing 
betekenen. Door uit te gaan van een 
eerdere datum, zou betrokkene ook na 
zijn 23ste verjaardag geen recht meer 
hebben op een WWV-uitkering. Ik ben 
van mening dat een dergelijke 
wetstoepassing de toets van de 
beroepsrechter niet zou doorstaan, 
aangezien betrokkene in het geval 
waarover wij spreken, in het geheel 
geen verwijt te maken valt. Mevrouw 
d'Ancona erkende dit ook in haar 
betoog, ook al vindt zij het een 
merkwaardige gang van zaken. Ik kom 
daarop nog terug. 

Ik wil nu ingaan op de gevolgen van 
het feit dat wij te maken hebben met 
een maatregel met een beperkte 
werkingssfeer. Het gevolg daarvan is 
dat bij het bereiken van de leeftijd van 
23 jaar een zware toelatingseis wordt 
vervangen door een lichte. Dat heeft 
de merkwaardige maar naar mijn 
mening niet ontoelaatbare consequen-
tie dat in meer gevallen dan nu het 
wachten met het indienen van een 
aanvraag voordelig kan zijn. Ik vind 
dat niet ontoelaatbaar, omdat het 
hierbij gaat om een zaak van geheel 
tijdelijke aard. Bij doorvoering van de 
plannen tot stelselherziening zal 
immers de duur van het uitkeringsrecht 
in eerste instantie worden bepaald 
door de leeftijd van de uitkeringsge-
rechtigde en, zodra daartoe de 
mogelijkheden zijn ontwikkeld, door 
het arbeidsverleden van de uitkerings-
gerechtigde. 

Het kabinet is voornemens om 
reeds in 1985 belangrijke stappen in 
die richting te ondernemen. 

Tegen die tijd zal er geen sprake 
meer kunnen zijn van een overstap 
van een zwaardere toelatingseis naar 
een toelatingseis van een lager 
gehalte. Ik erken dat tot zolang de 
door verschillende woordvoerders 
geconstateerde problemen en 
onevenwichtigheden blijven bestaan. 

Ik kom nu toe aan het onderdeel 
financiële gevolgen van het wetsvoor-
stel. Verschillende woordvoerders 
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hebben hierover opmerkingen 
gemaakt. Ik wil allereerst ingaan op 
de opmerkingen over de leeftijdover-
gangsproblematiek. De heer Van 
Dalen heeft zich afgevraagd of met de 
door hem gememoreerde leeftijds-
overgangssituaties rekening is gehou-
den bij het berekenen van de omvang 
van de besparing. Het antwoord op 
deze vraag luidt bevestigend. Voorts 
zou de heer Van Dalen graag vernemen 
in welke mate de besparingen worden 
beïnvloed wanneer wordt aangeno-
men dat 20% van de thuis wonende 
jongeren buitenshuis gaat wonen. 
Wanneer dit zal gebeuren, zal de 
besparing in 1983 met circa 5 miljoen 
gulden afnemen en structureel met 
circa 10 miljoen gulden afnemen. 

Ik kom nog even terug op mijn 
reactie aan het adres van de heer Van 
Dalen over het rekening houden met 
de omvang van de besparingen. Men 
moet mijn opmerking als volgt 
verstaan: bij de berekening van de 
besparingen kan geen rekening 
worden gehouden met gedragsreac-
ties van de betrokken personen, die 
kunnen ontstaan uit de zojuist 
geschetste situatie. 

De heer Heijmans heeft zich 
gestoord aan het feit dat ambtenaren 
van sociale diensten als zodanig 
menen de door het parlementte 
behandelen maatregelen af en toe te 
moeten diskwalificeren. Ik kan mij de 
gevoelens van de heer Heijmans best 
voorstellen. Ik vraag mij ook wel eens 
af of het nodig is om dit op een 
dergelijke wijze te doen, alhoewel ik 
begrip heb voor de niet geringe 
uitvoeringsproblemen waarvoor de 
uitvoerders staan. Tot nu toe heb ik 
echter geen aanleiding om te verwach-
ten dat in de praktijk een loyale 
uitvoering van op democratische 
wijze tot stand gekomen besluiten 
gevaar loopt. Ik heb de indruk dat ook 
de heer Heijmans niet zo ver wil gaan. 

Mevrouw d'Ancona en de heer Van 
Dalen hebben vragen gesteld over 
de voorlichting. De gemeenten 
duidelijke informatie verkrijgen over 
het definitieve wetsontwerp, vooral 
over het herlevingsrecht en over de 
wijze van handelen bij uitstel van 
aanvraag of bij hernieuwde aanvraag 
om uitkering bij het bereiken van de 
drieëntwintigjarige leeftijd. Ik zal dat 
doen in de vorm van een circulaire die 
over ongeveer een week bij de 
gemeentebesturen zal arriveren. 

Deze circulaire zal aansluiten op 
mijn voorgaande circulaires, namelijk 
die van 13 mei en 7 juni jongstleden. 
Hiermee is tevens de suggestie van 

mevrouw d'Ancona weerlegd dat de 
uitvoerders tot vlak voor 1 juli aan-
staande niet wisten wat er zou 
gebeuren en hoe het moet gebeuren. 

Uitstel tot 1 september, zoals 
mevrouw d'Ancona heeft gesugge-
reerd, acht ik niet nodig. Uit het 
oogpunt van het vallen van gaten in 
bezuinigingen acht ik dit ook niet 
verantwoord. 

Thans ligt er bij de gemeentelijke 
sociale diensten een voorlichtingsfol-
der. Het beschikbaar zijn van deze 
folder is bekend gemaakt in het 
radioprogramma 'Vast en zeker' op 18 
juni jl. Tevens is deze maatregel in dat 
programma nader toegelicht. Verder 
zal nog vandaag op grote schaal, 
aannemende dat het wetsvoorstel in 
deze Kamer wordt aanvaard, een 
persbericht worden verspreid. Ten 
slotte zal via een advertentiecampagne 
in een aantal dagbladen op deze 
maatregel de nodige aandacht 
worden gevestigd. 

De heer Heijmans heeft nog 
gesproken over een eventuele 
verandering in het kader van de WWV 
om, als sprake is van verwijtbaar 
gedrag, zoals dit ook geldt in de 
Werkloosheidswet, geen WWV-uitke-
ring te geven, maar een bijstandsuit-
kering. Deze door hem geconstateerde 
problematiek verdient zeker nadere 
overweging. Deze kwestie zal ten 
principale aan de orde moeten komen 
bij de invulling van de stelselwijziging 
werkloosheidsvoorzieningen die wij 
hopen te realiseren in het jaar 1985. Ik 
twijfel er niet aan, dat er dan een 
oplossing zal worden gevonden in de 
geest en in de zin die de heer Heijmans 
onder woorden heeft gebracht. De tijd 
die ons nog rest tot 1985 is dermate 
kort, dat er geen reden is om dit 
tussentijds nog te doen. 

Mevrouw d'Ancona heeft nog 
gesproken over het invoeren van een 
eventuele overbruggingsregeling. Als 
niet vroegtijdig vaststaat dat per 1 juli 
1983 recht bestaat op een WWV-uitke-
ring vanwege het moeten toetsen 
aan de nieuwe voorwaarde, is er altijd 
de mogelijkheid om in dat geval een 
uitkering te geven op basis van de 
Rijksgroepsregeling werkloze werkne-
mers, gebaseerd op de Algemene 
Bijstandswet. Uiteraard moet een en 
ander dan worden getoetst aan de 
hand van de criteria die daarvoor 
gelden. Ik neem aan dat die overbrug-
gingsregeling in voorkomende 
gevallen voldoende mogelijkheden 
biedt. 

Mevrouw d'Ancona heeft ook nog 
gezegd, dat er eigenlijk een zekere 
wanverhouding is tussen deze 

maatregel voor jongeren die flink 
moeten inleveren en het jeugdwerkge-
gelegenheidsplan dat er volgens haar 
niet is. Ik heb bij interruptie gezegd, 
dat het jeugdwerkplan al lang werkt 
en dat weet mevrouw d'Ancona ook. 
De bedragen die voor dat plan 
beschikbaar worden gesteld zijn van 
een niet geringe omvang wanneer 
men die vergelijkt met de bedragen 
die wij beschikbaar hebben voor 
werkgelegenheid. In die zin wordt er 
dus wel degelijk extra aandacht aan 
de jongeren gegeven. Dit is dus niet 
een plan dat nog moet worden 
ontwikkeld. Het enige dat er nog wel 
moet gebeuren, is een hernieuwde 
invulling van het plan in de nota 
werkgelegenheid die binnenkort naar 
de Tweede Kamer wordt verzonden. 

D 
Mevrouw d'Ancona (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Staatssecre-
taris voor zijn mondelinge beantwoor-
ding die - dat moet ik eerlijk zeggen 
- een aantal onduidelijkheden die ik 
naar voren heb gebracht, heeft 
weggenomen. Hoewel mijn tekort aan 
informatie er kennelijk de reden van 
was dat ik veel en wellicht te veel 
ongerustheid uitte, is die ongerustheid 
nog niet geheel weggenomen. Er blijft 
toch nog wel het een en ander over. 

Uit de antwoorden van de Staatsse-
cretaris blijkt dat er tussen ons een 
verschil in interpretatie, in zienswijze, 
in perceptie is. De Staatssecretaris 
spreekt vaak in termen van 'ik verwacht 
niet', 'ik denk niet', 'ik hoop niet' en 'ik 
ga er niet vanuit'. Omdat wij echter de 
zaken anders percipiren, blijft er een 
verschil tussen de Staatssecretaris en 
mij. Bij de aanvang van zijn beantwoor-
ding deed de Staatssecretaris alsof de 
oppositie, de Partij van de Arbeid, zich 
door haar intonatie, kritiek en bezwa-
ren duidelijk anders opstelde dan de 
woordvoerders van het CDA en de 
VVD. Ik deel de perceptie volledig 
waar het het standpunt betreft van de 
VVD. Ik moet echter toch zeggen dat 
de woordvoerder van het CDA een 
groot aantal punten naar voren heeft 
gebracht waarin ik mij volledig kon 
vinden en die ik wellicht op een 
andere wijze of met een nadruk op 
een wat ander facet ook naar voren 
heb gebracht. 

Ik heb in mijn betoog drie punten 
besproken. Over het algemeen heeft 
de Staatssecretaris ten aanzien van 
die punten goede of in ieder geval tot 
bevrediging strekkende antwoorden 
gegeven. Maar er blijven belangrijke 
zaken onbeantwoord. 

Het eerste punt dat ik noemde had 
betrekking op de uitvoering. Het 
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tweede punt was het door de Staats-
secretaris genoemde zogenaamde 
dubbele regime en de consequenties 
die daaruit voortvloeien voor de 
uitvoering. Het derde punt betrof de 
feitelijke gevolgen van het wets-
ontwerp. 

Over die uitvoeringsperikelen merk 
ik het volgende op. Ik blijf erbij dat de 
Staatssecretaris niet echt serieus 
ingaat op de argumenten die door de 
betrokkenen uit het 'veld' naar voren 
zijn gebracht. Ik had het ook eerlijk 
gezegd niet verwacht dat ik nu een 
antwoord zou krijgen dat heel erg zou 
verschillen van hetgeen de Staatsse-
cretaris jongstleden donderdag aan 
de heer Willems van de PSP had 
medegedeeld. 

De Staatssecretaris zei toen en zegt 
nu hiermee eigenlijk niets over de 
manier waarop hij de uitvoerende 
instanties ter wille zal zijn. Gelet op 
hetgeen ik vanochtend bij de heer 
heer Heijmans mocht beluisteren, 
toont de Staatssecretaris enig begrip. 
Maar hij zegt niet meer dan: ik heb 
geen aanleiding te verwachten dat de 
uitvoering niet loyaal zal geschieden. 
Ik voeg daaraan toe: in zoverre dat 
mogelijk is. Mijns inziens zijn de 
desbetreffende ambtenaren goed en 
loyaal. 

Ik twijfel er ook niet aan dat de 
uitvoering loyaal zal geschieden. Het 
gaat hierbij om onvermogen; het gaat 
erom dat in een zo korte periode zo 
ontzettend veel werk moet worden 
verzet. Dit is dan ook de belangrijkste 
reden waarom ik heb gezegd dat er 
enige tijd moet zijn om zoiets naar 
behoren uit te voeren, als dit wets-
ontwerp vandaag wordt aangenomen. 

Dat dit vandaag al zal gebeuren is te 
danken aan de loyale medewerking 
van de Eerste Kamer. Het bovenstaan-
de idee met betrekking tot uitstel is 
niet alleen van mij afkomstig. Ik ben 
afgegaan op de serieuze bezwaren 
van de uitvoerende instanties. De 
Staatssecretaris zegt echter alleen 
maar dat hij er vast vertrouwen in 
heeft dat het wel zal lukken. Ik geloof 
dat aan dit soort vertrouwen elk 
argument ontbreekt. 

Er zou geen uitstel nodig zijn? 
Misschien heeft de Staatssecretaris 
wel het verzoek daartoe gelezen in de 
brief van de Sociale Dienst van 
's-Hertogenbosch. Bovendien vraagt 
men om in de toekomst maatregelen 
niet eerder van kracht te laten worden 
dan twee maanden na het verschijnen 
van het besluit in de Staatscourant. Na 
het verschijnen van het besluit zal er 
dan nog een periode van bij voorbeeld 

twee maanden - dit lijkt mij helemaal 
niet overdreven lang - tussen zitten, 
waarin men zich kan bezinnen op 
hetgeen die verandering met zich 
meebrengt voor de organisatie. 

Kan de Staatssecretaris nog eens 
kort ingaan op die suggestie van de 
Sociale Dienst te 's-Hertogenbosch, 
indien hij niet bereid is uitstel van de 
uitvoering toe te zeggen, die inderdaad 
alleen via een nieuwe wetswijziging 
tot stand kan worden gebracht? 

De Staatssecretaris heeft het ook 
over de financiële consequenties van 
uitstel. Ik heb echter het idee dat hij 
daar maar een slag naar slaat. Er zijn 
veel vragen gesteld naar de effecten, 
het minder aan besparingen overhou-
den doordat er marginale gevallen 
ontstaan of omdat men wacht tot het 
23ste jaar, kortom naar de financiële 
consequenties van het dubbele 
regime. Ik begrijp wel dat dit alles op 
dit moment niet heel vast en zeker in 
cijfers is vast te leggen. Maar aan de 
andere kant wordt er geen uitstel 
verleend, omdat dit zo en zoveel zal 
kosten! 

Mijns inziens kun je dit niet met die 
zekerheid zeggen. Het zal misschien 
iets kosten, maar je zult er ook zeker 
iets bij winnen. Als men veel meer tijd 
had zich deugdelijk voor te bereiden, 
zou dit ook kunnen voorkomen dat 
men cliënten op bepaalde rechten 
wijst en zegt nog maar even te 
wachten totdat zij vanaf hun 23ste 
twee jaar die uitkering krijgen. Men 
zou hierover dan ook eens zelf kunnen 
nadenken. Dit zou er misschien toe 
kunnen leiden dat er minder gevallen 
marginaal worden geacht, dan nu het 
geval is. Dit wilde ik over het eerste 
punt opmerken. 

De Staatssecretaris zegt nogal 
tevreden te zijn over de voorlichting 
tot nu toe. Er kwamen circulaires 
binnen, er waren een folder en een 
radio-uitzending. Daar gaat het echter 
niet om. Ik heb gezegd dat het 
bezwaar is, dat men tot vandaag niet 
precies wist hoe de zaak eruit zou 
komen te zien. Als wij nog de illusie 
hebben dat wij hier een bepaalde 
functie vervullen op een dag als 
vandaag, dan is de verwachting van 
de sociale diensten niet alleen vleiend 
voor ons, maar misschien ook terecht. 

In feite kunnen zij niet eerder dan 
na vandaag weten, hoe het er precies 
uit zal zien. In de Eerste Kamer is er 
geen recht van amendement, zodat 
het wetsontwerp hetzelfde blijft, maar 
omdat er over de uitvoering veel 
vragen zijn, zou het best kunnen zijn 
dat hier suggesties met betrekking tot 
de uitvoeringspraktijk naar voren 

komen die hun neerslag kunnen 
vinden in de circulaire, die de Staats-
secretaris van plan is te schrijven. 

Mijn tweede punt betreft het 
dubbele regime. Ik zal het kort maken, 
maar het is, mijnheer de Voorzitter, 
hier niet gebruikelijk aan een exacte 
spreektijd te zijn gebonden. 

De Voorzitter: U bent niet aan een 
exacte spreektijd gebonden, maar ik 
wijs erop dat er vandaag nog zeer veel 
te doen is. 

Mevrouw d'Ancona (PvdA): Dat is een 
vriendelijke terechtwijzing. Aangezien 
de lengte van de spreektijd niet is 
voorgeschreven, zal ik hetgeen ik wil 
zeggen zo beknopt mogelijk naar 
voren brengen en niet voor mij 
houden. 

De Staatssecretaris heeft in verband 
met het dubbele regime gezegd, dat 
men geen beren moet zien die er nog 
niet zijn. Men moet echter ook de 
huid van de beer niet verkopen, 
voordat de beer is geschoten. Dit past 
heel goed in het kader van de beden-
kingen ter zake. Wat levert het nog op, 
als er zoveel ontsnappingsmogelijkhe-
den zijn? 

De Staatssecretaris heeft gezegd, 
dat heel veel jongeren gebruik zullen 
maken van de desbetreffende voorzie-
ning, bij voorbeeld een jaar WWV. Hij 
blijft bij zijn standpunt dat mensen 
met een arbeidsverleden snel weer 
aan het werk komen. Ik vroeg om 
recent cijfermateriaal. Ik begrijp dat 
de Staatssecretaris dat niet direct op 
tafel kan brengen, maar ik geloof dat 
wat hij zei, een slag in de lucht is. Er 
zijn beroepsgroepen, waarvan men 
weet, ook al hebben zij een arbeids-
verleden, dat zij niet snel aan het werk 
komen. Ik denk hierbij aan mensen uit 
het sociaal-cultureel werk, aan de 
gezinsverzorging, aan onderwijzend 
personeel en aan de verpleging. 

Dit zijn beroepscategorieën die een 
arbeidsverleden hebben en die 
ondanks dit arbeidsverleden niet snel 
aan een nieuwe baan zullen komen. 
Dat argument heeft mij dus nog 
steeds niet overtuigd. De Staatssecre-
taris heeft gezegd, dat de 80.000 
schoolverlaters niet de mensen zijn, 
over wie wij nu spreken. Ik heb 
gezegd dat het een indicatie is voor 
het feit, dat het zo moeizaam is, 
werkgelegenheid voor jongeren te 
creëren of ervoor zorg te dragen dat 
deze niet verder inkrimpt. 

Ook in de groep, waarover wij thans 
spreken, zijn mensen die heel moei-
zaam aan nieuw werk zullen kunnen 
komen, bij voorbeeld doordat de 
bezuinigingen van de overheid 
effecten nalaten op hun terrein. Het 
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blijft eigenaardig dat men bezuinigt 
op de ene pot zodat men uit de 
andere pot moet gaan betalen. 

Ik heb in het geheel geen antwoord 
gekregen op mijn vraag, hoe de 
Staatssecretaris denkt over de door 
mij en mijn fractie onaanvaardbaar 
geachte inkomenstuimelingen. 
Samenwonenden en gehuwden gaan 
er immers ongeveer f 1000 per maand 
op achteruit in hun gezamenlijk 
inkomen. Een bijkomend argument 
van mij is, dat men mensen van hun 
partner afhankelijk maakt, die voor-
heen niet afhankelijk van elkaar 
waren. 

Een mooi uitgangspunt voor de 
stelselherziening was altijd dat 
samenwonenden of gehuwden die 
niet afhankelijk van elkaar waren in 
economisch opzicht, omdat zij beiden 
werkten, dat ook niet mochten 
worden, nadat een van beiden zonder 
werk was gekomen. 

Dat gebeurt hier wel, omdat een 
belangrijk deel van de loondervingsre-
geling voor jongeren wordt weggeno-
men. Nogmaals, daarmee wordt iets 
gedaan dat in strijd is met een 
belangrijke gedachte uit de stelselher-
ziening. We riepen allemaal hoera, 
omdat de discriminatie door de 
stelselherziening werd weggenomen. 
Maar het is geen kunst die discrimina-
tie eruit te krijgen, als we een groot 
deel van de loonderving waarop die 
discriminatie tot nu toe betrekking 
had geen loonderving meer noemen 
of - zoals in dit geval - gewoon 
opheffen. Het gaat mij zeer aan het 
hart. 

Het is een belangrijk punt van 
nieuwe discriminatie op grond van 
huwelijkse staat of van samenlevings-
vorm. De overbrugging waarop ik 
doelde - de Staatssecretaris begreep 
het verkeerd - slaat op die gevallen, 
waarbij onaanvaardbare inkomenstui-
melingen plaatsvinden. Onvolledige 
gezinnen met thuiswonende kinderen 
en gevallen van samenwonenden of 
gehuwden, moeten enige tijd krijgen 
om aan zo'n inkomensachteruitgang te 
wennen. 

Tenslotte: als dan al die voorlichting 
zo fantastisch werkt, dan had men 
vanuit het departement vooral eens 
met nadruk moeten wijzen op de 
buitengewone effecten van het 
jeugdwerkplan, ontworpen dooreen 
vorig kabinet. Dan was het bijvoor-
beeld voor de Raad voor het jeugdbe-
leid wat verteerbaarder geweest. De 
Staatssecretaris weet dat ik doel op 
wat almaar wordt aangekondigd als 
iets wat nog komen moet. Dit is geen 

verwijt aan de Staatssecretaris, maar 
het is een argument dat door iedereen 
wordt gehanteerd die iets met 
jongeren te maken heeft. In dat kader 
heb ik het ook gebracht. Het werkt 
depolitiserend en demotiverend als 
mensen merken dat er alleen maar 
dingen van ze af worden genomen en 
er niets tegenover staat. Dat is een 
gevaar ook voor onze democratie. In 
dat verband heb ik het gebracht. In 
dat opzicht is de voorlichting aan de 
jongeren en de instanties in ieder 
geval tekort geschoten. 

D 
De heer Van Dalen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben inderdaad op 
drie punten kritisch geweest. Dat 
waren het sociaal-psychologisch 
klimaat, de wetssystematiek en de 
financiële gevolgen. 

Wat het eerste punt betreft heb ik 
het over die gewenningsperiode 
gehad. Daarop heb ik verder niets 
gehoord. Wellicht mag uit het stilzwij-
gen worden afgeleid, dat het vragen 
van begrip daarvoor indruk heeft 
gemaakt. 

Over de positie van de jongeren 
heeft de Staatssecretaris inderdaad 
gezegd, dat het hem pijn doet. Ik hoop 
dat bij de verdere behandeling van 
deze zaak het in wat bredere zin mag 
doorklinken. 

Waar ik heel zwaar aan til is wat ik 
zei over de sociale dienst. Er is in 
antwoord op een vraag van de heer 
Heijmans wel gezegd, dat een loyale 
uitvoering wordt verwacht van 
democratisch genomen besluiten, 
maar daarin heeft niet doorgeklonken 
begrip voor het gespannen klimaat 
waarbinnen een en ander moet 
worden afgehandeld. Wij kunnen wel 
waardering hebben voor de opgezette 
voorlichtingscampagne, maar om het 
met de woorden van mensen van de 
sociale dienst zelf te zeggen, de 
Staatssecretaris zou zelf de zaak 
moeten toelichten. 

Vanmiddag kregen we weer te 
horen hoe ingewikkeld de zaak is. Ik 
zou mij dan ook kunnen voorstellen 
dat bij voorbeeld een vereniging als 
Divosa het initiatief nam om in die 
voorlichtingscampagne bepaalde 
bijeenkomsten te beleggen. Mag ik 
aannemen, dat ambtenaren van het 
departement dan ook bereid zijn, 
daarbij eventueel de helpende hand te 
bieden om mondelinge voorlichting te 
geven en uitgebreider dan in folders 
en advertenties op deze materie in te 
gaan? 

We hebben er immers allemaal 
belang bij dat deze zaak, ook al is de 
wetstechniek in verschillende opzich-

ten nog zo kreupel, op een menselijke 
wijze wordt uitgevoerd. Er is duidelijk 
gebleken dat deze manier van wetge-
ving lacunes vertoont, dat correctie 
nodig is. Het is juist dat dit spoort met 
de voornemens inzake herziening van 
het stelsel, dat er tijd nodig is om 
hieraan via wijze bezinning op 
gepaste wijze vorm en inhoud te 
geven. We mogen ook hopen dat de 
Sociaal-Economische Raad in al zijn 
wijsheid op dat punt goede adviezen 
zal geven en dat de ambtenaren 
uitgaande van de discussie in beide 
kamers der Staten-Generaal via 
verdere bezinning tot goede bijsturing 
zullen komen. 

We hebben er vandaag echter ook 
blijk van gegeven, dat we wel moeten 
vooruitlopen op die herziening van 
het stelsel en dat verder uitstel 
eigenlijk niet aanvaardbaar zou zijn. 
Wij zijn dan ook dankbaar voor deze 
discussie, waarin een aantal zaken is 
uitgediept. Er is ook aan het licht 
gebracht dat veel meer mensen 
kunnen profiteren van de 'ingebouwde 
billijkheid' dan aanvankelijk werd 
gedacht. Als dit soort zaken in de 
verdere voorlichtingscampagne wat 
beter uit de verf kunnen komen en als 
men dit organisatorisch goed weet 
aan te pakken, dan mogen we redelij-
kerwijze hopen dat het wat minder 
ernstig afloopt dan we nu helaas op 
grond van de feiten moeten veronder-
stellen. 

Ik heb dus waardering voor het 
antwoord inzake de voorlichting, 
maar ik vraag de bewindsman toch 
om met zijn departement zo nodig de 
helpende hand te bieden om de 
voorlichting wat meer bodem en 
inhoud te geven, ter wille van wat hij 
de 'loyale uitvoering' noemt. 

D 
De heer H. F. Heijmans (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
Staatssecretaris voor zijn uitvoerige 
reactie op de problemen die ik naar 
voren heb gebracht. Hij zegt dat de 
negatieve reacties op de adviesaan-
vrage aan de SER en aan de Emanci-
patieraad inzake herziening van de 
structuur niet betekenen dat nu al aan 
de haalbaarheid van zijn programma 
moet worden getwijfeld. Ik denk dat 
hij, zeker in zijn positie, gelijk heeft als 
hij zegt: ik handhaaf het schema en ik 
zie verder wel. Maar je moet natuurlijk 
ook niet in de toekomst bij eventuele 
nieuwe bezuinigingen op die herzie-
ning van het stelsel blijven anticiperen. 

Verder heb ik gesproken van 
verwijtbaar gedrag en niet-onvrijwilli-
ge werkloosheid. De Staatssecretaris 
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geeft toe dat deze zaak nader in 
overweging moet worden genomen, 
naar zijn mening bij de 'invulling' van 
de werkloosheidsvoorzieningen, die 
voor 1985 gepland is. Hij vindt dat er 
geen reden is om er tussentijds iets 
aan te doen, aannemende dat dit 
schema gehandhaafd kan worden. 
Daarin heeft hij natuurlijk gelijk. 

Nu wil ik tegenover zijn geweldige 
optimisme geen even groot pessimis-
me stellen, maar toch vraag ik hem, of 
hij als een en ander niet volgens 
schema verloopt, eventueel toch 
termen ziet om deze zaak nader te 
overwegen. Ik vraag hem niet, of hij 
tot invoering van dergelijke maatrege-
len wil overgaan, omdat ik de nadelen 
ook niet precies kan overzien, maar ik 
vraag hem wel, een en ander nader in 
overweging te nemen. 

De Staatssecretaris merkte op dat 
het amendement-Kraaijeveld/Linscho-
ten het wetsontwerp in de ogen van 
de heer Van Dalen en in die van mij 
meer aanvaardbaar moet hebben 
gemaakt. Ik spreek uiteraard niet voor 
de heer Van Dalen, maar voor mij 
geldt dit slechts gedeeltelijk. 

Gedeeltelijk zou het wel meer 
aanvaardbaar zijn geweest, omdat 
dan een element uit de WWV behou-
den blijft, zij het in beperkte mate. 
Gedeeltelijk zou het niet zo zijn, 
omdat de duidelijkheid van het stelsel 
bepaald niet groter is geworden. Ik 
sluit mij graag aan bij zijn exclamatie 
'fraai is het allemaal niet'. 

Ik kan evenals de Staatssecretaris 
en ook de sprekers van beide andere 
partijen 'best begrip voor de niet gerin-
ge uitvoeringsproblemen bij de GSD 
opbrengen', om de Staatssecretaris te 
citeren. Het zal inderdaad een moeilijke 
zaak zijn. Dat neemt niet weg dat ik 
mijn woorden in eerste termijn 
hierover handhaaf. Ik wil de Staatsse-
cretaris echter graag toegeven dat ik 
geen enkele angst heb, dat de ambte-
naren de wet niet loyaal en op 
democratische wijze zouden uitvoeren. 
Zo zijn onze ambtenaren gelukkig 
niet. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Het doet mij in elk geval 
veel genoegen, dat mevrouw d'Ancona 
ten aanzien van een aantal punten 
duidelijkheid heeft gekregen door 
mijn antwoord. Dat is toch een 
duidelijk winstpunt. Blijkbaar heb ik 
met mijn woorden de ongerustheid 
bij haar niet helemaal weggenomen. 
Dat is niet helemaal een verrassing 
voor mij, gezien ook de schriftelijke 

gedachtenwisseling over dit onder-
werp en de discussie aan de overkant. 

Mevrouw d'Ancona wijst er vervol-
gens op dat er, gezien mijn bewoor-
dingen, mogelijkheden tot verschillen 
van interpretatie in de uitvoeringsprak-
tijk zijn. Dat is inderdaad juist. Deze 
wet wordt door vele diensten uitge-
voerd. Hier en daar kan best een 
interpretatieverschil ontstaan. Ik heb 
echter gezegd, dat wij via de voorlich-
ting zoveel mogelijk zullen proberen 
dit te voorkomen. Wat dat betreft 
willen wij duidelijkheid scheppen voor 
alle uitvoerders over het hoe en wat 
van deze regeling. In die zin is de door 
mij uitgesproken verwachting niet 
zonder grond. Er is voldoende reden 
om met vertrouwen deze zaak 
tegemoet te zien. 

Mevrouw d'Ancona wees op een 
verschil in benadering tussen de heer 
Heijmans en de heer Van Dalen. Ik heb 
dit in mijn reactie niet zo onder 
woorden gebracht, maar ik moet 
zonder meer toegeven dat zij gelijk 
heeft. In tweede termijn is dit ook nog 
gebleken. 

Mevrouw d'Ancona blijft erg 
ontevreden over de uitvoering. Ook 
de heer Van Dalen is er nog op terug 
gekomen. Hij heeft gevraagd of de 
bereidheid bestaat voor een eventuele 
ambtelijke steun van ons departement 
bij verdere voorlichting en toelichting 
ten aanzien van deze zaak. Ik wil dat 
graag toezeggen. Als daaraan behoefte 
bestaat, zal die ambtelijke medewer-
king door ons departement zeker 
worden gegeven, of dit nu gebeurt 
door Divosa of andere instellingen. 
Die ambtelijke ondersteuning is er 
uiteraard per definitie al via de 
rijksconsulenten in ons land, die zich 
met deze materie bezighouden. 

De heer Van Dalen vond eigenlijk 
dat ik nog te weinig begrip liet blijken 
voor de spanningen die er bestaan. Ik 
dacht dat ik toch wel had laten blijken, 
dat ik begrip heb voor de problemen 
waarmee de diensten worden gecon-
fronteerd gezien de korte tijd waarin 
een aantal zaken moeten worden 
geregeld. Anders dan mevrouw 
d'Ancona moet ik zeggen dat ik wel 
geprobeerd heb serieus in te gaan op 
de argumenten die door de uitvoerders 
zijn aangedragen. 

Zij zei alleen dat ik niet heb aange-
geven op welke manier ik dit wil 
doen. Onder verwijzing naar mijn 
reactie op de opmerking van de heer 
Van Dalen zeg ik nogmaals dat onze 
ambtenaren graag bereid zijn, de 
ondersteuning zoveel mogelijk te 
geven. 

Mevrouw d'Ancona zei ook dat het 
geen kwestie van mogelijkheden, 
maar van onvermogen is. Ik deel die 
stelling niet. Ook al is het hier en daar 
een hele opgave, toch ben ik ervan 
overtuigd dat er geen sprake kan zijn 
van onvermogen. Dat betekent niet 
dat op elk moment de juiste uitkering 
kan worden gegeven. Dat komt echter 
mede door de amendering die in het 
wetsvoorstel is aangebracht. De 
bewijslast ligt nu bij de betrokkene. 
Hij moet aantonen dat hij aan de extra 
voorwaarde voldoet. Dat kan inder-
daad enige vertraging opleveren, 
maar in die tussentijd moet het 
mogelijk zijn om daarin tijdelijk via 
een andere uitkering te voorzien. 

Ik erken dat mijn vertrouwen groter 
is dan het vertrouwen dat onder 
woorden is gebracht door mevrouw 
d'Ancona. 

Zij vroeg speciaal een reactie van 
mij op de suggestie die is gedaan 
door de Gemeentelijke Sociale Dienst 
van 's-Hertogenbosch, namelijk om in 
de toekomst pas tot invoering over te 
gaan als de wetswijzigingen twee 
maanden vóór de ingangsdatum in 
het Staatsblad zijn geplaatst. Dat is op 
zich zelf een billijke wens. Het is ook 
goed, in de toekomst - zo enigszins 
mogelijk - te proberen royale tijden te 
nemen voor de invoering van nieuwe 
verzekeringen. Ik heb aan de overzijde 
ook gezegd dat wij moeten proberen 
om dit te doen, vooral bij de invoering 
van de stelselwijziging. Aan een 
zekere tijdsklem is echter niet altijd te 
ontkomen. 

Het zal politiek ook wel de nodige 
problemen oproepen wanneer ik zeg 
dat wij de twee maanden in het 
algemeen moeten accepteren. Ik wil 
namelijk de reacties nog wel eens 
zien, wanneer ik zeg dat voor de 
verbetering van de vermogenspositie 
in het kader van het eigen huis en de 
Algemene Bijstandswet twee maanden 
na afkondiging moet worden gewacht. 
Het desbetreffende voorstel moet nog 
worden gerealiseerd. Wij hebben 
daarover een hele discussie gehad 
aan de overzijde. De plannen van het 
kabinet zijn bekend, maar zij moeten 
nog om advies naar het College van 
Advies en Bijstand. Dat advies is dus 
nog niet binnen. Wij moeten de 
maatregelen nog nemen. 

Het is de bedoeling dat die met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 
1983 ingaan. Ik heb daarover nog 
niemand met enige verontwaardiging 
horen praten! Als ik zou zeggen dat 
de suggestie van de GSD van 's-Her-
togenbosch moet worden gevolgd, 
dus dat ik de maatregel pas twee 
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maanden later zou invoeren, dan zou 
er in 1983 geen verbetering optreden 
in de situatie rond het opeten van het 
eigen huis. Ik veronderstel dat die 
consequentie in de politiek niet zou 
worden aanvaard. 

Ik kom tot het dubbele regime. Ik 
heb daarover in eerste termijn al iets 
gezegd. Het dubbele regime is een 
gegeven. Dat is inherent aan de 
systematiek van de Werkloosheidswet 
en aan het daarnaast bestaan van de 
WWV, met wat verschillen in criteria. 
Ook de heer Van Dalen heeft erop 
gewezen dat dit op zich zelf onwense-
lijk is. De heer Heijmans heeft er ook 
de aandacht op gevestigd. Ik heb daar 
verder niets aan toe te voegen. 

Wat betreft de keuze voor een 
jongere die jonger is dan 23 jaar, 
moet ik zeggen dat mijn veronderstel-
ling ten aanzien van het binnen een 
bepaalde periode kunnen vinden van 
werk niet uit de lucht is gegrepen. 
Integendeel, zij is gebaseerd op het 
verwachtingspatroon dat blijkt uit 
statistieken die kunnen worden 
geproduceerd op grond van gegevens 
van de arbeidsbureaus. De kans op 
het vinden van een baan is voor 
iemand met een arbeidsverleden 
groter dan voor een schoolverlater. 
Mevrouw d'Ancona zei dat zij de 
schoolverlaters slechts als indicatie 
naar voren bracht, maar mijn veron-
derstellingen zijn daarom niet minder 
waar. 

Mevrouw d'Ancona (PvdA): Waarin 
staan de cijfers waaruit blijkt dat de 
werkloosheidsduur van jongeren met 
een arbeidsverleden gemiddeld niet 
langer is dan één jaar? Ik ben daar 
benieuwd naar. Juist omdat ik die 
cijfers wantrouw, wi l ik ze graag eens 
zien. Misschien kan dat later, schrifte-
lijk. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zeg 
graag toe dat ik deze gegevens op een 
later ti jdstip schriftelijk aan de Kamer 
ter beschikking zal stellen. Daartoe zal 
ik uiteraard overleg met onze ambte-
naren plegen. 

Mevrouw d'Ancona merkte op dat 
pas vandaag, na aanneming, de 
definitieve inhoud van onze voorstel-
len zal vaststaan. Dat is juist. Ik heb er 
echter duidelijk op gewezen welke 
voorlichting hieraan vooraf is gegaan. 
Op grond daarvan heeft men zich 
goed kunnen voorbereiden. Natuurlijk 
kunnen in een discussie als die van 
vandaag suggesties naar voren 
komen die in de overwegingen 
kunnen worden betrokken. Dergelijke 
suggesties zijn vandaag ook inderdaad 

gedaan. Daarmee zullen wij in onze 
voorlichting dan ook rekening houden. 
Overigens had ik dat ai in mijn eerste 
termijn gezegd. 

Mevrouw d'Ancona wees op de 
problemen die ontstaan, met name 
wanneer er sprake is van samenwo-
nen, hetzij in een huwelijk, hetzij 
anderszins. Zij merkte op dat dan een 
niet ongevoelige tuimeling kan 
optreden in de hoogte van de uitkering. 
Dat is juist. Het is echter 'all in the 
game'; dat zit vast aan het systeem 
van de Algemene Bijstandswet. 
Daarbij gelden nu eenmaal zogenaam-
de 'means tests', waarin rekening 
wordt gehouden met het inkomen van 
de partner, hetzij in een huwelijk, 
hetzij in een ander samenlevingsver-
band. 

Dat is een normale regel die geldt 
bij de toepassing van de Algemene 
Bijstandswet. Het is dus op zich zelf 
niets bijzonders. Ik ben mij zeer wel 
bewust van de gevolgen die hierbij 
optreden. Mevrouw d'Ancona zal ook 
wel weten dat dergelijke situaties zich 
met name voordoen wanneer een 
werknemer die een uitkering ontvangt 
in het kader van de WWV op basis 
van een maximum-dagloon na 2,5 
jaar een uitkering krijgt ingevolge de 
Algemene Bijstandswet, de Rijks-
groepsregeling Werkloze Werknemers. 
Daarbij is zelfs sprake van een 
inkomensachteruitgang van meer dan 
40%. Dat is van een geheel andere 
orde dan datgene wat zich hier 
voordoet. 

Van het jeugdwerkplan heb ik al het 
nodige gezegd. Ik zie ook in dat het 
demotiverend werkt wanneer maatre-
gelen niet gelijktijdig worden geno-
men. Wij hebben echter vaak genoeg 
betoogd dat allerlei maatregelen wel 
degelijk gelijktijdig worden genomen. 
Er is dan ook geen reden voor een 
gebrek aan motivatie. Hooguit kan 
men zich erover verbazen dat men de 
samenhang vaak niet ziet, ondanks 
onze voorlichting. 

De overgangstermijn was bedoeld 
voor een zekere gewenning. Door de 
wijze van behandeling is zij nu 
inderdaad helemaal van de baan. 
Niemand is er echter één cent aan 
te kort gekomen. Wanneer het erop 
aankomt, heeft dit voor de betrokkenen 
nog een zeker financieel voordeel 
opgeleverd. Dit neemt niet weg dat ik 
evenals de heer Van Dalen alle begrip 
heb voor de problemen die bij de 
uitvoering van deze ingewikkelde zaak 
kunnen ontstaan. Die ingewikkeldheid 
is echter mede veroorzaakt door de 
amendering. 

De heer Hijmans heeft gesproken 
over de haalbaarheid van toekomstige 

wijzigingen. Ik ga er op voorhand niet 
van uit dat er vertraging zal optreden. 
De heer Hijmans zei dat het misschien 
mogelijk is, te anticiperen op stelsel-
wijzigingen. 

Welnu, als men de adviesaanvrage 
aan de SER leest, zal men daarin zien 
dat het niet mogelijk is om al vanaf 1 
januari 1984 tot echte invull ing van de 
stelselwijziging te komen en dat er 
vanaf 1984 is voorzien in een zekere 
anticipatie op die stelselwijziging. 

Over de WWV, de RWW en het 
verwijtbare gedrag merk ik op dat, 
uitgaande van het schema 1985, de 
t i jd inderdaad vrij kort is. Gesteld 
echter dat het niet wordt gehaald - ik 
ga er voorlopig van uit dat het wél 
gebeurt - , dan wil ik mij nog wel eens 
bezinnen op de vraag of er tussentijds 
nog iets zal moeten gebeuren. 
Vooralsnog ga ik er evenwel van uit 
dat het niet nodig is dit te doen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp 17 800 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, D'66 en 
de CPN wordt aantekening verleend, 
dat zij geacht wensen te worden 
tegen het wetsontwerp te hebben 
gestemd. 

Het voorstel van wet 17 934 wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA en de 
PPR wordt aantekening verleend, dat 
zij geacht wensen te worden tegen 
het wetsontwerp te hebben gestemd. 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp. 

Wijziging van de Arbeidsbemidde-
lingswet 1930 (verplichte vacaturemel-
ding) (16788). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat mijn fractie indertijd 
geen aanleiding zag tot het stellen 
van vragen in het voorlopig verslag, 
wil zeker niet zeggen dat zij geen 
belang hecht aan het onderhavige 
wetsontwerp. Het betekent wel dat 
ook antwoorden op verdere vragen 
ons gevoel van teleurstelling over een 
aantal zaken niet hadden kunnen 
wegnemen. 
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Inderdaad is de voorgestelde 
wijziging van de Arbeidsbemiddelings-
wet een klein stapje vooruit, maar als 
er wat scherper was geformuleerd, als 
er een wat snellere afhandeling had 
plaatsgevonden en als de invoering 
wat beter was voorbereid, zouden wij 
met meer genoegen onze stem aan 
het wetsontwerp kunnen geven. 

Allereerst wil ik een paar opmerkin-
gen maken over de datum van 
invoering. In de Tweede Kamer heeft 
Staatssecretaris Van Zeil gesproken 
van 'eind 1983', maar dat was op 17 
juni 1982 en inmiddels zijn we een 
jaar verder. De toen genoemde 
termijn was al erg teleurstellend, 
maar nu er van een snelle behandeling 
in deze Kamer nauwelijks kan worden 
gesproken, leeft bij ons de vrees dat 
het wel eens medio 1984 zou kunnen 
worden. Graag verneem ik een reactie 
hierop van de Minister, alsmede een 
met argumenten omklede aanduiding 
van de te verwachten datum van 
invoering. 

Laat de Minister bedenken, hoe 
lang dit wetsontwerp al in behandeling 
is. 

Als dat een onderdeel moet zijn van 
een slagvaardig werkloosheidsbeleid, 
geeft mijn fractie niet zoveel voor die 
slagvaardigheid. Niet dat wij een 
ogenblik de illusie hebben dat de 
verplichte vacaturemelding een 
wezenlijke bijdrage levert aan het 
oplossen van de werkloosheid, maar 
je kunt wel zeggen dat het een 
onderdeeltje kan zijn van een beleid 
dat daarop is gericht. Als er met zo'n 
klein onderdeeltje dan zo wordt 
getreuzeld, moet je wel vraagtekens 
plaatsen bij het werkgelegenheidsbe-
leid en de prioriteit die daaraan wordt 
gegeven. 

Staatssecretaris Van Zeil heeft aan 
de overzijde gezegd dat er nogal wat 
problemen blijken te bestaan met het 
technisch-systeemconcept en met 
betrekking tot de capaciteit van het 
Rijkscomputercentrum. Mag ik 
aannemen dat die problemen inmid-
dels zijn opgelost of is deze kwestie 
blijven liggen in afwachting van de 
behandeling in deze Kamer? Dat 
laatste zou mij verbazen, want er zijn 
de laatste jaren heel wat circulaires en 
regelingen het land ingestuurd die 
begonnen met de woorden: Vooruit-
lopend op de behandeling in de 
Eerste Kamer. Zo vaak wordt er dus 
niet gewacht. 

Langzamerhand begint dat zelfs een 
staatsrechtelijk zeer slechts gewoonte 
te worden. Nog vanmorgen kregen 
wij te horen dat de girokaarten met de 

gewijzigde bedragen al bij de studen-
ten thuis lagen, voordat het wets-
ontwerp tot wijziging van de examen-
gelden en de collegegelden bij de 
Kamer was binnengekomen. Wanneer 
de Minister hierop reageert kan hij 
misschien ook uitleggen wat wij 
onder een technisch-systeemconcept 
moeten verstaan. Wat is dat voor 
onderontwikkeld en achtergebleven 
Rijkscomputercentrum dat niet kan 
anticiperen op een noodzakelijke 
capaciteitsvergroting? 

Ik kom op het wetsontwerp zelve. 
Zoals tegenwoordig zo vaak het geval 
is, wordt de wet in feite ingevuld met 
behulp van algemene maatregelen 
van bestuur. Zowel het tweede lid van 
artikel 9 als artikel 10 spreekt van een 
dergelijke algemene maatregel van 
bestuur waarbij het gaat om respectie-
velijk uitzonderingsgevallen en nadere 
regelen. Nu kan mijn fractie zich de 
noodzaak van die eerste algemene 
maatregel van bestuur in artikel 9, 
tweede lid, nog wel voorstellen. Een 
limitatieve opsomming is niet aantrek-
kelijk en zou bij wijzigende omstandig-
heden wel eens kunnen leiden tot 
regelmatige wetswijziging. 

Wat de nadere regelen betreft, ziet 
mijn fractie minder het nut van een 
vaststelling bij algemene maatregel 
van bestuur. Het gaat immers om 
nadere regelen met betrekking tot de 
gegevens die bij de vacaturemelding 
moeten worden opgegeven. Het kan 
niet zo moeilijk zijn een dergelijke lijst 
van gegevens van tevoren te beden-
ken. Het wetsontwerp heeft immers 
tot doel de gewestelijke arbeidsbu-
reaus een meer compleet inzicht te 
verschaffen in de aanwezige vacatures, 
zodat ook de minder gemakkelijk 
plaatsbare werkzoekenden misschien 
een kans krijgen. 

Het beoogt de situatie te doorbreken, 
waarin werkgevers te gemakkelijk 
buiten de gewestelijke arbeidsbureaus 
om hun vacatures vervullen. 

Nu moeten wij ons van dat meer 
complete inzicht van arbeidsbureaus 
natuurlijk ook weer niet al te veel 
voorstellen. Het zal in veel gevallen 
vooral theoretisch zijn en daarom 
belangrijk voor de statistiek, maar in 
de praktijk zal het niet veel zoden aan 
de dijk zetten. Dat neemt niet weg dat 
door de verplichte vacaturemelding 
de ondoorzichtigheid wordt weggeno-
men die is ontstaan door de activiteiten 
van uitzendbureaus en dat ook 
tijdelijke banen, seizoenarbeid en de 
vraag naar hulpkrachten zoals 
middelbare scholieren en studenten 
zichtbaar worden. Speciaal op dat 
laatste wil ik nader ingaan. 

Duizenden scholieren en studenten, 
voor wie kinderbijslag wordt betaald 
of aan wie een studiebeurs wordt 
uitgekeerd, verdienen met krantenwij-
ken of op koopavonden en zaterdagen 
of tijdens de vakanties een plezierige 
zakcent in winkels, op de bollenvelden 
of met een ander soort baantje. Ik 
neem aan dat de hulpkrachten zijn 
waarvan Staatssecretaris Van Zeil aan 
de overkant heeft gezegd dat ook dat 
soort vacatures dient te worden 
gemeld. Aan die kwestie zitten drie 
kanten. 

Er is bij voorbeeld de bewering van 
de bollenboeren in mijn eigen 
woonomgeving, dat zij hun bedrijf 
alleen maar draaiende kunnen 
houden met in het algemeen laag 
betaalde scholieren en studenten. 
Verder is er de constatering dat er een 
grote hoeveelheid werk wordt verzet, 
zij het voor een korte periode, door 
werknemers die eigenlijk niet op de 
arbeidsmarkt thuishoren. Ik misgun 
deze jongelui zeker hun extra zakgeld 
of vankantiegeld niet, maar toch heb 
ik ook het gevoel dat er iets scheef zit. 
Daarom vraag ik de Minister hoe hij 
ertegen aankijkt. Moet dit soort 
vacatures worden gemeld? 

Kunnen de werkgevers die scholie-
ren en studenten inhuren, straks 
gedwongen worden om werklozen 
aan te stellen? Is de Minister het met 
mij eens dat het hierbij ook gaat om 
een niet onaanzienlijk zwart-geldcir-
cuit. 

Ik vind dit een moeilijk probleem. 
Het komt eigenlijk neer op de volgende 
vraag: is het terecht dat jongeren die 
van de staat een studiebeurs krijgen 
of waaraan via de ouders door de 
staat kinderbijslag wordt betaald, 
werk doen dat ook door werklozen 
kan worden gedaan? Moeten wij 
daarmee vrede hebben omdat het om 
werk gaat dat zo slecht wordt betaald, 
misschien zelfs zo slecht moet 
worden betaald, dat het voor werk-
lozen niet interessant is? 

Het is een principieel probleem 
waarover wij graag een doordachte 
mening van de Minister willen horen. 
Het hangt ten nauwste samen met de 
vraag of je werklozen mag vragen om 
voor minder dan hun uitkering te 
werken als daar geen garanties voor 
de inkomsten en de mogelijk latere 
uitkering tegenover staan of ligt het in 
de bedoeling van de Minister om het 
systeem zodanig te wijzigen dat 
dergelijke garanties wel kunnen 
worden gegeven. 

Misschien heeft de Minister ook wel 
cijfermateriaal. Heeft hij enig idee 
hoeveel manuren deze scholieren en 
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studenten jaarlijks maken en om 
welke loonsom het gaat? Mocht hij 
niet over die cijfers beschikken, dan 
denk ik dat het de hoogste ti jd is dat 
hij ze gaat verzamelen. 

Wanneer ik de wet naar de letter 
neem, dan lijkt het mij dat de vacatures 
die de hulpkrachten vervullen, wel 
degelijk moeten worden gemeld. Het 
gaat immers om vacatures waarvan 
de werkgever verwacht 'ze in de 
toekomst beschikbaar te zullen 
hebben', om artikel 9, eerste lid te 
citeren, ledere bollenboer, om dat 
voorbeeld maar weer te gebruiken, 
kan je tot op de dag vertellen wanneer 
hij koppers, rapers of pellers nodig 
heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Het onderha-
vige wetsontwerp heeft onze instem-
ming. Het is een minimaal stapje 
vooruit, levert nauwelijks een bijdrage 
aan de oplossing van de werkloosheid, 
maar zal hier en daar een moeilijk 
plaatsbare werkloze weer aan werk 
helpen. Daarnaast zal toepassing van 
de wet een beter inzicht in de arbeids-
markt bewerkstelligen. Het blijft dan 
de vraag hoeveel vri jheid de werkge-
vers zullen houden, zeker waar het 
om hulpkrachten gaat. 

Hoe denkt de Minister te controleren 
of de werkgevers zich aan de wet 
houden en hoeveel gewicht zullen 
daarbij de bepalingen van artikel 58 in 
de schaal leggen? Een wet functioneert 
bij de gratie van de controle op de 
naleving en van de sancties op 
overtredingen, alsmede en zeker niet 
in de laatste plaats van het nut dat de 
burger in de wettelijke voorschriften 
ziet. 

Wij hebben twijfels ten aanzien van 
de controle en over het inzicht van de 
burgers, die immers in deze wet een 
betutteling, soms een economische 
bedreiging en vaak een staaltje van 
overbodige bureaucratie zullen zien. 
Welke mogelijkheden heeft de 
Minister om de betrokken burgers van 
de zin van het wetsontwerp te 
overtuigen? 

Op het moment dat de taak van de 
arbeidsbureaus wordt uitgebreid door 
dit wetsontwerp, wordt de formatie 
met 2% teruggedraaid, althans 
daarvoor bestaan plannen. Is dat geen 
tegenstrijdigheid? Verplichte vacature-
melding impliceert dat vacatures nu 
niet altijd worden gemeld. Wat zit 
daar achter? Functioneren de arbeids-
bureaus wel goed? Je hoort daarover 
zelden enthousiaste verhalen, althans 
niet van werkgevers. Verwacht de 
Minister meer van de arbeidsbureaus 
nieuwe stijl? 

Het zal duidelijk zijn dat w i j geen 
moeite hebben met het wetsontwerp. 
Wij hebben evenwel tegelijkertijd 
nogal wat vragen over de praktische 
werking daarvan. Wij hopen daarom 
op een geruststellend antwoord. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! In de memorie van 
toelichting op dit wetsontwerp wordt 
als doel van de in het wetsontwerp 
vervatte verplichting vermeld: de 
mogelijkheden van arbeidsbemidde-
ling te vergroten. De hoop of de 
verwachting is, dat na de invoering 
van de meldingsplicht de arbeidsbu-
reaus kunnen beschikken over een 
vollediger en objectiever overzicht 
van de bestaande vacatures dan thans 
het geval is. 

De voorziening van de, overigens 
nu te schaarse, open vacatures zou 
daardoor kunnen worden versneld ten 
gunste van het volumebeleid. 

Verder zou het inzicht in de bestaan-
de onevenwichtigheden tussen vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt 
worden vergroot, wat de doeltreffend-
heid der te nemen maatregelen kan 
verbeteren. 

Wie deze goede doelstellingen 
leest, zal verwachten dat een dergelijk 
wetsontwerp met grote eenstemmig-
heid wordt aanvaard. Deze verwach-
ting werd in de Tweede Kamer dan 
ook bewaarheid. Inmiddels zijn wi j 
echter sinds de aanbieding aan de 
overzijde twee jaar verder; is het 
aantal werklozen meer dan verdub-
beid; het vacature-aanbod drastisch 
verminderd en de roep om deregule-
ring en minder bureaucratisering 
steeds sterker geworden. 

Wij hebben de vragen op herbezin-
ning tegen de achtergrond van de 
hiervoor genoemde ontwikkeling in 
onze inbreng in het voorlopig verslag 
trachten te verwoorden en danken de 
Minister en zijn medewerkers voor de 
antwoorden in de memorie van 
antwoord dd. 14 april jongstleden. De 
daarin verwoorde benadering spreekt 
onze fractie aan. Ook achten wi j het 
billijk dat tegenover de inschrijvings-
plicht voor de werkzoekenden een 
meldingsplicht van de vacatures door 
de werkgevers komt te staan, wat als 
een stukje plichtsgelijkheid mag 
worden gezien. 

Verder hebben wi j er goed nota van 
genomen dat de Minister in zijn 
antwoord aan onze commissie stelt: 

'De werkgever is evenwel niet 
verplicht om eventueel door het 
arbeidsbureau verwezen kandidaten 
in dienst te nemen' (memorie van 
antwoord, blz. 1, 12e en 13e regel). 

Ook wi j zien geen heil in gedwongen 
samenwerkingsverbanden, zeker niet 
in het midden- en kleinbedrijf waar 
werkgevers en werknemers dagelijks 
met elkaar om moeten gaan. Wij 
hopen wel dat de bemiddelende 
arbeidsbureaus een bijdrage aan de 
objectivering van de keuzes zullen 
kunnen leveren en, waar nodig, 
vooroordelen veranderen. Een en 
ander zou de kansen van de 'kansar-
men' kunnen verbeteren, wat ook iets 
meer perspectief voor WAO-ers kan 
bieden. 

Daarnaast zal niet alleen de sluikre-
clame via gefingeerde personeelsad-
vertenties, met alle teleurstellingen 
die daaraan verbonden zijn, worden 
voorkomen c.q. afnemen, maar zal er 
onzes inziens ook minder behoefte 
aan dure personeelsadvertenties 
ontstaan, althans wanneer de GAB's, 
al of niet nieuwe stijl, aan de verwach-
tingen kunnen voldoen. Wanneer wij 
het goed inschatten, zullen werkzoe-
kenden minder teleurstellingen en 
werkgevers minder sollicitaties te 
verwerken krijgen. De vraag blijft wel 
in hoeverre de bezetting van de 
GAB's, zowel kwantitatief als kwalita-
tief, toereikend is. 

Het doet ons genoegen dat de 
Minister bij de noodzakelijke inkrim-
ping van het ambtenarenbestand de 
bemiddelaars van de GAB's wi l 
ontzien. Zij zullen immers een steeds 
actievere rol krijgen, zoals bij de 
arbeidsbureaus nieuwe stijl blijkt, die 
nu al zelf de arbeidsmarkt verkennen 
door bedrijfsbezoeken gericht op 
vacatureverzameling en functie-in-
houd. Voor het verwijzen van de voor 
de vacatures bestemde kandidaten 
dient wel een goede registratie van de 
werkelijke kwaliteiten van de werkzoe-
kenden voorhanden te zijn. Worden 
deze gegevens nog wel eens succes-
sievelijk met inschakeling van het 
bedrijfsleven naar beroepsgroepen en 
bedrijfstakgebruiken op hun werkelijk-
heidswaarde getoetst? Een actief 
bemiddelend arbeidsbureau kan een 
aantal werkzoekenden weer enig 
perspectief bieden. Laat dat tenminste 
geschieden. 

Een bijkomende mogelijkheid voor 
de GAB's lijkt ons het bevorderen van 
deeltijdarbeid. Geconstateerd mag 
worden dat onder de druk der omstan-
digheden de positieve benadering van 
deeltijdarbeid, met de bijkomende 
organisatorische en financiële 
gevolgen voor bedrijven en instellin-
gen, toeneemt. De bemiddelaars 
kunnen een en ander stimuleren en 
versnellen. Deelt de Minister deze 
visie? 
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Zelfs in deze tijd lijkt de jaarlijkse 
doorstroming, die veelal ontstaat 
door verandering van baan, nog zeer 
groot. Het gaat hierbij dus om personen 
die niet werkloos zijn, maar verandering 
van baan zoeken en vinden buiten de 
GAB's om. 

Verder zijn de ramingen met 
betrekking tot het inschakelen van de 
arbeidsbureaus op dit moment zeer 
uiteenlopend, van 10 tot 60%. Beide 
redenen zouden tot grote aantallen 
meldingen en dus tot veel meer werk 
voor de GAB's kunnen leiden. Wil de 
Minister ons toezeggen, dit goed te 
laten volgen en de bemiddelende rol 
voorrang te geven? Het mag namelijk 
geen registreerfunctie worden. Acht 
hij de GAB-bezettingen daar ruim 
genoeg voor? Wij nemen aan, dat in 
de toekomstige begrotingstoelichting 
aandacht aan de ervaringen en 
evaluatie daarvan zal worden geschon-
ken. 

De onderscheiden ministers van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en/of hun staatssecretarissen verwach-
ten vrij veel goeds van deze nieuwe 
regelgeving, anderen juist niets. In dit 
verband vond ik het opmerkelijk, in 
een groot Zuidduits dagblad een 
grote advertentie van de voorzitter 
van de werkgeverskoepel te zien, 
waarin deze de werkgevers opriep, 
iedere vacature aan de Arbeitsamter 
te melden. Kennelijk ziet men daar het 
nut dus in. Overigens heeft ook onze 
Raad voor de Arbeidsmarkt een breed 
unaniem advies met correctiewensen 
uitgebracht, waaronder de '7-dagen-
wens' die is ingewilligd. 

Mij rest de vraag in hoeverre de 
wettekst met name wat de wijziging 
betreft welke Staatssecretaris Van Zeil 
aanbracht in artikel 9, lid 1, luidende 
'of verwacht deze in de toekomst 
beschikbaar te zullen hebben', 
juridisch sluitend is en in hoeverre 
Justitie de controle en eventuele 
vervolging voldoende prioriteit kan 
geven conform de daarover gemaakte 
afspraken. Is er overleg met Justitie 
geweest? Anders gezegd', de wet is 
goed, maar is uitvoering mogelijk? 
Wij kunnen ons vinden in de uitleg 
van de Minister over de interpretatie 
van de in de memorie van antwoord 
geciteerde wijziging. 

Door positief kritisch tegenspel 
worden eenzijdige selectiecriteria 
afgezwakt en het principe van gelijke 
kansen gediend. Dit principe is een 
belangrijke factor, waarmee men pleit 
voor een systeem van verplichte 
vacaturemelding naast de betere 
kennis van vraag- en aanbodverhou-

dingen. Praktische bezwaren zouden 
voor concerns kunnen bestaan, 
wanneer overcomplete personeelsbe-
standen in het concern moeten 
worden verplaatst. Kan de Minister 
ons op dit terrein geruststellen? 

Er kan ook een probleem ontstaan 
bij de werving. Zonder dat er een 
echte vacature bestaat, wordt met 
name voor hoge kaderfuncties 
gewerkt met head-hunters. Verdraagt 
zich dit met de verplichte vacaturemel-
dinng? Een ander probleem kan 
gelegen zijn in de gangbare praktijk 
voor vakantiewerkers; de voorgaande 
spreker attendeerde er ook al op. 
Veelal biedt men deze mogelijkheid 
primair aan kinderen voor personeels-
leden. Strikt genomen zou onzes 
inziens melding bij de GAB's moeten 
plaatsvinden. Een en ander zou echter 
opgelost kunnen worden door de 
GAB-directeuren de mogelijkheid van 
uitzonderingen toe te staan. 

Wil de Minister daaraan meewerken? 
Wil de bemiddelingsfunctie bij de 
GAB's geoptimaliseerd worden, dan 
zou onzes inziens aan de volgende 
voorwaarden moeten worden vol-
daan: in de eerste plaats een soepele 
werkwijze van de GAB's; in de tweede 
plaats het garanderen van de keuze-
vrijheid van de werkgevers; in de 
derde plaats procedure-afspraken met 
ondernemers omtrent het bekend 
maken van vacatures, voorselectie 
enzovoorts. Concluderend menen wij, 
dat er geen principiële bezwaren 
tegen dit wetsontwerp zijn. Het sluit 
namelijk aan bij de nu reeds groeiende 
praktijk, onderschrijft het principe van 
gelijke kansen, geeft beter inzicht in 
de aansluiting van vraag en aanbod, 
maar roept voor de werkgever in de 
huidige ruime arbeidsmarkt extra 
werk op. Het laatste hangt mede af 
van de wijze waarop praktische 
afspraken met de GAB's worden 
gemaakt. 

Alles overwegende geeft onze 
fractie deze regelgeving om meer 
inzicht in vraag en aanbod en snellere 
voorziening in vacatures te verkrijgen, 
het voordeel van de twijfel en dat is 
een gereserveerder oordeel dan de 
heer De Korte namens de VVD aan de 
overkant gaf, namelijk 'met genoegen'. 

D 
De heer H. F. Heijmans (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Het begin van 
het verhaal van de heer Franssen en 
van mij blijkt precies hetzelfde te zijn, 
de eindconclusie echter niet. In de 
memorie van toelichting op het 
wetsontwerp - met die zin begon de 
heer Franssen ook - dat wij nu 

behandelen, voerde de toenmalige 
Minister van Sociale Zaken drie 
argumenten aan voor een verplichte 
vacaturemelding, namelijk de moge-
lijkheid om de arbeidsbemiddeling te 
vergroten, het volumebeleid in de 
sociale zekerheid en het verkrijgen 
van de mogelijkheid om bepaalde 
onevenwichtigheden tussen vraag en 
aanbod zoveel mogelijk op te heffen. 

Dat was in mei 1981. Dat is dus 
eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. 
In zekere zin was dat toch een heel 
andere tijd. Wij hadden toen nog geen 
half miljoen werklozen, zelfs niet 
volgens de nieuwe definitie, en wij 
dachten toen naast ombuigen sterker 
dan nu aan stimuleren en reguleren, 
ten einde de werkloosheid zo efficiënt 
mogelijk te bestrijden. Het befaamde 
werkgelegenheidsplan van de heer 
Den Uyl, de opvolger van de toenma-
lige Minister, moest nog verschijnen. 
In het jaar waarover wij nu praten, 
1981, kreeg arbeidsvoorziening er 400 
mensen bij. Hoe is de situatie nu, dus 
twee jaar later? 

Dit kabinet is terecht voorzichtig 
met stimulerende maatregelen. 
Centraal in zijn beleid staat mede het 
streven naar deregulering. Van 
volumebeleid wordt in de gegeven 
omstandigheden weinig verwacht en 
wij moeten onze toevlucht nemen tot 
een overigens nog slechts in het 
vooruitzicht gestelde kostenbesparen-
de herstructurering van ons sociaal-
zekerheidsstelsel. Al dan niet vooruit-
lopend hierop moet gekomen worden 
tot het kappen in bestaande regelingen 
en zelfs tot nominale verlagingen van 
de uitkeringen onder het loslaten van 
de koppeling. 

In het kader van de arbeidstijdver-
korting komen er bij de overheid 
nieuwe banen bij, maar als gevolg 
van de ombuigingen verdwijnt ook 
weer 2%. Ik stel hierbij maar meteen 
mijn eerste praktische vraag. Hoe 
staat het, gelet op dit wetsontwerp, 
met de personeelsvoorziening op de 
arbeidsbureaus? 

Ik herinner de bewindsman aan de 
mededeling van Staatssecretaris Van 
Zeil, gedaan bij de behandeling van 
deze zaak aan de overzijde van het 
Binnenhof, dat ondanks de 400 man 
extra 'de vraag zich moeilijk raden 
laat in hoeverre de huidige mankracht 
voldoende is om het veelomvattende 
werk van de arbeidsbureaus maximaal 
uit te voeren'. Hoezeer deze bureaus 
nu al zijn belast, is de laatste tijd weer 
eens duidelijk gebleken uit de tramme-
lant waarvan hier en daar sprake was 
bij het inschrijven van schoolverlaters 
in verband met de kinderbijslag. 
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Past in dit beeld nu een verplichte 
vacaturemelding? Laten wij eens zien 
wat deze Minister in zijn memorie van 
antwoord aan dit Huis hierover meldt. 
Hij ontkent niet dat de regeling - ik 
citeer - 'in zekere zin als regulerend 
kan worden ervaren'. Zo zal, zegt de 
Minister vervolgens, een werkgever 
zich gratis hulp moeten laten 'welge-
vallen'. 

Deze adstructie is mijns inziens zo 
negatief geformuleerd, dat zij gemak-
kelijk als een argument-contra kan 
worden gebruikt. De Minister corri-
geert zich weliswaar waar hij zegt dat 
'men hulp krijgt bij het vervullen van 
een vacature die blijkbaar niet zo 
gemakkelijk is te vervullen'. 

Mijn vraag is echter waaruit blijkt 
dat die vacature niet zo gemakkelijk is 
te vervullen? Omdat er na zeven 
dagen nog niet in voorzien is? Zou He 
reden hiervoor niet eerder zijn 
gelegen in een overvloed in plaats 
van in een gebrek aan sollicitanten, 
met ti jdrovende selectieprocedures 
als gevolg? In dit verband wijs ik nog 
op de specifieke moeilijkheden voor 
het midden- en kleinbedrijf. Aan de 
overzijde is daar uitvoerig over 
gesproken en ik acht mij van de plicht 
ontheven om daar nu verder op in te 
gaan. 

Heeft een werkgever in deze 
omstandigheden behoefte aan hulp? 
De kwaliteit hiervan laat ik buiten 
beschouwing. Het beeld dat de 
Minister oproept, doet mij een beetj 
denken aan de welzijnswerker in het 
veld die een hulpbehoevende bij de 
arm pakt en naar de overzijde van de 
straat brengt, zonder te vragen of 
deze dat wel wi l . In zijn reactie op 
onze opmerking over het gevaar van 
schijnmeldingen - ik zal daar niet 
verder inhoudelijk op ingaan - zegt de 
Minister: 'Zo zal elk stukje wetgeving 
licht negatieve kanten hebben. 

Vooralsnog meen ik dat de doelstel-
lingen het middel heiligen'. Losvan 
het feit dat hij die doelstellingen 
nergens heeft heroverwogen, vind ik 
zijn conclusie nogal berustend en 
geclausuleerd. Is de Minister het 
eigenlijk wel eens met de opmerking 
die ik onlangs hoorde, namelijk dat het 
departement in deze ti jd nooit met 
zo'n wetsontwerp zou zijn gekomen. 
Mijn fractie is in ieder geval van 
mening dat het middel erger is dan de 
kwaal. 

Mijn fractie heeft in het voorlopig 
verslag uitgesproken dat zij grote 
moeite heeft met de in het laatste 
stadium van de behandeling aan de 
overzijde toegevoegde zinsnede ' of 

verwacht deze in de toekomst beschik-
baar te zullen hebben' - de heer 
Franssen heeft daar ook over gesproken 
- omdat hieraan een geobjectiveerd 
criterium ontbreekt. De Minister 
antwoordt dat 'deze zinsnede geen 
zelfstandige betekenis heeft, zodat de 
vraag waaraan waarneembaar is dat 
verwachtingen bestaan zonder dat 
zoekactiviteiten plaatsvinden, buiten 
beschouwig kan blijven'. Met andere 
woorden: de zoekactiviteiten zijn het 
geobjectiveerde criterium. Dit is dus 
een volmondig ja op onze, van enige 
scepsis getuigende vraag in het 
voorlopig verslag. 

De Minister zegt in de memorie van 
antwoord dat dit zoeken 'een waar-
neembare gedraging en veelal 
bewijsbaar' is. Los van het feit dat hij 
deze stelling niet of nauwelijks 
adstrueert, zal de kantonrechter altijd 
bewijzen moeten hebben, indien hij 
tot een veroordeling wi l komen. 
Introduceert de Minister door het 
simpele feit dat hij zelf die mogelijkheid 
tot bewijs relativeert in de wet, of 
althans als gevolg van de wetshistorie 
niet een endogene mogelijkheid tot 
ongelijke rechtsbedeling? Uit het 
betoog van de Minister in de memorie 
van antwoord blijkt overigens duidelijk 
dat hij uitgaat van de zekerheid over 
een toekomstige vacature en niet van 
de verwachting. Dat staat echter nu 
eenmaal niet in de tekst van de wet. 

Ik kom tot de volgende conclusie. 
Als dit wetsontwerp wet wordt, zal het 
voer voor kantonrechters zijn. Wij 
hebben er geen behoefte aan deze, 
toch al overvoerde, ambtsdragers zich 
met overbodige puzzeltjes bezig te 
laten houden. Ik heb in dit verband 
nog een vraag. Heeft de Minister, 
conform het regeerakkoord, dit 
wetsontwerp alsnog getoetst op zijn 
consequenties voor de werkdruk van 
het justitie-apparaat? De Minister zal 
in zijn antwoord wel met zeer zware 
argumenten op de proppen moeten 
komen, indien hij wil bereiken dat 
mijn fractie zich niet zal verzetten 
tegen dit voorbeeld van overbodige 
en op juridische gronden niet of 
nauwelijks aanvaardbare regulering. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vertrouw erop dat de 
Kamer mijn bereidheid om onmiddel-
lijk te antwoorden niet zal verstaan als 
onverantwoorde loszinnigheid, laat 
staan als onvoldoende aandacht voor 
de opmerkingen die van de kant van 
de Kamer zijn gemaakt. Verschillende 
sprekers waren echter zo vriendelijk 
mij te voren inzage in hun betoog te 

geven, waardoor ik mijn antwoord 
heb kunnen voorbereiden en niet 
geheel a l ' improviste op verschillende 
opmerkingen behoef in te gaan. 

De heer Heijmans zei, dat 1981, het 
jaar waarin het wetsontwerp werd 
ingediend, een geheel andere t i jd was 
en dat we nu onder geheel andere en 
veelal slechtere omstandigheden 
leven. Toch wil ik in alle duideli jkheid 
zeggen, dat dat geen verandering 
brengt in doelstelling en wenselijkheid 
van een wet op de vacaturemelding. 
Het departement zou ook in deze t i jd 
met het wetsontwerp zijn gekomen. Ik 
verwijs daarvoor naar de aandrang 
die vanuit de Tweede Kamer is 
uitgeoefend om met een dergelijk 
wetsontwerp te komen en ik verwijs 
naar de instemming die in de Tweede 
Kamer ten aanzien van dit wets-
ontwerp is betuigd. Ware dat niet het 
geval geweest, dan zou het wéts-
ontwerp dit stadium van behandeling 
nooit hebben bereikt, maar zou het 
zijn ingetrokken of in een eerder 
stadium zijn verworpen. 

De heer Heijmans zei ook, dat de 
Minister met zeer zware argumenten 
moet komen om hem van de wense-
lijkheid van aanvaarding van het 
wetsontwerp te overtuigen. Ik verwijs 
hem dan toch naar het wetsontwerp 
zelf en de memorie van toelichting, 
waarin die argumenten uitvoerig 
worden gegeven - ik ben er zeker van 
dat hij ze zorgvuldig heeft gelezen, 
zodat ik ze hier niet behoef te herha-
len - maar ook naar de betogen die in 
de Tweede Kamer zijn gehouden en 
naar de schriftelijke voorbereiding 
van het wetsontwerp daar. 

Het is eigenlijk treffend, dat de 
schriftelijke voorbereiding van het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer 
een zo positieve sfeer ademde en dat 
in deze Kamer aanzienlijk meer 
scepsis aan de dag is gelegd, ook 
door diegenen die uiteindelijk tot een 
positieve afweging van voor- en 
nadelen komen. 

De heer Oskamp heeft gevraagd 
naar de datum van invoering van het 
wetsontwerp. Hij heeft er terecht op 
gewezen, dat de toenmalige staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid Van Zeil heeft aange-
kondigd het wetsontwerp eerder te 
kunnen invoeren. De vertraging die is 
opgetreden is geen gevolg van het 
ontbreken van een slagvaardig beleid 
laat staan van een verminderde 
prioriteit die aan het wetsontwerp zou 
zijn toegekend. Het is simpel een 
kwestie van bewerktuiging van de 
arbeidsbureaus. 
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Het proces van automatisering van 
ons hele apparaat voor dearbeidsvoor-
ziening heeft meer moeilijkheden met 
zich meegebracht en dus meer tijd 
gevraagd dan destijds was voorzien. 
Die moeilijkheden zijn op het ogenblik 
goeddeels overwonnen. 

De benodigde apparatuur wordt op 
de arbeidsbureaus ingevoerd en is op 
vele al ingevoerd. Gelet op de stand 
van zaken thans kan 1 januari 1984 een 
reële invoeringsdatum zijn. Bovendien 
realiseer ik mij, dat ook in de huidige 
arbeidsmarkt de toename van het 
aantal vacaturemeldingen helaas wat 
lager zal zijn dan in het verleden viel 
te verwachten. Dat betekent, dat ook 
al zou de automatisering nog niet 
geheel zijn afgerond, we toch op 
1 januari 1984 kunnen starten. 

De heer Oskamp vroeg ook wat het 
technisch systeemconcept is. Dat zal 
op verreweg de meeste arbeidsbu-
reaus tegen die tijd een volledig 
geautomatiseerde verwerking zijn, 
maar op een enkel arbeidsbureau kan 
wellicht het technisch systeemconcept 
op die datum nog bestaan uit een 
ambtenaar met balpen, maar ook die 
zal zich daarmee kunnen redden. 

Ingaande op een andere opmerking 
van de heer Oskamp wil ik zeggen, 
dat ik er niet veel voor voel in de wet 
vast te leggen, welke gegevens bij de 
vacaturemelding dienen te worden 
gemeld. Ik heb er geen principieel 
bezwaar tegen, maar het lijkt mij 
praktischer dat bij de invulling van de 
wet te doen via algemene maatregelen 
van bestuur. 

Wij hebben in het verleden gezien, 
dat gegevens werden gevraagd die in 
een later stadium moesten worden 
geschrapt, omdat ze op gespannen 
voet stonden met het verlangen naar 
bescherming van de privacy of met 
emancipatoire ontwikkelingen. Er 
kunnen zich telkenmale maatschappe-
lijke ontwikkelingen voordoen, die het 
nodig maken om gegevens te vragen, 
die men eerder niet had voorzien en 
om te vragen, gegevens achterwege 
te laten, die men vroeger wel heeft 
verzameld. Wij moeten een soepele 
aanpassingsprocedure hebben. 

De heer Franssen heeft gezegd, dat 
de vraag blijft in hoeverre de bezetting 
van de GAB's kwantitatief en ook 
kwalitatief toereikend is. Ook de heer 
Oskamp heeft op dat punt vraagtekens 
gezet, evenals de heer Heijmans. De 
heer Franssen heeft er met voldoening 
kennis van genomen, dat ik mij 
voorstel, bij de noodzakelijke formatie-
reductie, ook in het directoraat-gene-
raal arbeidsvoorziening, toch de 

bemiddelende rol van de arbeidsbu-
reaus zoveel mogelijk onaangetast te 
laten. 

Ik vertrouw dat de bezetting mede 
daardoor kwantitatief en kwalitatief 
voldoende is en voldoende zal blijven 
om deze nieuwe functie op een juiste 
wijze te kunnen vervullen. Ik wil erop 
wijzen, dat de nieuwe functie zo zal 
worden opgezet, dat de arbeidsbelas-
ting daarvan zeer gering is, zowel 
voor de betrokken werkgevers als 
voor het personeel van de arbeidsbu-
reaus. 

De heer Franssen heeft ook nog 
gevraagd naar de rol van de bemid-
delaars en gesteld, dat zij een steeds 
actievere rol zullen krijgen en dat zij 
ook deeltijdarbeid zullen kunnen 
bevorderen. 

Ik ben dat met hem eens, maar ik 
teken hierbij aan dat er met betrekking 
tot de bevordering van deeltijdarbeid 
nogal wat juridische en uitvoerings-
technische problemen zijn, met 
name in het kader van de Werkloos-
heids- en wachtgeldwet. Ik heb 
daarover inmiddels advies gevraagd 
aan de Sociaal-Economische Raad en 
de Sociale Verzekeringsraad. Ik hoop 
dat ik de adviezen snel zal ontvangen 
om het daarmee mogelijk te maken 
dat wij het invoeren van deeltijdbanen 
in ons hele arbeidsbestel zo goed 
mogelijk bevorderen. 

Ik wil de heer Franssen graag 
toezeggen, dat ik de gevolgen van de 
invoering van de verplichte vacature-
melding zorgvuldig zal volgen en te 
zijner tijd zal evalueren. Ik ben het met 
de heer Franssen eens dat het niet 
mag blijven bij een registreerfunctie 
van het GAB. Doel is en blijft, ook met 
behulp van de voor de vacaturemel-
ding te verzamelen gegevens, te 
bemiddelen tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt. 

De heren Oskamp, Franssen en 
Heijmans hebben gewezen op het 
probleem van de controle op het 
naleven van de wet. Er heeft uiteraard 
overleg met Justitie plaatsgehad over 
het vraagstuk van de wetshandhaving 
en ook over artikel 9, lid 1, waarin het 
gaat over de verwachting ten aanzien 
van toekomstige vacatures. 

Zoals bij iedere wet, zal men ook 
hierbij moeten uitgaan van de goede 
wil van de burgers, die aan de wet zijn 
onderworpen. Ik heb geen enkele 
reden, aan de goede wil van de 
werkgevers te twijfelen om zich aan 
de wet te houden. Indien grove 
overtredingen van de wet zouden 
worden waargenomen, moet worden 
opgetreden. 

Ik denk echter dat er niet veel 
overtredingen zullen zijn, sterker nog, 

ik ga ervan uit dat de hulp bij het 
vervullen van vacatures die na een 
zekere tijd nog niet zijn vervuld, op 
prijs zal worden gesteld. 

De heer Heijmans heeft in dit 
verband zijn scepsis laten horen. Ik 
denk dat de hulp die het GAB kan 
verlenen bij de selectie uit een 
overvloed aan sollicitanten - dat is 
een veel voorkomende situatie bij de 
huidige stand van zaken op de 
arbeidsmarkt - door de werkgever 
zeer op prijs zal worden gesteld, 
omdat dit hem niet alleen van een 
aanzienlijke hoeveelheid tijdrovend 
werk kan ontlasten, maar ook omdat 
hij op deze manier kan profiteren van 
de gespecialiseerde deskundigheid, 
die juist op selectiegebied bij de 
GAB's aanwezig is. 

Aan het adres van de heren Heijmans 
en Oskamp merk ik op dat, als grove 
nalatigheden van werkgevers plaats-
vinden, dit doorgaans in het oog 
lopende nalatigheden zullen zijn. De 
bewijsmogelijkheid kan in voldoende 
mate aanwezig geacht worden. 

In de memorie van antwoord is tot 
uitdrukking gebracht dat bij het 
beoordelen van de vraag, wanneer 
een bestaande of toekomstige 
vacature gemeld moet worden, 
doorslaggevend is het tijdstip waarop 
de zoekactiviteiten een aanvang 
nemen. Als het om toekomstige 
vacatures gaat, is voor het gelden van 
de meldingsplicht niet vereist dat ook 
zekerheid bestaat omtrent het ontstaan 
van die vacatures. Wel mag uit 
zoekactiviteiten worden afgeleid dat 
de desbetreffende werkgever verwacht 
dat deze vacatures zullen ontstaan. 

De heer Franssen heeft gewezen op 
praktische bezwaren die zouden 
kunnen ontstaan als binnen een 
concern overcomplete personeelsbe-
standen moeten worden verplaatst. 
Dat kan volgens het wetsontwerp 
zonder melding wanneer de vacatures 
binnen zeven dagen worden vervuld. 
In veel gevallen zal dat zo zijn, omdat 
juist binnen een concern vrij gemak-
kelijk kan worden gezorgd voor het 
aansluitend in dienst treden op een 
nieuwe arbeidsplaats. 

Ik sta een praktische uitvoering van 
de wet voor: als op dit punt problemen 
ontstaan zonder dat van grove 
nalatigheid sprake is, dan moet 
daarvoor gemakkelijk een regeling te 
treffen zijn. 

De heer Franssen heeft ook nog het 
probleem van de 'headhunters' 
aangesneden. Naar mijn mening kan 
dat probleem niet in het kader van dit 
wetsontwerp worden behandeld. Op 
het ogenblik is in de Sociaal-Economi-
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sche Raad een adviesaanvrage inzake 
een nieuwe arbeidsvoorzieningenwet 
in discussie. Ik verwacht dat de SER 
daarbij ook op dat punt een mening 
zal geven. 

De heer Heijmans verwacht niet 
veel van de hulp die het gewestelijk 
arbeidsbureau op het gebied van het 
vervullen van vacatures aan werkge-
vers kan bieden. Als ik die mening 
deelde, dan zou ik onmiddellijk 
moeten aftreden. In ons arbeidsvoor-
zieningsapparaat zijn zo'n vierduizend 
mensen belast met de praktische 
uitvoering van het arbeidsmarktbeleid. 
Als van hen niets te verwachten was, 
dan zou dat neerkomen op grove 
verspilling, hetgeen geen enkele 
bewindsman voor zijn rekening zou 
kunnen nemen. 

Ik beweer dan ook nadrukkelijk het 
tegendeel. Natuurlijk wordt er veel 
kritiek op de arbeidsbureaus geleverd. 
Ze vervullen in elke situatie, zowel bij 
een ruime als bij een gespannen 
arbeidsmarkt, een zeer moeilijke en 
delicate functie. En natuurlijk behoort 
het tot onze volksaard om kritiek 
luidruchtig te laten horen, en bij lof in 
het algemeen een toontje lager te 
zingen. 

Dit neemt niet weg dat in de praktijk 
van het arbeidsmarktbeleid de waarde 
van de bemiddeling door de arbeids-
bureaus als een paal boven water 
staat, zowel voor werkgevers als voor 
werknemers, ook als het gaat om de 
meldingsplicht bij vacatures. De 
afweging van belasting - die is zeer 
licht - en opbrengst zal naar mijn 
mening tot een positief resultaat 
leiden. 

De heren Oskamp en Franssen 
hebben vragen gesteld inzake hulp-
krachten en vakantiewerkers. Als een 
werkgever dergelijke krachten zoekt 
en daarvan blijk geeft, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van advertenties, 
dan geldt inderdaad de meldingsplicht. 

Het voldoen aan deze plicht laat de 
werkgever volkomen vrij in de keuze 
van zijn werknemers. Ik ben het 
helemaal met de heer Franssen eens 
dat het zeer bezwaarlijk zou zijn om 
op dit punt dwingend op te treden 
door bepaalde werknemers aan 
bepaalde werkgevers toe te wijzen. 
Vragen die op de veronderstelling 
berusten dat dit wel zal gebeuren, kan 
ik dan ook buiten beschouwing laten. 

Ik heb van de arbeidsbureaus 
vernomen dat een toenemend aantal 
werkgevers gewestelijke arbeidsbu-
reaus verzoekt, ook te bemiddelen als 
het gaat om hulpkrachten of om 
vakantiewerkers, om mensen die 

werkzaamheden gedurende een zeer 
korte tijd vervullen. Ik ben het met de 
heer Oskamp eens dat er een schijn-
bare tegenstelling bestaat tussen 
vakantiewerk voor studenten die al in 
het bezit zijn van een studietoelage 
van rijkswege of van hun ouders, en 
het grote aantal werklozen. 

Als werknemers worden aangeno-
men, al dan niet bemiddeld door het 
arbeidsbureau, dan zullen zij toch 
moeten werken volgens de voorwaar-
den die in de collectieve arbeidsover-
eenkomst zijn gesteld. Voor zeer kort 
durende werkzaamheden kan dit 
bezwaarlijk zijn. Ook kunnen er 
vragen rijzen ten aanzien van passende 
arbeid, hoe ruim de interpretatie van 
dit begrip in de praktijk ook is of is 
geworden. 

Cijfers over het aantal vakantiewer-
kers zijn niet beschikbaar. Ik denk dat 
zij ook heel moeilijk te verzamelen 
zijn. Wij zouden er alleen maar een 
zeer ruwe schatting van kunnen 
maken. 

Ik ben het met de heer Oskamp 
eens dat bepaalde vakantiewerkzaanv 
heden of zeer tijdelijke werkzaamhe-
den inderdaad voorspelbaar zijn op 
grond van areaal en seizoen. Als een 
werkgever met het oog op die 
voorspelbare behoefte aan arbeids-
krachten, werknemers in zeer tijdelijke 
dienst officieel zoekt, dan zal hij 
inderdaad ook aan de meldingsplicht 
moeten voldoen. Dat zou betekenen 
dat hij van zijn te verwachten behoefte 
aan werknemers kennis geeft aan een 
arbeidsbureau. Dan ziet hij wel welke 
mensen zich bij hem melden en welke 
op aanvraag door het arbeidsbureau 
bemiddeld kunnen worden. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Aan de Minister is één 
vraag ontgaan. Dat was de vraag met 
betrekking tot het werklozenbestand 
dat op de GAB's ter beschikking is. De 
vraag luidde in hoeverre dit tijdig 
wordt doorgelicht. Met betrekking tot 
de vakantiewerkers is het antwoord 
van de Minister mij niet helemaal 
duidelijk. Het is uiteraard zo dat in 
seizoenswerk, evenals bij de bollen-
boeren, in streken met veel vakantie-
gangers nogal wat jongelieden de 
kans krijgen werk te verrichten en dan 
in de regel inderdaad tegen het laagst 
mogelijke loon. Het voordeel is wel 
dat de studenten met mensen omgaan 
en dat dit niet schaadt. 

Nu rijst de volgende vraag. Wat 
moet de potentiële werkgever doen, 
die weet dat hij een aantal jonge 
mensen nodig heeft in de tijd die nu is 

aangebroken? Moet hij te voren tegen 
het arbeidsbureau zeggen hoeveel 
mensen hij nodig heeft of kan hij 
mededelen dat hij al mensen heeft, 
die zich spontaan hebben gemeld en 
die beschikbaar zijn? Het laatste zou ik 
op prijs stellen. 

Ten slotte moet ik zeggen dat ik de 
VVD steeds minder begrijp. Aan de 
overkant is het gebruikelijk geworden 
dat de heer Ed Nijpels 's morgens iets 
zegt, wat bij een stemming dan weer 
anders uitpakt. Nu moeten wij echter 
meemaken dat tegen hetgeen waaro-
ver aan de overkant de heer De Korte 
spontaan en met veel waardering 
heeft gesproken, men hier en bloc 
grote bezwaren ziet. Dat moge dan tot 
nu toe op de kiezer goed werken. Ik 
hoop echter, als wij weer verkiezingen 
hebben, dat de kiezer zo verstandig is 
daar doorheen te kijken. 

D 
De heer H. F. Heijmans (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
haakt in op mijn verwijzing naar de 
situatie in 1981. Ik heb daaruit de 
conclusie getrokken dat wij nu in een 
andere tijd leven en dat in deze tijd 
deze regulerende wet niet nodig is. De 
Minister denkt daar anders over. Dat 
is uiteraard zijn goed recht. Hij heeft 
verwezen naar de schriftelijke voorbe-
reiding in de Tweede Kamer. 

Wat dat betreft moet ik tegen de 
Minister zeggen dat een van de punten 
waarop onze grote bezwaren zijn 
toegespitst, werd gevormd door de 
toevoeging van Staatssecretaris Van 
Zeil. Die toevoeging werd pas bij nota 
van wijziging aangebracht, vóórdat de 
heer Van Zeil in tweede termijn ging 
spreken. Dit aspect is dus nimmer in 
de schriftelijke voorbereiding aan de 
orde gekomen. 

De Minister reageerde op de 
juridische bezwaren door op te 
merken dat eventuele grote nalatighe-
den doorgaans in het oog lopend zijn 
en dat daaraan voldoende bewijskracht 
is te ontlenen. Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik met die opmerking niet veel 
verder kom bij de oplossing van onze 
moeilijkheden. 

De heer Franssen zei dat hij de VVD 
steeds minder begrijpt. Ach, dat trekt 
wel weer wat bij als wij samen praten, 
mijnheer Franssen. Wij zitten hier als 
chambre de réflexion en wij hebben 
te maken met een andere situatie dan 
de fractie aan de overzijde. Ik praat 
dan nog niet eens over hettijdsverschil 
tussen de behandeling aan de 
overzijde van het Binnenhof en de 
behandeling op dit moment. Mijn 
partij is een dynamische partij, die 
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soepel inspeelt op nieuwe verhoudin-
gen en die daar haar conclusies uit 
trekt! 

Ik heb tegen de Minister gezegd dat 
hij met zware argumenten zou 
moeten komen, wilden wij onze stem 
niet aan dit wetsontwerp onthouden. 
Ik moet tot mijn spijt concluderen - de 
Minister zal die conclusie inmiddels 
ook wel hebben getrokken uit mijn 
repliek - dat ik die zware argumenten 
niet heb gehoord. Ik moet dus 
namens mijn fractie mededelen dat 
wij onze stem aan dit wetsontwerp 
zullen onthouden. 

De heer Franssen (CDA): In verband 
met de opmerking over de chambre 
de réflexion moet ik nog even iets 
zeggen. Het valt mij op dat de VVD bij 
omstreden wetsontwerpen - wij 
hebben er zojuist een aangenomen -
kennelijk alleen problemen heeft 
wanneer het gaat om werkgeversbe-
langen en dat zij die problemen niet 
heeft wanneer het gaat om werkne-
mersbelangen! 

De heer H. F. Heijmans (VVD): Ik zie in 
dezen niet het verschil tussen werkge-
vers- en werknemersbelangen. Ik heb 
daarstraks als argument van de heer 
Franssen gehoord dat de werknemers 
wèl een meldingsplicht hebben en de 
werkgevers niet. Dat is volgens hem 
een verschil in benadering. Ik ben van 
mening dat dit niets met de zaak heeft 
te maken, want de ene partij krijgt een 
uitkering, doch de andere niet. De 
heer Franssen mag het dus niet op 
deze manier stellen. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Aan het adres van de heer 
Franssen kan ik zeggen dat het 
werkzoekendenbestand thans geheel 
in de computer is opgenomen. Het 
blijft natuurlijk een probleem dat 
werkgevers bij opvulling van een 
vacature door een werkzoekende uit 
het bestand nogal eens slordig zijn in 
het tijdig doorgeven dat die vacature 
is vervuld. Ook de werknemer handelt 
op dat punt niet altijd correct. Dat 
betekent dat het voortdurend een 
moeilijke zaak is, het werkzoekenden-
bestand en het vacaturebestand 
geheel op elkaar afgestemd te 
houden. In beginsel biedt de computer 
echter meer mogelijkheden dan er in 
het verleden beschikbaar waren. 

De heer Franssen haakte nog even 
aan bij het bollen pellen. Het zei dat 
het de studenten niet schaadt. Ik ben 
dat uit ervaring in mijn naaste 
omgeving van harte met hem eens. 

Hij vroeg voorts, wat een werkgever 
moet doen indien er een spontane 
melding komt voor het vervullen van 
dit type functie. Ik kan daarop antwoor-
den dat die werkgever dan niets 
behoeft te doen, want die werkgever 
zoekt niets. 

De mensen komen bij hem langs en 
bieden zich aan als werknemer. De 
werkgever kan die mensen aannemen 
voor de tijd dat hij ze nodig heeft. De 
verplichte vacaturemelding geldt 
alleen wanneer men in ruime kring 
zoekt naar mensen die de vacature 
kunnen vervullen. 

De heer Heijmans is teruggekomen 
op de toevoeging aan artikel 9, lid 1, 
ten aanzien van de te verwachten 
vacatures. Indien een werkgever ten 
onrechte niet voldoet aan de melding 
van vacatures die hij in de toekomst 
verwacht - dat kan gebeuren - dan zal 
natuurlijk te zijner tijd blijken dat die 
vacatures ontstaan. Die vacatures 
moeten dan vervuld worden. 

De werkgever is dan verplicht of ziet 
zich dan genoodzaakt om daarvoor 
naar sollicitanten te gaan zoeken. Op 
dat moment zal in ieder geval aanwijs-
baar, maar ook bewijsbaar zijn dat de 
vacatures niet zijn gemeld. Op dat 
moment is er dus de mogelijkheid om 
tegen deze werkgever op te treden. 

Het spijt mij bijzonder dat de fractie 
van de VVD in deze Kamer haar steun 
niet aan het wetsontwerp zal geven. 
De heer Heijmans heeft gezegd dat hij 
daarvoor onvoldoende zware argu-
menten heeft gehoord. Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik bij het nauwlettend 
lezen van de schriftelijke voorbereiding 
en bij het nauwlettend luisteren naar 
het betoog van de heer Heijmans ook 
van hemonvoldoendezwareargumen-
ten heb gehoord om tegen het 
wetsontwerp te zijn. Ik vrees dat een 
vage zucht tot deregulering de VVD 
parten speelt. Dan laat zij zich echter 
leiden door een modeverschijnsel, en 
niet door een rationele afweging van 
voor- en nadelen van het wetsontwerp. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de VVD wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen het wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

De vergadering wordt enkele ogenblik-
ken geschorst. 

Aan de orde is het beleidsdebat over 
onderwerpen, rakende het Departe-
ment van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. 

D 
De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De memorie 
van toelichting bij de begroting van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
1983 start met een beschouwing over 
het zogenaamde driesporenbeleid: 
het bezuinigingsspoor, het investe-
ringsspoor en het werkgelegenheids-
spoor. Wij hebben op zich geen 
moeite met de combinatie van die 
sporen. Wel hebben we toenemende 
twijfels over de vraag of die drie 
sporen onderling wel zo goed sporen 
en of de fixatie op financieringstekort 
niet leidt tot onderschikking van het 
tweede en het derde spoor. 

We horen nogal eens argumenten, 
dat vermindering van hetfinancierings-
tekort voorwaarde is voor realisering 
van dat tweede en derde spoor. Er zijn 
echter eveneens argumenten aan te 
voeren voor de stelling dat vorderin-
gen met het tweede en het derde 
spoor voorwaarde zijn voor de 
terugdringing van het financieringste-
kort. Daarover horen wij iets minder. 

De miljardenbezuinigingen worden 
steeds uitgedrukt in brutocijfers, maar 
er is weinig zicht op het netto-effect. 
De berekeningen van ir. Westerhoff 
van de Grontmij over bezuinigingen 
op de post landinrichting zullen stellig 
niet representatief zijn voor het 
gehele ombuigingsbeleid, maar zij 
zijn toch wel een waarschuwingsschot 
en een alarmsignaal. Indien geforceer-
de ombuigingen leiden tot een 
verdere inkrimping van de economie 
en tot een dalend nationaal inkomen, 
zal het financieringstekort vrijwel 
onvermijdelijk zeer hoog blijven. Een 
selectiever ombuigingsbeleid, dat in 
sterkere mate uitverdieneffecten 
tevoren verdisconteert, zou wel eens 
sneller kunnen leiden tot een dalend 
financieringstekort dan het huidige 
beleid. 

Wat het investeringsspoor betreft, 
valt het op dat zowel de particuliere 
als de overheidsinvesteringen een 
dalende tendens blijven vertonen. Ten 
aanzien van de particuliere investerin-
gen ligt het accent van het overheids-
beleid op de lastenkant van het 
bedrijfsleven, terwijl bij investerings-
beslissingen de afzetverwachtingen 
toch van ten minste even groot 
gewicht zijn. Dat overheidsinvesterin-
gen en -opdrachten nog steeds dalen 
- nu al voor het derde jaar achtereen -
is diep treurig. 

Er wordt de laatste tijd veel gede-
batteerd over een internationaal 
stimuleringsbeleid en dat is ook nuttig 
en nodig, maar het piepstemmetje 
van Nederland zal niet zo krachtig 
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doorklinken in het concert der volkeren 
en de internationale machtsverhoudin-
gen stemmen stemmen weinig vrolijk. 

Via overheidsinvesteringen en 
•opdrachten in sectoren als stadsver-
nieuwing, achterstallig onderhoud, 
natuur- en monumentenzorg en 
energiebesparing is volgens ons nu al 
op bescheiden schaal en met beschei-
den additionele middelen een natio-
naal stimuleringsbeleid mogelijk met 
uitstralende effecten. 

In deze sectoren is de kans klein dat 
stimulansen naar het buitenland 
weglekken. Nu steeds meer economen, 
de grenzen van hun kunnen explore-
rend, aan het psychologisch effect 
ruimte willen geven als verklarende 
factor, mag uitgeprobeerd worden in 
hoeverre het psychologisch effect van 
de opvoering van overheidsinvesterin-
gen en van overheidsopdrachten aan 
de marktsector - al zou het maar een 
wolkje als eens mans hand zijn - zo'n 
effect kan veroorzaken. 

Wie het onderhoud aan het naoor-
logs woningbestand, dat voor een 
groot deel aan een opknapbeurt toe 
is, te lang uitstelt, zadelt komende 
generaties met onnodig hoge kosten 
op. Het lijkt nu tijd voor een groot-
scheepse aanpak ervan, nu er zo'n 
130.000 werkloze bouwvakkers 
rondlopen, wier kundigheden en 
arbeidskracht thans worden verspild. 

Als wij goed zijn ingelicht beslaan 
bij onderhoud aan woningen de 
arbeidskosten zo'n 80% van de totale 
kosten. Voor de financiering van zo'n 
project kan men, naar onze mening, in 
bescheiden mate putten uit de 
WIR-gelden, die - naar uit een recent 
proefschrift blijkt - lang niet alle 
effectief worden aanwend, en voorts 
uit middelen die onstaan door het 
terugploegen van uitkeringsgelden 
voor additionele werkgelegenheid. 

Bij het derde spoor, dat van de 
werkgelegenheid, merken wij wel veel 
over vrijwilligerswerk en werken met 
behoud van uitkering, maar horen wij 
heel weinig over het terugploegen 
van uitkeringsgelden. 

Gedeputeerde staten van Friesland, 
die met uitgewerkte voorstellen 
kwamen, zagen zich geconfonteerd 
met een nogal traag en terughoudend 
reagerend kabinet. Als wij juist zijn 
geïnformeerd, is de Minister vorige 
week in Friesland geweest voor nader 
overleg met gedeputeerde staten over 
'Bouwen werkt'. Kan de Minister ons 
iets mededelen over de uitkomsten 
van dit overleg? 

Wij beseffen zeer wel dat er haken 
en ogen zitten aan het terugploegen 

van uitkeringen, maar ongeveer 
hetzelfde kan worden gezegd over de 
formule 'werken met behoud van 
uitkering'. Toch neemt het laatste een 
zekere omvang aan en dreigt er zelfs 
hier en daar enige wildgroei te 
ontstaan. De laatste Vakbondskrant 
meldt in dit verband dat de gemeente 
Bolsward vraagt om vrijwilligers voor 
het onderhoud van plantsoenen, een 
kleuterleidster met de vereiste 
diploma's en ervaren stratenmakers 
voor het bestraten van schoolpleinen. 
Kortom, het betreft allemaal werk dat 
normaal betaald dient te worden. 
Waarom wordt er een zekere wildgroei 
in werken met behoud van uitkeringen 
getolereerd, terwijl dat terugploegen 
van uitkeringen niet echt van de 
grond komt? 

Terugploegen van uitkeringen is 
ook in delen van de quartaire sector 
denkbaar. De werkloosheid onder 
onderwijzend personeel groeit 
schrikbarend, terwijl volwassenenedu-
catie in Nederland altijd onderontwik-
keld is gebleven en er slechts mond-
jesmaat voorzieningen zijn voor bij-, 
her- en omscholing, nota bene met 
nieuwe golven technologische 
ontwikkelingen voor de deur en 
terwijl het taalonderwijs aan volwas-
sen buitenlanders in dit land tot op 
heden voor het grootste deel een zaak 
van vrijwilligers is gebleven. Hiermee 
heb ik al aangegeven dat het derde 
spoor in onze visie niet beperkt hoeft 
te worden tot herverdeling van werk 
en arbeidstijdverkorting, hoe essen-
tieel en volstrekt onmisbaar ook. 

Nu de arbeidstijdverkorting aarze-
lend op gang komt, komen ook de 
eerste waarschuwende kanttekenin-
gen van sommige hooggeleerden. 
Men werpt tegen datarbeidstijdverkor-
ting ten koste kan gaan van rende-
mentsherstel. Als de werknemers 
inleveren voor arbeidstijdverkorting, 
leveren zij niet ook nog in voor rende-
mentsherstel. Dat argument is van een 
nogal abstract en academisch niveau, 
want het kan toch ternauwernood op 
de huidige c.a.o.-contracten slaan. 

In de dit jaar afgesloten ca.o.'s 
wordt prijscompensatie ingeleverd, 
zowel voor herverdeling van werk als 
direct of indirect voor rendementsher-
stel op een moeilijk uiteen te rafelen 
wijze. Binnen de randvoorwaarden 
van kostenneutraliteit en vaak behoud, 
soms uitbreiding van bedrijfstijd kan 
arbeidstijdverkorting volstrekt niet 
leiden tot nationale verarming. Reëler 
lijkt de kans dat arbeidstijdverkorting 
wel leidt tot economische vooruitgang 
(produktiviteitsgroei onder andere 
door verminderd ziekteverzuim en tot 

flexibelere werktijden bij verlengde 
of gelijkblijvende bedrijfstijd) maar 
onvoldoende bijdraagt tot werkgele-
genheidsgroei. 

In de ondernemersstrategie van 
sanering van overbezetting en 
flexibelere arbeidsrelaties wordt 
arbeidstijdverkorting inmiddels 
dankbaar als hulpmiddel geaccepteerd 
en weegt het in de kosten-baten-analy-
se kennelijk zwaarder dan de organisa-
torische en de administratieve over-
gangsproblemen. 

Een ander argument dat wel eens 
wordt genoemd is dat arbeidstijdver-
korting een onomkeerbaar proces is 
en in de toekomst wel eens zou 
kunnen leiden tot opnieuw een tekort 
aan arbeidskrachten. Ook dit argument 
toont een lage waarschijnlijkheids-
graad. De geschiedenis wijst niet uit 
dat arbeidstijdverkorting onomkeer-
baar is. Verder maken de thans 
beschikbare demografische gegevens, 
gekoppeld aan emancipatieoverwegin-
gen en voor de deur staande nieuwe 
golven van automatisering en roboti-
sering in industrie en dienstverlening 
een eventueel tekort aan arbeidskrach-
ten in de toekomst uiterst onwaar-
schijnlijk. 

Nu er nogal wat publiciteit is 
gegeven aan deze kritische en 
sceptische kanttekeningen van onder 
anderen Duisenberg en Van Praag, is 
het misschien goed de argumenten 
voor arbeidstijdverkorting nog eens 
onder de aandacht te brengen. 
Arbeidstijdverkorting heeft ook een 
economische component, omdat 
langdurige werkloosheid zeker bij 
nieuwe generaties op den duur 
vernietiging van kennis, kunde en 
vaardigheden op de arbeidsmarkt 
betekent; er dreigt een verloren 
generatie te ontstaan. 

Veel dwingender zijn sociale en 
democratische argumenten, omdat 
langdurige werkloosheid leidt tot 
vervreemding van de maatschappij, 
emancipatieprocessen smoort en ook 
leidt tot een langdurig te laag inkomen, 
waarbij sociale contactmogelijkheden 
verschralen en lidmaatschappen en 
abonnementen worden opgezegd. 

Zonder drastische arbeidstijdverkor-
ting groeien wij toe naar een afschu-
welijke, gespleten maatschappij. De 
niet-betaald werkenden, waaronder 
onevenredig veel vrouwen, schoolver-
laters, mensen met weinig opleiding, 
buitenlandse arbeiders, minder 
vitalen en ouderen, worden gemargi-
naliseerd. Degenen die nog wel 
betaalde arbeid hebben, zullen ook 
met verslechteringen te kampen 
krijgen wanneer er geen herstel van 
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werkgelegenheid plaatsvindt. Bij een 
groot reserveleger op de arbeidsmarkt 
verzwakt hun onderhandelingspositie 
als het gaat om arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en de 
kwaliteit van de arbeid. 

Wij kunnen instemmen met de 
streefcijfers die de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft genoemd voor arbeidstijdverkor-
ting: de 36-urige werkweek in 1986 en 
de 32-urige werkweek in 1990 als 
gemiddelden. Bij een optimaal 
voorwaardenscheppend kabinetsbe-
leid moeten deze streefcijfers onzes 
inziens bereikbaar zijn. Bij de vraag of 
het kabinet zo'n optimaal voorwaar-
denscheppend kader creëert, hebben 
wij echter enige sceptische en 
kritische opmerkingen. Het maatschap-
pelijk draagvlak om voort te gaan op 
de ingeslagen weg is nogal broos en 
kwetsbaar. 

De argwaan van werknemers 
betreft twee zaken: de vraag naar 
herbezetting en de negatieve inkomens-
effecten. Ook wij beseffen dat 
volledige herbezetting in lang niet alle 
gevallen mogelijk is. Het is echter wel 
terdege zaak dat werknemers opening 
van zaken wordt geboden over de 
herbezetting en dat zij daarover 
kunnen meebeslissen. Versterking 
van werknemersrechten op dit punt 
moet daarom nu aan de orde worden 
gesteld. Wij vragen de Minister of hij 
bereid is om hierover overleg te 
plegen met de vakorganisaties. 

Een volgend kritiek punt bij de 
vraag naar het maatschappelijk 
draagvlak voor arbeidstijdverkorting 
betreft de inkomenseffecten. Zonder 
aanvullend beleid kan dit wel eens 
spoedig een onoverkomelijk struikel-
blok gaan vormen. Wij accepteren de 
randvoorwaarde van kostenneutraliteit 
voor het bedrijfsleven en dus ook de 
consequentie van individuele inko-
mensoffers. Dat hoeft niet helemaal 
evenredig te zijn als er ook produktivi-
teitsgroei optreedt en er sprake is van 
een afnemend beroep op de sociale 
zekerheid. Wat de inkomenseffecten 
betreft, is er onzes inziens een 
aanvullend beleid nodig dat arbeids-
tijdverkorting vergemakkelijkt. 
Helaas merken wij daarvan nog 
betrekkelijk weinig. 

Om te beginnen is het nodig dat het 
kabinet terughoudendheid betracht 
met het opleggen van niet absoluut 
noodzakelijke premieverhogingen. 
Daaraan schort het enigszins volgens 
de SER en de besturen van de 
arbeidsongeschiktheidsfondsen. 

Wij pleiten voorts voor een betere 
afstemming van de premie- en 
belastingdruk op de inkomenspolitieke 
doelstellingen en voor een intensive-
ring van het onderzoek naar een 
gedeeltelijk andere financierings-
grondslag, opdat de financiering niet 
geheel op de factor arbeid drukt, maar 
eventueel ook de toegevoegde 
waarde betreft. De komende automa-
tiseringsgolven onderstrepen het 
belang van zulke onderzoeken. 

In verband met de inkomenseffecten 
van arbeidstijdverkorting is naar onze 
mening op drie punten een aanvullend 
beleid nodig: 

- de wijze van indexering van het 
minimumloon; 

- de mogelijkheden van variabele 
premieheffing al naar gelang de 
omvang van arbeidstijdverkorting; 

- de inkomenspositie van alleenver-
dieners onder de laagstbetaalden. 

Het kabinet betracht op het eerste 
punt een welhaast overdreven aan-
doende haast, terwijl op het tweede 
en derde punt slechts blijk wordt 
gegeven van een afstandelijke en 
nogal academische belangstelling. 

De huidige wijze van indexering van 
het minimumloon is inderdaad niet 
toegesneden op variabele vormen 
van arbeidstijdverkorting en zal 
mogelijkerwijs tot fricties aanleiding 
geven. Een andere techniek van 
indexering lijkt gewenst. Men kan 
daarbij denken aan een minimumuur-
loon, maar daarin schijnen de rooster-
vrije dagen niet zo goed verwerkt te 
kunnen worden. Men kan denken aan 
een minimumjaarloon en dat delen 
door twaalf maanden plus vakantie-
geld. Men kan - onder waarborgen 
van oprechtheid en zuiverheid -
eventueel ook denken aan een 
beleidsmatige koppeling aan een 
wenselijk geachte arbeidstijdverkor-
ting, voorindexering dus. 

Nu wil toevallig het geval dat reeds 
geruime tijd voorindexering plaats-
vindt door de opeenvolgende kortin-
gen op en 'bevriezingen' van de 
minima. Gemeten aan de index van 
de regelingslonen is per 1 juli 1983 al 
een achterstand van ruim 4% bij het 
minimumloon ontstaan. Dat is 
gebeurd terwijl de meeste ca.o.'s pas 
op 1 januari 1985 een arbeidstijdver-
korting van 5% kennen. De naijling 
van de aanpassing van het minimum-
loon is allang omgezet in een voorijling 
en het kabinet lijdt wat aan overijling 
als het daarbovenop per 1 oktober 
aanstaande nog eens 2% nominale 
korting zou willen en per 1 januari 
1984 eventueel nog weer eens een 
andere vorm van voorindexering wil 

toepassen. Hierbij vinden naar mijn 
mening dubbeltellingen plaats. Er 
zijn enige onzuivere elementen in de 
argumentatie geslopen. Dat wordt 
enigszins onderstreept door de 
adviesaanvrage aan de SER. Het 
kabinet spreekt daarin de voorkeur uit 
voor voorindexering en acht correctie 
achteraf mogelijk, maar niet met 
terugwerkende kracht! Dat is naar mijn 
mening een tweede onzuiver element 
in de rekenkunde ten nadele van de 
minima. 

In schril contrast met de haast als 
het gaat om de neerwaartse bijstelling 
van het minimumloon aan mogelijke 
vormen van arbeidstijdverkorting in 
de toekomst, staat de traagheid 
waarmee het kabinet reageert op de 
andere knelpunten bij de inkomensge-
volgen van arbeidstijdverkorting. 

Mijn tweede punt betreft de kwestie 
van de variabele premieheffing. Het is 
duidelijk dat degenen die voorop 
lopen met arbeidstijdverkorting 
bijdragen aan een verminderd beroep 
op de sociale zekerheid, de werkloos-
heidsregelingen voorop, maar 
wellicht ook op de arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen. Daarmee is een 
rechtsgrond geschapen voor een 
variabele premieheffing en kunnen de 
inkomensgevolgen van de voortrek-
kers van arbeidstijdverkorting enigs-
zins verzacht worden en het proces 
van arbeidstijdverkorting versoepeld 
worden. 

In het voetspoor van het CNV heeft 
de Minister dit idee aanvankelijk wei-
willend opgepikt, maar op voor ons 
onbegrijpelijke wijze verklaarde hij 
later in de Tweede Kamer bij het 
debat over de Voorjaarsnota: 

'Ik heb geen haast met het ontwik-
kelen van een dergelijk instrument, 
laat staan met het gebruiken ervan'. 

Het derde knelpunt betreft de 
inkomenspositie van de alleen 
verdieners onder de laagstbetaalden. 
Wij accepteren met pijn en moeite dat 
de individuele inkomensteruggang als 
gevolg van arbeidstijdverkorting aan 
de laagstbetaalden niet geheel voorbij 
kan gaan. Voor alleenverdieners is 
daarom een aanvullend inkomensbe-
leid nodig, dat naar onze mening het 
liefst buiten de ABW om geregeld 
moet worden. 

Men kan voor een aanvullend 
instrumentarium denken aan een 
toeslag op de kinderbijslag - al naar 
gelang ieders politieke voorkeur al dan 
niet te beschouwen als een stapje op 
weg naar inkomensafhankelijke 
kinderbijslag - , aan een tegemoetko-
ming in de woonlasten of aan fiscale 
maatregelen. Deze laatste mogelijkheid 
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heeft onze voorkeur, omdat fiscale 
maatregelen gemakkelijk kunnen 
doorwerken naar echelons boven het 
min imumloon. 

De Minister ziet het probleem wel 
onder ogen, maar praat erover op een 
nogal afstandelijke wijze. Hij denkt 
ook nu zeeën van ti jd te hebben voor 
het zoeken van oplossingen. In dit 
verband formuleerde hij het in de 
Tweede Kamer aldus: 

'Ik wi l er wel nadrukkelijk bijzeggen 
dat wij thans nog niet in deze situatie 
zijn beland. Er is nog behoorlijk veel 
ruimte in een behoorlijk traject om de 
effecten van arbeidsduurverkorting te 
laten doorwerken in de inkomens, ook 
in die van de minima'. 

Op andere plaatsen heeft de 
Minister op academische wijze de 
betekenis van het begrip 'sociaal 
min imum' gerelativeerd als afhankelijk 
van het algemene welvaartspeil in 
een bepaalde t i jd. Die academische en 
relativerende beschouwingen botsen 
wel met de subjectieve ervaringen en 
belevingen van de alleenverdieners 
onder de laagstbetaalden. 

Dit zijn ervaringen die wel stoelen 
op de objectieve vaststelling, dat bij 
deze groepen de vaste lasten veruit 
het grootste deel van het inkomen 
opeisen en het vrij besteedbare deel 
zeer gering is. Ook de belevingen en 
ervaringen van deze mensen maken 
deel uit van de sociale realiteit en 
kunnen niet zo laconiek en afstandelijk 
worden gerelativeerd als het erom 
gaat het fragiele maatschappelijke 
draagvlak voor herverdeling van 
arbeid in stand te houden. 

Als het gaat om de noden van de 
echte minima, v ind ik het gebruik van 
termen als 'nog behoorlijk veel ruimte 
om de inkomenseffecten van herver-
deling van arbeid op te vangen' 
ronduit verbijsterend. Ik vraag de 
Minister daarom of hij bereid is om de 
kwestie van de variabele premieheffing 
en het ontwikkelen van een aanvullend 
beleidsinstrumentarium voor alleen-
verdieners onder de laagstbetaalden 
met gezwinde spoed aan te pakken. 

Anders zou het draagvlak voor 
arbeidstijdverkorting wel eens snel 
ineen kunnen schrompelen en de 
maatschappelijke crisis die dan dreigt, 
zou wel eens zo'n omvang kunnen 
aannemen dat wi j ons daarvan nu 
nog geen voorstell ing kunnen maken. 
Ook allerlei democratische verworven-
heden zouden wel eens op de tocht 
kunnen komen te staan. 

Ik maak nu enige algemene opmer-
kingen over het inkomensbeleid. Wij 
missen helaas een inzicht in de 

beleidsuitgangspunten van deze 
Minister, nu de aangekondigde 
inkomensnotitie nog niet is versche-
nen. Als wi j de uitkomsten van 
driekwart jaar kabinetsbeleid bekritise-
ren - dat doen wij inderdaad - dan 
weten wij niet precies in hoeverre er 
sprake is van incidentalisme of gebrek 
aan samenhang of traagheid die 
bewuste normering doet uitbl i jven, 
dan wel of er sprake is van een 
weloverwogen beleid getoetst aan 
expliciete criteria. 

Ik beperk mij daarom tot het 
plaatsen van twee kanttekeningen. In 
de eerste plaatstenderen argumenten, 
hoewel ideologen te rechter zijde 
steeds onverhulder voor globale 
denivellering pleiten, van een optimale 
allocatie op de arbeidsmarkt en 
arbeidsmobiliteit thans, in een fase 
van massa-werkloosheid, in het 
algemeen volstrekt niet in de richting 
van zo'n globale denivellering, enkele 
minuscule segmenten op de arbeids-
markt misschien uitgezonderd. Op de 
arbeidsmarkt speelt het werkgelegen-
heidsmechanisme waarschijnlijk op 
dit moment een grotere rol dan het 
prijsmechanisme. 

In de tweede plaats dienen zich bij 
het kabinetsbeleid wel diverse 
denivelleringsmaatregelen aan die 
botsen met onze rechtvaardigheids-
principes en die wederom het draag-
vlak voor arbeidstijdverkorting 
kunnen ondermijnen. Ik signaleer vijf 
verschillende denivelleringsmaatrege-
len. 

De eerste denivelleringsmaatregel 
is, dat het kabinet in de totale collec-
tieve lastendruk een grootscheepse 
verschuiving heeft aangebracht 
tussen belasting- en premiedruk. 
Omdat de premies een maximumgrens 
hebben, treft het koopkrachtverlies 
van dit kabinetsbeleid uitsluitend de 
lage en middeninkomens en ontsprin-
gen de hoge inkomens de dans. Voor 
die uitkomst is het kabinet ten volle 
verantwoordelijk, al probeert het af en 
toe de schuldvraag elders te depone-
ren. 

De tweede nivellering treedt op 
tussen nieuwkomers en mensen die 
reeds 'gesettled' zijn op de arbeids-
markt. In een fase van welvaartsver-
mindering is dat begrijpelijk en deels 
ook niet te vermijden. Het kabinet 
scherpt dit echter wel te veel aan, 
door allerlei maatregelen bij de groep 
jongeren te laten cumuleren in een 
zeer snel tempo, zoals extra arbeids-
tijdverkorting met inlevering van 
loon, extra verlaging van het mini-
mumjeugdloon en afschaffing van 
een aantal uitkeringsrechten. 

Een derde vorm van denivellering 
treedt op tussen de eigen-huisbezitters 
- het betreft hierbij in het algemeen 
inkomens boven het gemiddelde - die 
in de watten worden gelegd met extra 
belastingsubsidies waarvoor zelfs het 
financieringstekort mag oplopen, en 
huurders die te kampen krijgen met 
huursti jgingen die de inflatie ruim 
overtreffen. 

De vierde denivellering heb ik al 
genoemd, namelijk de extra kortingen 
en de bevriezingen van het min imum-
loon en de daaraan gekoppelde 
sociale uitkeringen. Een vijfde denivel-
leringsronde van grote omvang wordt 
thans aangekondigd in de adviesaan-
vrage stelselherziening sociale 
zekerheid. Men dient te beseffen dat 
de uitkeringsgerechtigden In tweeërlei 
opzicht beneden het gemiddelde 
inkomen zitten. In de eerste plaats 
verdwijnen de laag geschoolden en 
de kwetsbare groepen het eerst van 
de arbeidsmarkt. In de tweede plaats 
ligt de gemiddelde uitkering sowieso 
duidelijk lager dan het gemiddelde 
verdiende loon. 

Deze vijf denivelleringsverschijnse-
len in het kabinetsbeleid moeten de 
Minister en de Staatssecretaris belast 
met de sociale zekerheid, beiden, 
althans in het verleden, verbonden 
met de christelijk-sociale stroming, 
toch te denken geven. Ik vraag de 
Minister of dit alles nu werkelijk 
berust op een ongelukkige samenloop 
van omstandigheden - ik denk aan 
een gebrek aan samenhang in het 
beleid - of dat hieraan expliciete 
uitgangspunten ten aanzien van de 
inkomenspolitiek ten grondslag 
liggen. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de adviesaanvrage over de sociale 
zekerheid die enkele zeer uiteenlopen-
de kanttekeningen van mijn kant 
vergt. Mijns inziens worden enerzijds 
een aantal uitgangspunten geformu-
leerd die zeker serieus de aandacht 
verdienen en die een serieuze overwe-
ging waard zijn. Ik noem de volgende. 

In de eerste plaats het brengen van 
ambtenaren onder hetzelfde uitke-
ringsregime als particuliere werkne-
mers. Ik mis alleen hierin alleen nog 
de politieke ambtsdragers. 

In de tweede plaats noem ik de 
opheffing van de discriminatie van de 
gehuwde vrouw in de werkloosheids-
regelingen. De prijs voor deze vorm 
van verzelfstandiging, geschat op 1 
mld. a1,5 mld., zijn wij bereid te 
betalen. Wij zijn ook bereid de 
financiering daarvan te zoeken binnen 
de sociale zekerheid. 
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In de derde plaats denk ik aan de 
differentiatie in uitkeringsduur naar 
arbeidsverleden en/of leeftijd. 

In de vierde plaats wijs ik op het 
principe van de loondervingsregeling 
met vangnet. 

In de vijfde plaats kunnen wi j het op 
zich zelf ook nog wel eens zijn met de 
gedachte om de soms wel erg uit de 
kluiten gewassen werkloosheidsconv 
ponent in de WAO terug te dringen, 
mits daarbij grote behoedzaamheid 
en geleidelijkheid betracht wordt en 
het kabinet ook met positieve voorstel-
len komt, zoals een verzwaarde 
ontslagprocedure voor minder vitale 
werknemers, onder andere bepleit in 
een recent CDA-rapport over de 
sociale zekerheid en mits het wets-
ontwerp Arbeid gehandicapte werkne-
mers niet aan modieuze deregulering 
ten prooi zullen vallen. 

Helaas blijft deze betrekkelijke 
adhesie van onze kant aan een aantal 
uitgangspunten, toch steken op het 
theoretisch niveau en kan zij zich niet 
uitstrekken naar de praktijk. Aan de 
werknemersverzekeringen - hierover 
gaat het nu - ligt de gedachte van een 
betrekkelijke inkomenscontinuïteit in 
geval van onvoorziene werkloosheid 
of arbeidsongeschiktheid ten grond-
slag. Die betrekkelijke inkomensconti-
nuïteit maakt het mogelijk bepaalde 
verplichtingen voor de toekomst aan 
te gaan, bij voorbeeld het kopen van 
een huis, het inruilen van een dag 
arbeid voor studie en is ook bevorder-
lijk voor de arbeidsmobiliteit. 

Nu de Regering echter uitkeringsper-
centages voorstelt van 70 op het 
minimumniveau en daarboven snel 
aflopend tot 60, vervalt het element 
van inkomenscontinuïteit vrijwel 
geheel. De modale ex-werknemer valt 
in dit stelsel al terstond terug op een 
inkomen beneden het minimumloon. 
Als hij kostwinner is komt hij dus in 
het vangnet van de huishoudenstoe-
slag terecht. 

Een persoon van 38 jaar, dus geen 
starter op de arbeidsmarkt, waarschijn-
lijk met twee opgroeiende kinderen, 
met een inkomen van twee keer het 
min imumloon - het gaat dus om een 
heel aardig inkomen - , valt in dit 
stelsel al na één jaar terug op een 
inkomen beneden het minimumloon. 
Hij komt dus in het vangnet terecht. 
Dit theoretische onderscheid tussen 
loondervingsfunctie en minimumbe-
hoeftefunctie wordt op deze wijze wel 
erg futiel. 

Aan het winstpunt van individuele 
uitkeringsrechten van getrouwde 
vrouwen, wordt weer afbreuk gedaan 

door de enorme uitbreiding van 
kostwinnersbepalingen door de 
enorme uitbreiding van het aantal 
personen dat in dat vangnet terecht-
komt. Maar, zo werpt het kabinet 
tegen, men kan zich toch individueel 
of collectief bij verzekerden? 

Wij vinden dit een slecht alternatief, 
niet omdat wij tegen de veel bezongen 
eigen verantwoordelijkheid zijn, maar 
wel omdat de risico's van werkloos-
heid, bedrijfsongevallen en beroeps-
ziekten zeer onevenredig zijn verspreid 
over bedrijfstakken en beroepen. Voor 
wie nog werk kan vinden, wordt het 
zaak te mikken op een zo safe, continue 
en schoon mogelijke baan en daar te 
blijven zitten tot het klokje van de VUT 
tikt, als dit stelsel doorgaat. 

De tweede reden waarom wi j zo'n 
enorme verlaging van uitkeringsper-
centages afwijzen, is de inkomenspo-
litieke: de ongerechtvaardigde 
vergroting van de inkomensverschillen 
tussen betaald werkenden en baanlo-
zen. Wij realiseren ons zeer wel dat de 
betaalbaarheid van de sociale zeker-
heid in een kritieke fase belandt bij 
een explosief stijgend aantal uitke-
ringsgerechtigden en dat er een grens 
is aan de stijging van de premiedruk, 
al weet niemand waar die precies ligt. 

Men kan de vraag stellen naar de 
grens van de maatschappelijke 
bereidheid om de premiedruk op te 
brengen. Bij de beantwoording van 
die vraag is het zaak om vooreerst 
goed te luisteren naar de vakbeweging, 
als veruit de belangrijkste spreekbuis 
van de werkenden. Welnu, de Neder-
landse vakbeweging kiest nog steeds 
voor een brede belangenbehartiging 
en verdedigt een gelijkmatige inko-
mensontwikkeling van betaald 
werkenden en baanlozen. Op zo'n 
vakbeweging mogen wi j best een 
beetje trots zijn. 

Een conferentie van Raad van 
Kerken, Humanistisch Verbond, FNV 
en CNV deed dit voorjaar de volgende 
uitspraak: 'Een algemene verlaging 
van de sociale uitkeringen is niet 
aanvaardbaar. Een fundamentele 
herziening van de sociale zekerheid 
om financiële redenen is noch nodig, 
noch gewenst. De lasten van de 
sociale zekerheid moeten door de 
hele samenleving naar draagkracht 
worden gedragen, zo nodig door 
premies of belastingen te verhogen, 
met het ontzien van mensen met de 
laagste inkomens.' 

Ik constateer dat het kabinetsbeleid 
toch wel zeer haaks staat op deze 
opvattingen van toch zeer belangrijke 
geestelijke en maatschappelijke 
stromingen in ons land. 

Naar onze mening moet de opios-
sing van de financieringscrisis van de 
sociale zekerheid primair worden 
gezocht in de herverdeling van arbeid. 
Die verlicht in twee opzichten de 
financiering van de sociale zekerheid: 
het inleveren van loon voor arbeidstijd-
verkorting werkt door in de uitkerings-
hoogte en voorts leidt arbeidsduurver-
korting tot een verminderd beroep op 
de sociale zekerheid. Dank zij herver-
deling van werk kan er, bij ongewijzigd 
beleid, op deze wijze op termijn - dit 
geef ik toe - ook voor miljarden 
worden bespaard. 

Ten tweede bepleiten wij verder-
gaand onderzoek naar verandering in 
de financieringsgrondslag. Dat heb ik 
al eerder genoemd. 

Ten derde zijn wi j , voor zover 
voorgaande elementen op korte 
termijn onvoldoende soelaas bieden, 
bereid om mee te denken over 
noodoplossingen en bij voorbeeld 
tijdelijk een glijdende schaal in 
overweging te nemen. Fraai is zo'n 
maatregel allerminst, omdat deze 
afbreuk doet aan het ook door ons 
gehuldigde equivalentiebeginsel. 

Een noodsituatie kan soms een 
noodmaatregel rechtvaardigen. Met 
Veldkamp zeggen wi j dan wel dat de 
noodzaak duidelijk moet worden 
aangetoond en er tijdelijkheid moet 
worden ingebouwd. Wij zouden ons 
een 'noodwet glijdende schaal' 
kunnen voorstellen, waarvan de 
laatste zin luidt: deze wet eindigt per 
1 januari 1990. Volgens het scenario-De 
Koning zijn wij dan aan de 32-urige 
werkweek toe en dat moet toch een 
aanzienlijk volume-effect op de 
sociale zekerheid hebben. 

Ik kom nu tot het terrein van de 
project-Staatssecretaris voor Emanci-
patiezaken. Veruit de belangrijkste 
maatschappelijke gebeurtenis op 
emancipatiegebied van de laatste ti jd 
vond op 28 mei in Den Haag plaats: 
83 Vrouwenorganisaties van zeer 
uiteenlopende maatschappelijke en 
politieke signatuur, zowel traditionele 
vrouwenorganisaties als groeperingen 
uit de nieuwe vrouwenbeweging, 
congresseerden over het thema 
'vrouw en werk' en verenigden zich 
op gezamenlijke uitgangspunten. Dit 
was dus een uniek gebeuren. Ook de 
heren Drabbe en Van Eijkelenburg 
zagen het belang van deze dag in en 
gaven acte de présence. Helaas was 
de Staatssecretaris, belast met het 
emancipatiebeleid, de grote afwezige. 

De Staatssecretaris liet zo een kans 
voorbijgaan om haar visie op de 
problematiek te geven of eventueel de 
dilemma's die zij ontmoet uiteen te 
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zetten. Het is toch wat armoedig, dat 
1100 vrouwen wel worden geconfron-
teerd met de visie van twee heren uit 
de werkgevers- en vakbondswereld 
maar in het ongewisse blijven over de 
visie van de projectstaatssecretaris 
voor emancipatiezaken. 

Er staat toch in het regeerakkoord, 
dat emancipatie een beleidsterrein is, 
dat extra politieke aandacht behoeft, 
waarvoor een projectstaatssecretaris 
nodig is, een interdepartementaal 
plan en een aantal specifieke projecten, 
zoals 'vrouwen en werkgelegenheid'. 
Dat project is stellig nuttig en nodig 
en wij wachten met belangstelling de 
resultaten af. 

In de werkgelegenheidsnotitie van 
dit kabinet uit januari van dit jaar 
komt het woord vrouw echter in het 
geheel niet voor. Er is nog wel enige 
aandacht voor specifieke maatregelen 
voor jongeren maar in het geheel 
niets over en voor vrouwen. Het 
beleidsplan voor een interdepartemen-
tale aanpak van een werkgroep onder 
leiding van Paula van Schaveren 
schijnt sinds februari ergens in een 
bureaula te liggen. 

Na de publikatie van de 'Analyse 
van het vrouwenvraagstuk' in I982 
wachten we thans op het beleidsplan 
voor een interdepartementale aanpak. 
Dankzij het blad Opzij van mei hebben 
wi j inmiddels enige indruk gekregen 
van dit plan. Dat maakt ons nieuws-
gierig naar het gehele plan. Onze 
vraag aan de Staatssecretaris is, 
wanneer dit beleidsplan, liefst met 
een standpuntbepaling van het 
kabinet maar desnoods zonder, 
gepubliceerd wordt. 

Wanneer we spreken over emanci-
patie en het recht op economische 
zelfstandigheid, dan is de toegang tot 
de arbeidsmarkt toch de belangrijkste 
sleutel. Uit allerlei gegevens, onder 
andere de aanvragen voor de zoge-
naamde eenmalige uitkeringen blijkt 
dat mensen die op of onder het 
bestaansminimum zitten voor een 
onevenredig deel vrouwen zijn. 

Het gaat vooral om alleenstaande 
oudere vrouwen die hun baan 
verloren hebben of in de WAO 
belandden of om bijstandsmoeders 
die hun kostwinner kwijtraakten. Men 
spreekt in dit verband wel over 
feminisering van de armoede. De 
vroegere veronderstelling, dat 
vrouwen meestal wel een kostwinner 
vonden die mede voor haar inkomen 
zorgde tot de dood erop volgde, is 
door de maatschappelijke ontwikkeling 
achterhaald. In het overgangsproces 
tussen kostwinnersprincipes en 

individuele economische zelfstandig-
heid, waarin onze maatschappij zich 
nu bevindt, dreigt een groep vrouwen 
met vaak weinig opleiding de dupe te 
worden. 

De arbeidstijdverkorting en de 
herverdeling van werk die thans zijn 
ingezet vormen een stap in de 
ontwikkeling van gezins- naar individu-
eel inkomen. Het is te voorzien, dat 
het dalend inkomen van de man-kost-
winner zo meteen een nieuwe groep 
vrouwen naar de arbeidsmarkt drijft, 
bij de lagere inkomens alleen al om 
financiële redenen. Daarbij is een 
aanvullend overheidsbeleid nodig, 
onder andere op het terrein van bij-, 
her- en omschol ing. Ook de zeer 
complexe problematiek rondom 
individualisering van belastingen en 
sociale uitkeringen is niet echt 
bevredigend op te lossen zonder een 
feitelijk verruimde toegang van 
vrouwen tot de arbeidsmarkt. 

We groeien schoksgewijze toe naar 
een maatschappij met in principe een 
arbeidsplicht voor iedereen, man en 
vrouw (niet van vandaag op morgen; 
dat begrijpt iedereen) en met een 
ruim ouderschapsverlof voor de 
verzorging van jonge kinderen. 
Onderschrijft de Staatssecretaris onze 
opvatting over het verband tussen 
emancipatie, herverdeling van werk 
en economische zelfstandigheid op de 
terreinen van arbeid, belastingheffing 
en sociale zekerheid? 

Ik sluit het onderdeel emancipatie-
beleid af met een positief punt. Wij 
spreken onze erkentelijkheid erover 
uit, dat we verleden week in de krant 
mochten lezen, dat de Staatssecretaris 
heeft besloten, dat buitenlandse 
vrouwen zich nu vrijer op de arbeids-
markt kunnen bewegen daar ze voor 
de afgifte van verklaringen niet meer 
afhankelijk behoeven te blijven van 
hun echtgenoot. 

Ik kom nu toe aan de arbeidsvoor-
zieningen, arbeidsbemiddeling en 
arbeidsomstandighedenwet. Via 
folders en voorlichtingspraatjes 
moedigt de overheid vrouwen en 
schoolverlaters aan zich te laten 
inschrijven bij het arbeidsbureau. Op 
zich zijn dat nuttige adviezen, mits ze 
vergezeld gaan van aanvullend beleid, 
waaronder werkgelegenheidsplannen 
voor bedreigde categorieën. 

Wij leggen daarnaast de resultaten 
van de onderzoeken van de Stichting 
Economisch Onderzoek van de 
universiteit van Amsterdam, waarvan 
verslag wordt gedaan in ESB van 18 
mei jongstleden. Daaruit blijkt dat de 
rol van het arbeidsbureau bij het 
zoeken naar werk bedroevend klein is. 

Uit de SEO-onderzoeken komt naar 
voren, dat het GAB slechts aan een 
klein aantal respondenten banen heeft 
aangeboden en aan ongediplomeerde 
schoolverlaters helemaal niet. 

Slechts 40% van de sollicitaties van 
schoolverlaters had betrekking op 
door het GAB aangedragen vacatures. 
Het is dan ook geen wonder dat 
driekwart van de ondervraagden 
ontevreden is over de bemiddelings-
hulp van het arbeidsbureau. Gezien 
de huidige beperking, kan het arbeids-
bureau kennelijk niet meer doen. 

Onderzoeker Van Puffelen conclu-
deert in zijn artikel in ESB, dat training 
en begeleiding van zoekgedrag en 
sollicitatiegedrag door het arbeidsbu-
reau na de school zouden moeten 
worden voortgezet en dat de arbeids-
bureaus daartoe moeten worden 
versterkt. 

Volstrekt haaks op deze conclusie 
circuleren er thans berichten als 
zouden er 760 personeelsplaatsen bij 
de arbeidsbureaus moeten verdwij-
nen. Uiteen oogpunt van werkgelegen-
heidsbeleid en volumebeleid ten 
aanzien van de sociale zekerheid 
zouden naar onze mening de arbeids-
bureaus ongeveer de laatste plek 
mogen zijn, waar arbeidsplaatsen 
verdwijnen. 

In een brief van 29 april j l . schrijft de 
Directeur-Generaal voor de Arbeids-
voorziening onder de titel 'beperking 
personeelsformatie Arbvo', onder punt 
c: 

'Voorstellen tot ingrijpende reductie 
van voornamelijk een tweetal taken 
van de GAB's, te weten 

een vermindering tot de helft van 
de bemoeiingen met ontslagzaken ex 
artikel 6 BBA, en 

een vermindering met 30% van de 
activiteiten van arbeidsconsulenten 
ten behoeve van minder kansrijken op 
de arbeidsmarkt.'. 

Wij vinden dit ontstellende en 
ongerijmde voorstellen en onze 
bezorgheid verdwijnt niet helemaal 
als sneeuw voor de zon, als w i j in 
dezelfde brief lezen: Met nadruk wijs 
ik erop, dat op deze voorstellen nog 
geen beslissingen zijn genomen. 

Misschien kan de Minister onze 
ongerustheid wegnemen door hier 
te verklaren, dat hij zeker ook geen 
beslissingen in deze richting zal 
nemen. Ik wil er, naar ik hoop ten 
overvloede, op attenderen, dat een 
terugdraaiing van de huidige individu-
ele ontslagbescherming, met preven-
tieve toetsing door de directeur van 
het arbeidsbureau, een zeer principië-
le, diep ingrijpende politieke beslissing 
is, die natuurlijk nooit kan worden 
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beschouwd als een soort bijprodukt 
van personeelsreductie. 

De huidige arbeidsmarkt is in feite 
een eenzijdige werkgeversmarkt. Zo 
liggen de machtsverhoudingen nu 
eenmaal bij een massa-werkloosheid. 
Het beleid van het kabinet dient in dit 
stadium erop gericht te zijn om, voor 
zover mogelijk, het overwicht van de 
werkgevers te corrigeren. Verbetering 
van ontslagbescherming is dan ook 
veeleer de politieke opgave dan 
verslechtering als uitvloeisel van 
personeelsinkrimping. Verbetering 
van ontslagbescherming laat uiteraard 
volstrekt onverlet de kwestie van een 
gewenste snellere afwikkeling van 
procedures en meer inzicht daarin. 

In verband met het arbeidsmarkt" en 
arbeidsbemiddelingsbeleid wil ik een 
opmerking maken over wat tegenwoor-
dig flexibele arbeidsrelaties heet. Naast 
de bekende gereglementeerde vormen 
zoals tijdelijke arbeidscontracten en 
uitzendarbeid, worden hiertoe ook on-
of weinig gereglementeerde vormen 
gerekend, zoals thuisarbeid, afroepcon-
tracten en arbeidspools. In het voorlopig 
verslag vroegen wij om meer gegevens 
over de omvang van de laatstgenoemde 
vormen van losse arbeid. 

Uit de memorie van antwoord blijkt 
dat het ministerie geen enkel inzicht 
heeft in vormen en omvang van 
arbeidspools en afroepcontracten. Wij 
hebben dat inzicht evenmin. Wij 
vrezen dat het verschijnsel toeneemt. 
In ieder geval staat vast dat het aantal 
werkenden via uitzendbureaus, een 
door de overheid gecontroleerd en 
van een ca.o. voorzien instituut, sinds 
1980 bijna gehalveerd is. 

Misschien heeft er een zekere 
substitutie opgetreden in de richting 
van ongecontroleerde losse arbeid, 
een verschijnsel dat bij de huidige 
arbeidsmarkt gemakkelijk vatbaar is 
voor misstanden. Wij vragen het 
kabinet daarom, een snel onderzoek 
te starten over dit verschijnsel, zodat 
wij bij een volgend debat althans 
weten wat er gaande is. 

Voorzitter, een soortgelijk betoog 
als over de arbeidsbemiddeling kan 
ik houden over de lang voorbereide 
en vanuit alle politieke invalshoeken 
toegejuichte invoering van de Arbeids-
omstandighedenwet. Dit zou een 
positief signaal kunnen zijn in een 
kritieke fase, waarin werkzoekenden, 
door nood gedreven, des te gemakke-
lijker ongezonde en onveilige werksi-
tuaties voor lief neigen te nemen en 
werkgevers eerder geneigd zullen zijn, 
op dit gebied te bezuinigen. 

Effectuering van de ARBO-wet vergt 
spoedige uitbreiding van de arbeidsin-
spectie. Tot en met 1983 had die 
uitbreiding volgens planning 65 man 
moeten bedragen. Het worden er 
slechts 34,5, als wij de memorie van 
antwoord goed begrepen hebben. De 
reeds toegezegde uitbreiding voor 
1982 is ingetrokken. Het nogal 
onwaarschijnlijke antwoord op onze 
vraag 103 in het voorlopig verslag 
luidt dat dit geen consequenties 
behoeft te hebben voor invoering van 
de eerste fase. 

Vorige week konden we echter al in 
de kranten lezen dat dit helemaal niet 
meer zo zeker is. Krantenkoppen 
luidden: ARBO-wet met vertraging 
ingevoerd. Ik citeer uit de NRC: 'De 
Arbeidsomstandighedenwet zal 
vrijwel zeker bij de overheid met 
vertraging worden ingevoerd. Volgens 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello ontbreekt zelfs nog de 
mankracht om de invoering van de 
wet voor het particuliere bedrijfsleven 
volgens plan te laten verlopen.' 

Als ik het goed heb begrepen, zijn 
er op dit gebied nog geen definitieve 
beslissingen genomen. Ik dring er bij 
het kabinet op aan, dit terrein niet te 
snel prijs te geven. Arbeidsbemidde-
ling, ontslagbescherming en verbete-
ring van arbeidsomstandigheden 
behoeven juist nu versterking. Als het 
kabinet hierop 'bezuinigt', dan 
ontmaskert het zichzelf als een 
kabinet dat niet tegen de stroom durft 
op te roeien, maar zich met de stroom 
laat meevoeren naar beneden. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Door de kabinetscrisis van 
mei 1982 is het twee jaar geleden dat 
wij ons laatste beleidsdebat met 
bewindslieden van dit departement 
hadden. Nu houden wij een beleids-
debat op een tijdstip waarop reces en 
nieuwe begroting voor de deur staan 
en op een tijdstip van de dag, waarop 
de 'strijders' moe worden. 

Een en ander betekent echter niet 
dat wij geen gelegenheid tot discussie 
c.q. confrontatie met de voor dit 
departement verantwoordelijke 
bewindslieden zouden hebben gehad. 
Integendeel, meer dan ons lief was. 
Zelfs vandaag nog, voor dit debat, en 
het einde van een stroom van wets-
ontwerpen lijkt nog niet in zicht. In 
tegenstelling tot de industriële 
produktiviteit is die van dit departe-
ment klaarblijkelijk nog groeiend. 

Ook al vragen de activiteiten vaak 
zware offers van de betrokkenen en 
dragen vroegtijdige uitspraken over 

wetsontwerpen en de behandeling 
daarvan soms sporen van nood en 
spoed, toch menen wij dat een woord 
van waardering voor de enorme inzet 
van bewindslieden en hun medewer-
kers zeker op zijn plaats is. Zij staan, 
door de feitelijke situatie gedwongen, 
voor moeilijke, ondankbare taken en 
zij zullen evenals wij met een zekere 
weemoed terugdenken aan de lange 
periode van opbouw en uitbreiding 
van werkgelegenheid, sociale zeker-
heid en inkomen. 

Wij nemen aan dat dit voor het 
gehele kabinet geldt, nu de uitgaven 
met vele miljarden tegelijk moeten 
worden teruggedrongen. In vergelij-
king daarmee waren de 1%-voorne-
mens van het kabinet-Den Uyl en 
Bestek-'81 van het kabinet-Van Agt-2, 
waarvan overigens te weinig werd 
gerealiseerd, 'zachte' zaken. 

Er is in een korte periode door dit 
kabinet al onvoorstelbaar veel 
bezuinigd. Men kan zich afvragen, 
waar de grens van het maatschappelijk 
verwerkbare of aanvaardbare ligt. 
Mogen wij de Minister vragen in zijn 
antwoord wat nader op deze proble-
matiek in te gaan. 

Ook de toenmalige minister Den 
Uyl schreef in de aanhef van de 
memorie van antwoord op een 
voorlopig verslag ter voorbereiding 
van het beleidsdebat van 1982, dat 
ombuiging van bestaande trends 
noodzakelijk moet worden geacht. 
Daarmee drukte hij het onzes inziens 
zeer zacht uit. Vervolgens constateerde 
hij - ik citeer opnieuw - 'dat het onder 
de gegeven omstandigheden geen 
verbazing kan wekken, dat de menings-
verschillen tussen de diverse maat-
schappelijke groeperingen en over de 
meest wenselijke aanpak scherper tot 
uitdrukking komen.' 

Wij constateren dat met hem. Wij 
zijn echter tevens van mening dat de 
wijze waarop sommige belangengroe-
pen menen uiting te moeten geven 
aan die meningsverschillen, ons 
verontrust. Dat geldt in het bijzonder 
voor de opstelling van degenen die 
menen ook na een parlementair 
genomen besluit het eigen inzicht te 
moeten laten prevaleren. 

Het kabinet tracht verbetering in 
onze slechte sociaal-economische 
situatie te moeten brengen langs de 
drie bekende beleidssporen verster-
king van de marktsector, herverdeling 
van arbeid en financiële bijstelling om 
het verlammende tekort van ruim 40 
miljard terug te dringen. 

Tot nu toe ervaren de burgers die 
gevolgen van het terugdringen van 
het financieringstekort met zijn 
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negatieve gevolgen voor de beste-
dingsruimte als het overheersende 
element. Zij zien weinig of niets van 
verbetering in de marktsector of van 
resultaten van de herverdeling van 
arbeid. 

Het vervelende is dat de noodzake-
lijke maatregelen met betrekking tot 
de knelpunten werk, koopkracht en 
overheidsfinanciering, zeker voor de 
korte termijn niet in eikaars verlengde 
liggen. Sterker: op de korte termijn 
kunnen zij zelfs tegengestelde effecten 
oproepen. Deelt de Minister onze 
mening? Als dit zo is, wordt dit dan 
wel voldoende op de burgers overge-
bracht? 

Nu weten wi j wel dat succes op die 
terreinen ti jd vraagt. Wij zijn van 
mening dat het beleid dus niet op de 
korte termijn be- of veroordeeld mag 
worden. Een feit blijft wel dat het 
bereiken van consensus tussen 
overheid en bedrijfsleven en ook 
tussen de vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven en hun leden, 
hierdoor in toenemende mate wordt 
bemoeilijkt. Het feit dat er in november 
1982 eindelijk weer eens een stich-
tingsakkoord ten aanzien van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid werd 
bereikt, bewijst wel dac die partijen de 
ernst van de situatie inzien. 

Zij richten zich daarbij op rende-
mentsherstel en herverdeling van 
arbeid door middel van arbeidsduur-
verkorting in ruil voor prijscompensa-
tie. Wij achten dat een goede zaak, 
ofschoon wi j ons realiseren dat noch 
het één noch het ander onze enorme 
werkgelegenheidsproblemen binnen 
enkele jaren zal oplossen. Inlopen van 
achterstand is moeilijk, ook wat de 
rendementen betreft. Het wekt de 
schijn dat de offers geen resultaten 
opleveren. 

Wij zijn er echter van overtuigd dat 
de ingeslagen weg goed is om verder 
gaande afbrokkeling van de werkgele-
genheid af te remmen en om meer 
mensen, zij het met kortere werktijden, 
werkte bieden. Gunstige bedrijfsresul-
taten zijn namelijk noodzakelijk om de 
kansen op het behoud van bestaande 
en op uitbreiding met nieuwe arbeids-
plaatsen te vergroten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit dit 
deel van mijn bijdrage af met een 
citaat uit ons CDA-verkiezingspro-
gramma 1981-1985. Dat luidt: 'De 
huidige problemen kunnen niet 
opgelost worden als wij onze op de 
na-oorlogse welvaartsideologie 
gebaseerde verlangens onverkort 
wensen te handhaven; indien wi j 
verkregen rechten als vanzelfsprekend-

heid en als onaantastbaar zouden 
blijven beschouwen; indien wij van 
mening blijven dat door het verschaf-
fen van een uitkering het probleem 
van de werkloosheid is opgelost; 
indien wij slechts bereid zijn een 
stapje terug te doen nadat onze 
buurman het voorbeeld heeft gegeven. 

Het zijn deze verstarde verhoudingen 
die leiden tot welhaast besmet 
verklaarde discussies in de vaderland-
se politiek, waardoor wi j , wat de grote 
vraagstukken betreft, geen stap 
verder komen.' 

Wij hebben wel de indruk dat er 
momenteel, ondanks alle kritiek, toch 
meer flexibiliteit wordt getoond, met 
name in het arbeidsvoorwaardenover-
leg dat meer is gericht op rendements-
herstel en arbeidsduurverdeling dan 
in het nabije verleden het geval was. 
Dat is een grote verdienste van het 
akkoord in de Stichting van de Arbeid. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij denken 
dat het akkoord in de Stichting van de 
Arbeid vooral tot stand is gekomen 
onder de druk van de zo explosief 
gegroeide werkloosheid. Ook als men 
het verruimde werkloosheidsbegrip 
verdisconteert, is het aantal werklozen 
in korte ti jd verdubbeld en heeft het 
het onaanvaardbaar hoge niveau van 
3U miljoen bereikt. 

Veel te lang - wij hebben er in dit 
huis vaker voor gewaarschuwd -
hebben wij de marktsector verwaal-
oosd en ons in slaap laten sussen 
door de nu ook onbetaalbaar gewor-
den groei van de niet-marktsector. 
Aardgasopbrengsten kunnen dat niet 
langer verbloemen. Het kabinet 
probeert nu door een meersporenbe-
leid verbetering in de toestand te 
brengen, maar het stuit daarbij op de 
scherpe kritiek die luidt: wi j offeren 
wel, maar zien geen resultaten. Dat 
behoeft overigens niet te verbazen. 

Structureel noodzakelijke ingrepen 
kunnen en zullen voor een deel 
conjunctureel ongunstig uitwerken. 
Ook de toenmalige minister Den Uyl 
constateerde verleden jaar - ik 
citeerde hem reeds - dat de menings-
verschillen nu scherper naar voren 
komen. Nu hij weer oppositieleider is, 
levert hij daar dan ook zijn bijdrage 
aan, ondanks de eigen ervaringen met 
de ziektewetvoorstellen. 

Inmiddels is, zoals gezegd, het 
stichtingsakkoord van november in 
uitvoering. Uit de afgesloten ca.o. 's 
blijkt dat er niet onverdienstelijk is 
ingespeeld op de doelstellingen van 
rendementsherstel en arbeidsduurver-
deling. Jammer, maar onvermijdelijk 
is dat het resultaat van de matiging en 
de arbeidstijdverkorting vooralsnog 

overwegend tot behoud of minder 
uitstoot van bestaande werkgelegen-
heid leidt. Toch zullen wij dat moeten 
accepteren als de eerste fase op weg 
naar nieuwe mogelijkheden. Deelt de 
Minister onze visie? 

Mijnheer de Voorzitter! Het grote 
twistpunt met de oppositie met 
betrekking tot de werkgelegenheids-
verbetering is het meer of minder 
stimuleren door de overheid. Dat is bij 
gebrek aan geld geen gemakkelijke 
opgave. Welke weg men echter ook 
kiest, de werkloosheid zal op het 
huidige en zeer hoge peil bli jven, zo 
blijkt uit het vervolgrapport van de 
WRR. Tegen die achtergrond is het 
begrijpelijk dat het bedrijfsleven, 
voorgegaan door de overheid en haar 
arbeidsvoorwaardenpartners, thans 
de weg naar herverdeling van de 
beschikbare betaalde arbeid heeft 
ingeslagen en de daaruit voortvloeien-
de koopkrachtachteruitgang accep-
teert. 

Vooralsnog lijken de werknemers 
daartoe bereid, ondanks de extra 
daling van het netto-inkomen door de 
stijgende premielasten. Toch vragen 
wi j ons af, hoe lang die bereidheid tot 
dubbele offers blijft bestaan, wanneer 
de resultaten ondanks die offers 
uitblijven. Hoe taxeert de Minister het 
toekomstperspectief in dezen? 

Mijnheer de Voorzitter! Naast 
arbeidsduurverkorting kan verder-
gaande deeltijdarbeid naar onze 
mening een belangrijke bijdrage 
leveren aan eerlijker delen van de 
arbeid. De ervaring leert tot nu toe 
wel dat er bij de voltijdwerkers weinig 
animo tot omschakeling is, maar dat 
behoeft zeker voor de eenverdieners 
geen verbazing te wekken. 

Zij kunnen het hoofd bij een loon 
voor 40 uur werken nauwelijks boven 
water houden. Bovendien zijn arbeids-
voorwaarden noch ons stelsel van 
sociale zekerheid voldoende op de 
deeltijdarbeid c.q. kortere arbeidsduur 
ingesteld. Voor zover men wel 
gebruik kan en wi l maken van deeltijd-
arbeid - dat ijn vooral de tweeverdie-
ners - blijkt het netto-inkomen in 
relatie met de gewerkte ti jd overigens 
aanzienlijk gunstiger te zijn als gevolg 
van de belastingprogressie en de 
premiefranchise. 

Een en ander betekent wel dat de 
fiscus en het Arbeidsongeschiktheids-
fonds er slechter van worden, wat tot 
drukverzwaring van de voltijdwerkers 
kan leiden zolang er geen aanpassin-
gen van de wetgeving plaatsvinden. 
Hoe beoordelen de bewindslieden 
deze ontwikkeling? Hebben zij al 
voornemens op dit terrein? Een 
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zekere bevoordeling van deeltijdwerk 
kan als stimulans werken, maar waar 
ligt de grens? 

Met instemming hebben wij kennis 
genomen van het antwoord op vraag 
6, betreffende de arbeidstijdverkorting. 
Wij zijn het eens met een kostenneu-
trale en gedifferentieerde aanpak door 
de sociale partners bij een terughou-
dende opstelling van de overheid. 

Het lijkt ons, zeker in deze fase, 
prematuur dwingende voorschriften 
te stellen. Beter is het, de nu nog 
prille ervaringen in de zeer van elkaar 
afwijkende werksituaties te volgen, 
om daaruit te zijner tijd en indien 
nodig maatregelen af te leiden. Die 
maatregelen moeten echter wel 
worden genomen wanneer van 
onvoldoende medewerking zou 
blijken. Deelt de Minister onze 
mening? 

In dit verband lijkt het ons ook 
verstandig, voorzichtig te zijn met 
wijzigingen in de Arbeidswet. Strin-
gentere voorschriften zouden de 
flexibilitit welke zich hier en daar 
begint af te tekenen kunnen belemme-
ren, en zouden de arbeidsduurverkor-
ting met behoud of uitbreiding van de 
bedrijfstijd kunnen bemoeilijken. 
Deelt de Minister onze zienswijze? 

Verleden jaar namen wij met 
instemming kennis van de passages 
in de regeringsverklaring over het 
regionaal beleid. Daarna werden wij 
verontrust door de uitspraken van de 
Minister bij gelegenheid van de 
opening van het nieuwe arbeidsbureau 
te Coevorden. Wij hebben er begrip 
voor dat de ontwikkelingen in andere 
landsdelen ertoe nopen, de accenten 
ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid 
'enigszins' te verleggen, om met de 
woorden van de Minister te spreken. 

In dit verband hebben wij meerdere 
malen als onze mening gegeven dat 
het regionaal herstel sterk afhankelijk 
is van het nationaal herstel. Daarnaast 
mag echter het wegwerken van de 
regionale werkloosheidscomponent 
niet worden verwaarloosd. Immers, 
ook nu vrijwel het gehele land 
worstelt met werkloosheidsproble-
men, dient de Regering voort te gaan 
met de toegezegde extra-inspanningen 
voor de herstructureringsgebieden 
Noorden des Lands en Zuid-Limburg 
die er, nog los van de bijzonder hoge, 
versluierde werkloosheid in de WAO 
en de vervroegde uittredingen, als 
regio's nog altijd extra ongunstig 
uitspringen. Als gevolg van de 
mijnsluitingen vanaf 1965 zijn er in de 
Oostelijke Mijnstreek gezinnen waar 
na de vader nu ook de kinderen - dus 

de tweede generatie - op uitkeringen 
zijn aangewezen! 

Het lijkt ons zinvol, de genoemde 
gebieden met voorrang te betrekken 
bij nieuwe ontwikkelingen en bij 
voorbeeld bij de stimulering van het 
toerisme. 

Ook het overheids-inkoopbeleid kan 
in het kader van de werkgelegenheid 
een bijdrage leveren. Een goed 
voorbeeld vinden wij het herstel van 
Volvo, waaraan de overheid een 
belangrijke bijdrage leverde. De 
voortzetting van het op de zwakste 
gebieden gerichte stimuleringsbeleid, 
zoals in de regeringsverklaring 
uiteengezet, blijven wij dan ook 
noodzakelijk achten. Mogen wij uit de 
te waarderen medewerking van de 
Minister aan de VVU-regeling voor 
ex-mijnpersoneel afleiden dat hij dat 
beleid zal voortzetten? 

Tot slot van dit onderdeel maak ik 
nog een opmerking naar aanleiding 
van het antwoord op vraag 4 over de 
pro deo-arbeid. Ook wij vinden het 
zeer belangrijk dat mensen zinvol 
bezig kunnen zijn. Dat geldt in het 
bijzonder voor de jeugd. Daarbij 
zullen wij wel oog moeten hebben 
voor mogelijke concurrentievervalsing 
en voor verdringingsverschijnselen. 
Het is goed dat bij de opzet van pro 
deo-activiteiten zo veel mogelijk 
wordt aangesloten bij bestaande 
toetsings- en coördinatiestructuren. 

Zij zullen echter niet altijd het 
territoir van gemeenten dekken. 
Bovendien kan het werk van toetsings-
commissies op gespannen voet staan 
met het oorspronkelijke vrijwilligers-
werk. Daarnaast komt de beoordeling 
van projecten ook aan de orde in 
verschillende toetsingscommissies. 
Een behoedzaam en flexibel praktisch 
handelen zal voor een oplossing 
moeten zorgen. Wij hopen dat het 
departement hierin niet te star zal 
sturen. 

Er dient ruimte te blijven voor de 
creativiteit. Voorkomen moet worden 
dat de werkzoekenden als het ware 
opnieuw werkloos worden verklaard. 
Zal het parlement te zijner tijd nader 
worden geïnformeerd over de 
resultaten van deze toetsings- en 
coördinatiepraktijk? 

Mijnheer de Voorzitter! Ons sociale 
zekerheidsstelsel, opgebouwd in 
betere tijden en mede gedragen door 
aardgasbaten, staat zwaar ter discus-
sie. Toenemende werkloosheid, groei 
van de aantallen arbeidsongeschikten, 
vergrijzing van de bevolking en een 
groeiend aanbod op de arbeidsmarkt 
verstoren de verhouding werkenden/ 
niet-werkenden en leggen zeer zware 

lasten op de eerstgenoemden. Het 
draagvlak is te smal geworden. 

Door deze ontwikkeling komen ook 
onze goedbedoelde koppelingsmecha-
nismen onder druk. In de memorie 
van antwoord wordt dan ook gesteld 
dat wij een tijdelijke achterstand voor 
het minimumloon en de daaraan 
gekoppelde sociale uitkeringen 
moeten accepteren. Dewerknemersor-
ganisaties verzetten zich daartegen en 
stellen dat de voorgestelde korting 
van 2% in verband met de arbeidsduur-
verkorting, in ruil voor prijscompensa-
tie, een onevenredige achterstand 
voor de van minimumloon en sociale 
uitkeringen afhankelijken zal doen 
ontstaan. De Federatie Nederlandse 
Vakbeweging heeft duizenden 
mensen de straat op gekregen om 
tegen dat beleid, dat 'dubbel pakken' 
zou betekenen, te demonstreren. 

Nu meent de Minister toch de hoop 
de mogen koesteren dat de precisering 
van de voornemens zal bijdragen tot 
overbrugging van het verschil van 
inzicht en dat langs de weg van 
overleg en overtuiging tot gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid kan worden 
gekomen. Het lijkt er echter nog niet 
op dat die hoop in vervulling zal gaan. 

De vakbeweging acht het haar taak 
voor de koppeling te vechten. Wanneer 
nu de maatschappelijke steun voor de 
kortingsmaatregelen niet binnen 
afzienbare tijd wordt verkregen - wij 
zien dat niet -, gaat de bewindsman 
dan toch voort op de weg van overleg 
en overtuiging of wordt niettemin, in 
overleg met het parlement, wettelijk 
ingegrepen? 

Mijnheer de Voorzitter! Uit de 
memorie van antwoord hebben wij, 
voor wat betreft de beantwoording 
van vraag 3, de volgende passages 
met instemming genoteerd: 

- ' (dat) zoveel mogelijk die 
voorzieningen moeten worden 
ontzien, waarop mensen noodge-
dwongen een beroep moeten doen, 
ten einde niet beneden een menswaar-
dig niveau in functioneren te geraken'; 

- ' (dat) een stelsel van sociale 
zekerheid in tact blijft, dat ook in 
perioden van economische stagnatie 
en terugval in werkgelegenheid de 
bevolking behoudt voor verpaupe-
ring'; 

- ' (dat) fundamentele verworven-
heden de waarborgen zijn die er voor 
zorgen dat ook bij sterke economische 
tegenwind de onwaardigheid verbon-
den met armoede niet herleeft'. 

Daartegenover wordt het redelijk 
bestaan voor iedereen gesteld in zijn 
relatieve verhoudingen, die maat-
schappelijk aanvaardbaar worden 
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geacht. Dat heeft niet alleen betrekking 
op inkomen in geld, doch ook op 
profijt van voorzieningen waarin de 
staat voorziet. 

Nu heeft het Sociaal en Cultureel 
Planbureau dat profijt voor de 
verschillende inkomensgroepen 
onderzocht, waarbij onevenredig 
grote verschillen werden geconsta-
teerd. Deze bevindingen accentueren 
de verschillen die uit het inkomens-
beeld naar voren komen. Het mini-
mumniveau ondergaat de invloed van 
de welvaartsdaling relatief het sterkst 
en dat wordt als onvermijdelijk 
gezien. Hoever kan men dit minimum-
niveau echter laten dalen, als vaststaat 
dat men geen behoeftigenwil kweken? 

Tussen het huidige levensniveau en 
de verpaupering ligt ons inziens het 
minimum-bestaansniveau om nog 
menswaardig in relatie tot andere 
burgers in onze samenleving te 
kunnen functioneren. Is dat niveau 
nader aan te geven? Ofschoon dit niet 
eenvoudig zal zijn, is er alle aanleiding 
het toch te proberen. 

De Staatssecretaris kent de maat-
schappelijke en politieke wensen 
dienaangaande. Wetenschappelijke 
en maatschappelijke instellingen 
proberen in de leemte te voorzien en 
zullen de publieke opinie beïnvloeden. 
Heeft de Staatssecretaris ideeën of, 
hoe en wanneer een dergelijke 
niveau-aanduiding kan worden 
verwacht? 

Mijnheer de Voorzitter! Het weten-
schappelijk instituut van onze partij 
heeft in december 1982 een hoogst 
belangwekkende bijdrage aan de 
discussie over de ontwikkeling van de 
sociale zekerheid geleverd met de 
publikatie 'Vernieuwing om behoud'. 
Ook de Tweede Kamer heeft zich 
reeds eerder, naar aanleiding van 
notities van Staatssecretaris De Graaf, 
met de weerbarstige materie bezigge-
houden. 

Een en ander is thans uitgemond in 
een gerichte adviesaanvraag aan de 
SER en de Emancipatieraad betreffen-
de het stelsel van sociale zekerheid. 
Het voornemen bestaat om de 
ombuigingstaakstelling uit het 
regeerakkoord in de periode 1984-
1986 gefaseerd te realiseren door 
middel van een ingrijpende stelselher-
ziening die zo geaccentueerd onderge-
schikt lijkt te zijn gemaakt aan de 
financiën, dat de ook los van uitke-
ringsniveaus gewenste en/of noodza-
kelijke aanpassingen op de achter-
grond zijn geraakt en zware kritiek de 
overhand heeft. 
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De onzekerheid over onze sociale 
zekerheid is nog aanzienlijk toegeno-
men. De bezuinigingstaak belast de 
objectieve discussie en de inhoudelijke 
voorstellen tot herziening. Wij vrezen 
ook dat de inkleding van de adviesaan-
vraag de advisering op zo korte 
termijn zal bemoeilijken. Uit de 
voorbereidingstermijn ten departe-
mente is al gebleken dat het om een 
zo complexe materie gaat, dat men 
ten slotte maar met een adviesaan-
vraag zonder financiële doorbereke-
ningen en mogelijke alternatieven is 
gekomen. 

Toch hebben wij waardering voor 
de thans voor dit onderdeel verant-
woordelijke staatssecretaris, die een 
concreet voorstel bracht waar anderen 
het probleem voor zich uitschoven. 
Met alle kritiek die men op de voor-
stellen kan hebben - wij hebben die 
ook - is de noodzaak tot herziening 
niet van tafel te vegen. Negatieve 
stormlopen lossen de dringende 
problemen niet op en er zijn ook 
positieve elementen aan te wijzen. Dat 
geldt vooral voor de gelijkberechtiging. 

Het emancipatoire karakter van de 
adviesaanvraag is een verbetering ten 
opzichte van de huidige situatie, 
terwijl het bovendien recht doet aan 
de komende verplichtingen van het 
Europees Sociaal Handvest en andere 
internationale verplichtingen. Boven-
dien zijn wij van mening dat de 
adviesaanvraag ons stelsel beter 
afstemt op de echte minima. Ook de 
gelijkberechtiging tussen ambtenaren 
en werknemers in het bedrijfsleven 
spreekt mijn fractie aan. Die komt 
immers mede de solidariteit tussen 
werknemers onderling ten goede. 

Hetzelfde geldt voor de langdurig 
werklozen en arbeidsongeschikten, 
met de kanttekening dat de medisch-ar-
beidstechnisch arbeidsongeschikten 
als blijvend kansarmer bijzondere 
bescherming verdienen. Gezien de 
financiële mogelijkheden of beter nog 
onmogelijkheden op dit moment is 
het duidelijk dat uitbreiding van de 
rechten van een categorie ten koste 
van de rechten van anderen zal gaan. 
Toch menen wij dat met betrekking 
tot de problemen van de arbeidsonge-
schikten versus langdurig werklozen 
een redelijke aanzet is gegeven. 

Ook wij kunnen niet voorbij aan de 
noodzaak tot ingrijpende aanpassin-
gen in ons stelsel van sociale zeker-
heid. Toch vragen wij ons af of niet op 
andere wijze verantwoorde verande-
ringen mogelijk zijn. Wij wijzen dan 
op een grotere persoonlijke verant-
woordelijkheid voor de opvang van 
calamiteiten. Wil deze privatisering 
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echter reële kansen krijgen, dan moet 
daarvoor wel de financiële ruimte 
worden gecreëerd. Op dit onderdeel 
blijft de adviesaanvraag onduidelijk. 
Onze vragen aan de Staatssecretaris 
luiden dan ook: 

Leidt de voorgestelde herstructure-
ring tot premie- respectievelijk belas-
tingdrukverlaging? 

Wat gebeurt er met de overheveling 
van de financiering van de huidige 
WWV uit algemene middelen naar de 
geïntegreerde werkloosheidsregeling? 

Ons eindoordeel over de in discussie 
zijnde ideeën zal mede afhankelijk zijn 
van deze en andere verduidelijkingen. 
Vooralsnog menen wij na een eerste 
kennisname van de voorstellen dat in 
een aantal gevallen de financiële 
consequenties voor de betrokkenen te 
ver gaan. De SER zal er echter een 
hele kluif aan hebben daarvoor betere 
alternatieven te bedenken. Of de SER 
daarin zal slagen is de grote vraag. 
Komt het voor de zoveelste maal tot 
een verdeeld advies, dan is het woord 
aan het parlement, dat het verwijt op 
voorhand kan verwachten dat het zich 
met andermans zaken bemoeit. 

In dit verband willen wij ook nog 
even stilstaan bij de organisatie 
sociale zekerheid. 

Het streven is er blijkens de memorie 
van antwoord op gericht, in het begin 
van 1984 het ontwerp van wet bij het 
parlement aanhangig te maken. 
Mocht de SER onverhoopt het in juli 
1980 gevraagde advies in het komende 
najaar nog niet hebben uitgebracht, 
dan verzoeken wij de Staatssecretaris 
om het wetsontwerp toch bij het 
parlement in te dienen. Ook wij 
hechten grote waarde aan de visie 
van de SER, maar evenzeer aan het 
instellen van de beoogde Sociale-Ze-
kerheidsraad, omdat die instelling ons 
dringend gewenst lijkt uit het oogpunt 
van totale kostenbeheersing. Wil de 
Staatssecretaris hierop nader ingaan 
en deelt hij onze mening? 

Tot besluit van dit deel over ons 
sociale-zekerheidsstelsel heb ik nog 
enkele opmerkingen. Wij stelden 
reeds dat de flexibiliteit gering is en 
tornen aan verworvenheden een 
uiterst moeilijke zaak. Toch lijkt het er 
bij de snelle vermindering van de 
rijksbijdragen op, dat de flexibiliteit in 
de sociale verzekeringen groter is dan 
die in de overheidsfinanciën. 

Professor Veldkamp heeft er 
nadrukkelijk op gewezen dat wij 
zorgvuldig met de sociale zekerheden 
dienen om te gaan, ook nu ze onder 
de huidige omstandigheden niet 
zonder meer te handhaven zijn. Hij 
bepleitte aanpassingen voor bij 
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voorbeeld een duur van vijf jaar in de 
hoop en het vertrouwen op betere 
tijden. Wij menen dat, naast aan een 
dergelijke conjuncturele ingreep, niet 
aan structurele correcties op grond 
van internationale verplichtingen, 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
gebleken feilen zal zijn te ontkomen. 
Daarbij moeten onder meer de 
prijscompensatie, het draagkrachtbe-
leid, het eigen risico, het begrip 
'passende arbeid', misbruik en 
oneigenlijk gebruik van belastingwet-
geving in de oordeelsvorming worden 
betrokken. 

Zo lang echter geen echte systeem-
wijziging tot stand is gekomen, zal 
nauwelijks aan een bezuiniging op 
basis van een algemeen kortingsper-
centage zijn te ontkomen, mede om 
een eind te maken aan de groeiende 
onzekerheid en onduidelijkheid in het 
beleid. 

Als gevolg van een algemene 
korting ontstaan wel problemen bij 
veel pensioenfondsen. Zoals bekend, 
fungeert de AOW als franchise, als 
onderbouw van de pensioenregelin-
gen. Daar waar het reglement niet 
anders bepaalt, betekent dit dat een 
verlaging van de franchise een 
uitbreiding van de bovenbouw tot 
gevolg heeft waarvan de aanzienlijke 
pay-back kosten in de meeste gevallen 
voor rekening komen van de werkge-
vers. Dit is in de meeste situaties het 
geval. Om die reden bepleiten ter zake 
kundigen voor de AOW een inhouding 
in plaats van een korting. Hoe denkt 
de Staatssecretaris dit probleem op te 
lossen? 

Ik kom thans te spreken over het 
inkomensbeleid. In een tijd van 
noodzakelijke matiging staan de 
inkomensverhoudingen nog meer in 
de schijnwerpers dan in een tijd van 
groei. 'Offers naar draagkracht' is dan 
het vrijwel algemeen aanvaarde 
adagium. Die consensus is echter snel 
verdwenen wanneer het om concrete 
maatregelen gaat. 

Wat zijn juiste verhoudingen en 
over welke draagkracht gaat het? Er 
wordt zoveel misbaar gemaakt dat het 
er wel op lijkt alsof geen land ter 
wereld zulke onrechtvaardige verhou-
dingen heeft. Men vergelijkt dan 
gaarne individuele uitersten, bij 
voorbeeld de grote massa minima met 
de zeer gering in aantal zijnde viermaal 
modalen. Bovendien doet men dat het 
liefst in een incidentele situatie met 
veronachtzaming van de ontwikkeling 
over een wat langere termijn. 

Over een wat langere termijn 
gezien, heeft er in ons land een sterke 

herverdeling van inkomens plaatsge-
vonden. De tijd dat een verhouding 
tussen minimum en maximum van 1 
op 5 als redelijk werd gezien, ligt nog 
niet zo lang achter ons. Als ik het mij 
goed herinner, had men het toen zelfs 
over de nettoverhouding. Zelfs als 
men over bruto spreekt, blijkt de 
herverdeling in het bedrijfsleven veel 
verder te gaan. 

Wie kennis heeft genomen van het 
sociaal jaarverslag over 1982 van 
DSM, waarin jaarlijks onder meer de 
inkomensontwikkeling in bruto en 
nette decielen wordt aangegeven, 
heeft kunnen lezen dat het jaarinkomen 
van de laagste, dus de eerste 10%-
groep exclusief kinderbijslag f32.900 
per jaar bedraagt. 

Voor de hoogste groep, het tiende 
deciel, is dat 115.900 gulden, een 
bruto verhouding van 1: 3,5 en netto 
zijn deze bedragen respectievelijk 
24.300 gulden en 56.800 gulden, 
overeenkomend met een netto verhou-
ding van 1: 2,3. 

Deze decielverhoudingen uit de 
praktijk van een grote onderneming 
zeggen ons meer dan de theoretische 
koopkrachtplaatjes. Het behoeft onzes 
inziens dan ook nauwelijks verwonde-
ring te wekken dat partijen die in 
vrijheid konden beslissen, de wens 
van de Minister om de vakantietoeslag 
af te toppen niet wensen te volgen. 

Blijkens het antwoord op vraag 10 
in de memorie van antwoord betwijfelt 
de Minister nu tenminste of het 
huidige koopkrachtoverzicht als 
indicator voor inkomensbeleid 
voldoet. Wij wachten met belangstel-
ling op de toegezegde inkomensnoti-
tie, waarin naar verbetering van 
overzichten zal worden gestreefd. Wij 
nemen aan dat daarbij de hoogst 
interessante benadering van de 
loondeskundige van de Vakcentrale 
voor Middelbaar- en Hoger Personeel, 
de heer Verdonk, van maart jl. zal 
worden betrokken. 

Het lijkt ons verder de moeite 
waard, daarbij ook de gevolgen voor 
de belastingopbrengst te betrekken, 
omdat ook hierbij geldt dat wat 
'boven' niet meer wordt opgebracht 
vanwege de achteruitgang in het 
belastbaar inkomen 'lager' moet 
worden gehaald. Drukverzwaring naar 
beneden of een groter financieringste-
kort lijken dan voor de hand te liggen. 

In verband met het voorgaande 
vinden wij de opmerking van de 
Minister in zijn antwoord op vraag 39 
opmerkelijk. Hij stelt namelijk dat het 
de vraag is of dat relatief sterk 
afnemen van de belastinginkomens 
zich thans zal voordoen, omdat een 

herstel van de vakantietoeslag wordt 
verwacht. Tegen zijn zin, voeg ik 
daaraan toe. 

Ook zijn opmerking dat bij de 
belastingpercentages van 69 en 72 
moet worden bedacht dat boven de 
dagloongrenzen geen cumulatie met 
sociale premies plaatsvindt, is 
interessant. Wil de Minister daarbij 
bedenken dat in die inkomenstrajecten 
ook geen risicodekking voor de 
betrokken werknemer bestaat? Men 
zal deze risicodekking dus particulier 
moeten treffen. Wij zullen het op prijs 
stellen wanneer de Minister in zijn 
antwoord nader op voorgaande 
opmerkingen ingaat. 

Het heeft ons deugd gedaan dat de 
Minister onze mening deelt dat de 
fiscale wetgeving geen negatieve 
invloed op het burgerlijk huwelijk 
mag uitoefenen. Het inkomensbeleid, 
en de burger toetst dat steeds sterker 
aan het netto-inkomen, de koopkracht, 
moet naar onze mening meer rekening 
houden met de economische eenheid. 
Ook in dat opzicht zeggen de koop-
krachtoverzichten weinig en voorzien 
de uitkeringen voor de echte minima 
in een structurele behoefte. 

Overigens wees ook de heer Den 
Uyl, toen nog minister, er in zijn 
memorie van antwoord verleden jaar 
op dat een beperkt inkomensverlies 
voor de laagste inkomensgroep in het 
regeerakkoord was overeengekomen 
en dat verdere verkleining van het 
inkomensverschil tussen de minimum-
loners en de vakman wordt afgewezen. 

Concreet betekent dit dat tot 1,2 
maal modaal, wat op dit moment 
overeenkomt met ongeveer 43.000 
gulden per jaar, geen verkleining van 
inkomensverschil mag optreden. Wij 
zijn het daarmee eens en voegen 
daaraan de vraag toe of het in de 
gegeven omstandigheden mogelijk en 
gewenst is om alle minima op peil te 
houden, wanneer voor de echte 
minima aanvullende voorzieningen 
worden getroffen. 

Zolang er geen goed inzicht in de 
werkelijke draagkracht van loontrek-
kenden en zelfstandigen is, zou ook 
hier een algemene procentuele 
matiging voorkeur verdienen. Ook het 
bedrijfsleven, werkgevers en werkne-
mers, lijken deze mening, blijkens 
vele ca.o.-akkoorden, te delen. 

Ik kom tot een afsluiting van dit 
inkomensdeel in mijn betoog. Ik maak 
nu een paar opmerkingen over de 
ingewikkelde materie der cumulatieve 
effecten van het ombuigingsbeleid. 
Vooreerst wil ik de Staatssecretaris 
danken voor zijn uitvoerige uitwerking 
van ons 'kamerbrede' verzoek. Dat is 
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zeker geen eenvoudige opgave 
geweest, maar het antwoord op de 
vraag 'en wat doen wij er nu mee' 
ervaren wij als nog moeilijker te 
beantwoorden, ook al antwoordt de 
Staatssecretaris dat naar het 
oordeel van het kabinet niet kan 
worden overgegaan tot het treffen 
van nadere maatregelen. 

Wel heeft het kabinet verzachtende 
maatregelen voor gehandicapten met 
verblijf in een AWBZ-inrichting 
genomen en zijn aftrekmogelijkheden 
voor revalidatie verruimd. Toch blijkt 
uit de verstrekte gegevens - de 
Staatssecretaris erkent dit ook - dat 
een zwaar beroep op het financiële 
incasseringsvermogen van gehandi-
capten is gedaan. 

Toegegeven moet worden, dat er 
wildgroei was die tot groeiende kritiek 
bij de niet-uitkeringsgerechtigden 
leidde, maar de achteruitgang voor 
boven-minimale inkomens is, onder 
andere voor de modale inkomens, 
reeds zeer groot. Het meest in het 
oog springend is dat voor hen die in 
een AWBZ-inrichting moeten verblij-
ven, waarbij in deze groep het 
'voordeel' van de ongehuwde opvalt. 
De Staatssecretaris verklaart dit 
vanuit de gewijzigde systematiek, 
maar onze vraag is dan wel: kan en 
moet die systematiek dan niet worden 
aangepast? 

De Staatssecretaris stelt in de 
notitie naar aanleiding van onze 
'kamerbreed' aanvaarde motie, dat 
het niet de bedoeling kan zijn dat 
vermogensvorming - hij spreekt over 
miljoenen - met gemeenschapsgelden 
plaatsvindt. Wij zijn dat men hem 
eens, maar is die omvang niet wat 
overdreven? Voor zover ons bekend 
is, zou dat vooral voor geestelijk 
gehandicapten gelden die geen 
bestedingsmogelijkheden hebben. 
Een nadere toelichting op deze 
generaliserende passage over de 
eigen-bijdrageregeling AWBZ stellen 
wij op prijs. 

De verleiding is groot om meer in 
detail op de uitvoerige notitie in te 
gaan. Gezien de beperkte tijd die mij 
ter beschikking staat, maar vooral 
omdat deze notitie onderwerp van 
discussie in de Tweede- Kamerconv 
missie is, zullen wij dat niet doen. 

Ik kom tot een afsluiting van mijn 
betoog. Veel, evenzeer belangrijke 
zaken heb ik om wille van de tijd, 
onbesproken moeten laten. Andere 
woordvoerders zullen er ongetwijfeld 
een aantal voor hun rekening nemen. 
In het verleden hebben dit departement 
en degenen die er het nauwst bij 

betrokken waren, veel belanrijke zaken 
voor de burgers tot stand kunnen 
brengen. 

De tijd voor leuke dingen, althans in 
materiële zin, lijkt vooralsnog voorbij 
te zijn. Misschien is het ook wel goed, 
omdat wij daardoor worden gedwon-
gen of gestimuleerd, meer aandacht 
aan andere niet materiële dingen te 
schenken, zoals het eerlijk delen van 
het aanwezige, zowel in geld als 
werkgelegenheid, arbeidsomstandig-
heden, medezeggenschap met al haar 
groeiproblemen in de kleinere 
bedrijven en vele andere zaken die 
voor verbetering vatbaar zijn. 

Toch moeten wij nu de moed 
opbrengen, de bakens te verzetten, 
om een ander beleid te voeren. Ons 
democratisch bestel vertoont mede 
onder de druk der omstandigheden, 
slijtageverschijnselen. Er bestaat 
angst om pijnlijke besluiten te nemen, 
althans zo lijkt het. Men wordt het niet 
eens. 

In een democratische staat zullen 
wij het wel nooit met zijn allen over 
alles eens zijn, maar er moet wel 
worden bestuurd, ook in het belang 
van onze democratie, of om het met 
de woorden van de heer Rijnvos te 
zeggen: het grootste probleem is de 
bestuurscrisis. Sinds het aantreden 
van dit kabinet is op zijn minst de 
indruk gewekt, dat de bestuurlijke 
crisis tot het verleden behoort. Zou 
dat inderdaad het geval zijn? 

Gaarne wens ik de hier aanwezige 
bewindslieden veel bestuurskracht 
toe, juist nu zij voor nog meer onge-
twijfeld moeilijke en pijnlijke maatre-
gelen staan. 

D 
Mevrouw Van Soest-Jansbeken 
(CDA): Mijnheer de Voorzitter! De 
Verenigde Naties riepen 1975 uit tot 
internationaal jaar voor de vrouw. Zij 
stelden in een resolutie dat zij de 
overtuiging hadden dat het voor de 
volledige ontwikkeling van een land, 
voor het welzijn van de wereld en ter 
wille van de vrede vereist is dat niet 
alleen mannen maar ook vrouwen op 
alle terreinen deelnemen aan het 
maatschappelijk gebeuren en zeker 
aan de politiek. 

Sinds 1975 is er in de gang naar de 
gelijkstelling tussen mannen en 
vrouwen veel gebeurd, weliswaar 
meer in theorie dan in praktijk, maar 
vrouwen winnen gestaag. In februari 
1981 werd na een jaar studie door de 
speciale Parlementscommissie voor 
de rechten van de vrouw een rapport 
gepresenteerd over de positie van de 
vrouw in Europa. Een groot aantal 

onderwerpen is in dit rapport opgeno-
men. 

Uit dat rapport blijkt dat de vrouw 
in Europa en ook in Nederland nog 
een grote achterstand heeft in diverse 
maatschappelijke sectoren. Het 
resulteerde dan ook in een besluit, 
waarin een aantal aanbevelingen 
waren opgenomen om de positie van 
de vrouw te verbeteren, met name in 
de sector van de arbeid, het onderwijs 
en de gezondheidszorg. Het besluit 
vroeg ook extra aandacht voor 
vrouwen van gastarbeiders, meewer-
kende vrouwen in gezinsbedrijven en 
vrouwen in de Derde Wereld. 

Er worden, ten aanzien van de 
speciale voorzieningen die ten gunste 
van vrouwen moeten worden getrof-
fen, vijf hoofdpunten aangegeven. 

1. De sociaal-economische partici-
patie van de vrouw. Hierbij wordt 
gepleit voor korte en meer flexibele 
werktijden; mensen die in deeltijd 
werken dezelfde rechten geven ten 
aanzien van arbeidsvoorwaarden, 
sociale voorzieningen, vak- en 
bedrijfsopleidingen en bevorderings-
kansen ais full-time-werkenden. 

2. Onderwijs en beroepsopleiding; 
vaststellen dat het globaal opleidings-
niveau lager en ook eenzijdiger is dan 
van mannen. Daarom: actief stimu-
leren van een grotere deelname van 
meisjes aan technische vakken en 
actieve aanmoediging van jongens 
om deel te nemen aanvakken op 
huishoudelijk gebied en kinderverzor-
ging-

3. Gezondheidszorg. 
Wat de gezondheidszorg betreft zal 

aandacht moeten blijven worden 
besteed aan de problemen rond de 
abortus. De wetgeving hierover 
verschilt in de verschillende Westeu-
ropese landen en vrouwen moeten 
vaak hulp zoeken in een ander land. 
Wij moeten ons afvragen of er 
regelingen moeten komen voor 
ouderschapsverlof en verlof bij ziekte 
van kinderen. 

4. De positie van speciale groepen 
vrouwen zoals vrouwen van buiten-
landse werknemers. 

Voor vrouwen van buitenlandse 
werknemers streven wij naar volwaar-
dige huisvesting; aangepaste medi-
sche verzorging, dezelfde mogelijkhe-
den tot werkgelegenheid als alle 
anderen. Ik verwijs hierbij naar het 
rapport van het Nederlandse Centrum 
Buitenlanders getiteld: 'De laatste 
kans', waarin wordt aangetoond dat 
er nog een groot gebrek is aan 
voorzieningen die aansluiten bij de 
achtergronden en behoeften van 
buitenlandse meisjes en vrouwen. Dit 
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rapport is verleden week aan Minister 
Brinkman aangeboden. 

Voor vrouwen die meewerken in 
gezinsbedrijven, bijvoorbeeld boerin-
nen: het erkennen van deze beroeps-
status, recht geven op beroepsoplei-
ding, deelname aan beroepsorganisa-
ties en recht op redelijke sociale 
voorzieningen. 

5. De positie van de vrouw in 
ontwikkelingslanden. 

Ten opzichte van de vrouw in de 
ontwikkelingslanden zal getracht 
moeten worden te voorkomen dat 
door de economische ontwikkelingen 
zij hun arbeidsplaatsen verliezen en 
nieuwe werkgelegenheidsgebieden 
niet zullen worden bevorderd. 

Er moet ook worden voorkomen dat 
vrouwen die ook nog gezinstaken 
hebben, worden blootgesteld aan 
onredelijk lange werktijden, lage 
lonen, slechte arbeidsvoorwaarden en 
slechte sociale voorzieningen. 

In ons land is de situatie, vergeleken 
met die in andere Europese landen en 
zeker vergeleken met die in ontwikke-
lingslanden, beter maar nog lang niet 
goed. Is het de bedoeling van de 
Staatssecretaris voort te gaan op de 
ingeslagen weg? 

Eigenlijk zijn er veel te veel invals-
hoeken en emancipatierichtingen, dit 
in tegenstelling tot het begin van de 
emancipatie, toen de vrouwen in haar 
acties voor concrete doeleinden een 
goede en grote eenheid vormden. Wij 
zitten met het radicaal feminisme, het 
feminiserend feminisme, enzovoorts. 

Uit diverse stromingen moeten wij 
als CDA kiezen, of liever gezegd: in 
deze veranderende wereld, in deze 
overgangstijd dienen wij onze weg 
tijdig te ontdekken en uit te stippelen 
om niet steeds achterhoedegevechten 
te moeten leveren en om zelf het heft 
in handen te houden, gesteund door 
onze christelijke levensovertuiging. 

Wij kunnen het met elkaar erover 
eens zijn dat ook de mannen zich 
tekort doen als zij zich eenzijdig alle 
mogelijke zogenaamde mannelijke 
eigenschappen laten aanpraten, 
terwijl zij daarbij hun vrouwelijke 
eigenschappen dienen te onderdruk-
ken, omdat die nu eenmaal uitsluitend 
tot de eigenschappen van vrouwen 
zouden moeten behoren. Een mannen-
maatschappij is slecht voor vrouwen 
en mannen, zoals ook een radicaal 
feministische maatschappij dit zou 
zijn. Dat willen wij niet. 

Wij willen niet de situatie handhaven 
waarin het mensbeeld tot manbeeld 
wordt, waarin de vrouw haar geeste-
lijke en lichamelijke gelijkwaardigheid 

verliest en als ondergeschikt terzijde 
wordt geschoven. In de Franse taal is 
dat zo duidelijk. Daarin betekent het 
woord 'l'homme' zowel mens als 
man. . 

Wij willen ook geen maatschappij 
waarin de radicaal-feministen het voor 
het zeggen hebben. Het radicaal-femi-
nisme heeft de strijd tegen de mannen 
aangebonden. Zij zijn in woede 
ontstoken over de overheersing door 
de man en de daarmee gepaard 
gaande onderdrukking van de vrouw. 

Zij willen gelijk en liever nog 
superieur zijn aan de mannen en zij 
willen ze met gelijke munt betalen. 
Zoals zij zelf eeuwenlang zijn onder-
drukt, willen zij nu de mannen 
uitrangeren! Zij streven hiermee 
echter hun oorspronkelijkedoelstelling 
voorbij. Zij maken immers dezelfde 
fouten als die zij de mannen verwijten. 
Zo'n feminisme kan naar mijn mening 
geen oplossing bieden voor de 
toestanden die het masculinisme bij 
mannen en vrouwen heeft aangericht. 

Wat willen wij dan wel? Wij willen 
dat vrouwen samen met mannen 
streven naar de hele mens, waarbij de 
mannelijke en vrouwelijke polen in 
ieder mens afzonderlijk evenwichtig 
aanwezig zijn. Wij gebruiken hiervoor 
het woord 'emancipatie', het losmaken 
van mannen en vrouwen uit de 
huidige maatschappijstructuur. Wij 
willen niet gelijk zijn aan mannen. Dat 
zouden wij een verarming van de 
vrouw vinden, met alle respect voor 
de huidige man. 

Zij zou daarmee bovendien nog de 
polariteit, het in evenwicht zijn met 
elkaar, willen verspelen. In een 
toekomstige geëmancipeerde maat-
schappij zal en mag er geen vijand-
schap meer zijn tussen man en 
vrouw. In zo'n maatschappij staan 
niet alle personen los van elkaar, 
maar zal iedere persoon op basis van 
zijn of haar eigen keuze zijn of haar 
eigen sociale contacten bepalen. Om 
zo'n toekomstige maatschappij te 
bereiken, moeten wij vrouwen niet 
gelijk, maar gelijkwaardig aan de man 
zijn. 

In vraag 112 vragen wij de Minister 
hoge prioriteit te geven aan dat soort 
volwasseneneducatie waarin niet 
alleen de vrouw de kans krijgt voor 
bij- en herscholing van kennis, maar 
waarin ook mannen bijgeschoold 
worden in het begrip wat emancipatie 
minimaal dient in te houden. Het 
antwoord daarop luidt: 'Er is mij niets 
gebleken van een behoefte bij 
mannen aan een dergelijke cursus'. 

Is de Staatssecretaris niet met mij 
van mening, dat ze toch spreekt van 

een achterstand van mannen wanneer 
zij hun gebrek aan kennis en vaardig-
heden op een bepaald terrein zelfs 
niet onderkennen? Volgens mijn 
fractie zou een actiever beleid hierbij 
dringend nodig zijn. Zou de Staatsse-
cretaris zich ook hiervoor willen 
inzetten? 

In de beantwoording van de vragen 
148 en 149 stelt de Staatssecretaris, 
dat in dit najaar een notitie seksueel 
geweld aan het parlement zal worden 
aangeboden. Gaarne wil ik haar 
wijzen op de voorstellen die een 
Utrechts gemeenteraadslid aan het 
college van b. en w. heeft gedaan 
onder de verzamelnaam 'de straat 
veiliger voor vrouwen'. 

Raadsleden uit verschillende 
politieke groeperingen, ook van het 
CDA, hebben deze initiatieven 
ondersteund. Het gaat om zeer 
praktische zaken als het langer laten 
branden van de straatverlichting, 
zeker op bedreigende plaatsen, de 
laatste stadsbussen beter laten 
aansluiten op treinen, meer politiesur-
veillance, bedrijven die avond- en 
nachtwerk voor vrouwen hebben te 
laten zorgen voor taxivervoer enz. 

Verleden week bereikte ons het 
bericht, dat de Staatssecretaris aan 40 
organisaties voor drie jaar een emanci-
patiewerker heeft toegekend, 40 
volledige arbeidsplaatsen verdeeld 
over 60 banen. Er is door de interde-
partementale commissie projecten 
emancipatiewerkers een selectie 
gemaakt uit 150 aanvragen. 

Wij zijn de Staatssecretaris hiervoor 
zeer erkentelijk en wij hopen, dat de 
projecten zo zijn gekozen, dat ze 
evenwichtig gespreid zijn over alle 
soorten van aanvragen. Kunnen 
daarover mededelingen worden 
gedaan? 

Mijnheer de Voorzitter! Emancipatie 
is een 'mère a boire'. Slechts enkele 
facetten hebben wij getracht te 
belichten. Ik wil afsluiten. Een haan in 
China heeft onlangs een ei gelegd. Hij 
weigerde reeds enige tijd te kraaien 
en kwam veelvuldiger van zijn stok af. 
Op 13 mei van dit jaar zette hij zich op 
een nest en legde een ei van formaat. 
De haan is waarschijnlijk van geslacht 
veranderd. Dit is niet de bedoeling 
van de emancipatie. Laten we met z'n 
allen doorgaan en niet versagen. 

D 
De heer H. F. Heijmans (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! De afspraak is 
gemaakt, dat mevrouw Vonhoff het in 
mijn ogen allermoeilijkste onderdeel 
van het beleid van dit departement zal 
behandelen - het is zojuist bewezen -
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namelijk de emancipatie en dat ik mij 
met de overige terreinen zal bezighou-
den. 

Ik wil mij hierbij naast enkele 
inleidende en een paar losse opmer-
kingen, beperken tot het sociale 
zekerheidsstelsel, enkele facetten van 
het arbeidsmarktbeleid, de hiermee 
uiteraard verbonden arbeidstijdverkor-
ting en het inkomensbeleid. 

In het blad 'onderneming' van 10 
juni is een overzicht opgenomen van 
de talrijke voorstellen die het kabinet 
met betrekking tot de sociale zekerheid 
heeft gedaan. Wie deze inventarisatie 
nog eens in zich opneemt - uiteraard 
zijn hierin niet de reeds afgedane 
wetsontwerpen opgenomen - komt 
onder de indruk van het vele werk 
dat het kabinet en met name het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft verricht. 

Dan betreft het alleen nog maar het 
terrein van de sociale zekerheid, zij 
het in uitgebreide zin. Ik wi l namens 
mijn fractie de bewindslieden mijn 
respect betuigen voor het elan maar 
ook voor het gevoel van verantwoor-
delijkheid waarmee de Minister en de 
beide Staatssecretarissen hun in vele 
opzichten ondankbare arbeid verrich-
ten. Dit sluit uiteraard geen bedenkin-
gen uit tegen onderdelen van het 
beleid; ik kom erop terug. 

In de memorie van antwoord ter 
voorbereiding van dit debat herhaalt 
de Minister zijn kerndoelstelling van 
de verzorgingsstaat: een redelijk 
bestaan voor iedereen, gemeten aan 
het economische, sociale en culturele 
ontwikkelingspeil van vandaag. 

Hij stelt dan twee vragen. Willen wi j 
aan deze verzorgingsstaat vasthouden 
en is hij zodanig ingericht, dat wi j de 
bakens kunnen en durven verzetten? 

De doelstellingen moeten zich 
uitdrukken in nieuwe vormen, en 
noodzakelijke bijstellingen mogen niet 
worden geblokkeerd. Wat zijn die 
nieuwe vormen? Is dat de 'waarborg-
staat', zoals onder anderen Van 
Zweeden onlangs in NRC Handelsblad 
typeerde? Spoort dat met de voorspel-
ling van ir. Otten, lid van de Raad van 
Bestuur van Philips, die onlangs op de 
jaarvergadering van de Nederlandse 
Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel zei, aldus de Volkskrant van 10 
juni jongstleden, 'dat de verzorgings-
staat een heel eind zal worden 
teruggeschroefd en vervangen wordt 
door een veel liberalere wereld. Dat 
wil zeggen, een minder veilige maar 
tegelijk meer ondernemende wereld. 
Daarin geldt voor iedereen dat hij niet 
kan wachten tot hem alles wordt 

thuisbezorgd, maar zelf moet zien dat 
hij van alle hout pijlen snijdt.'. 

In een tot restaurant verbouwde 
boerderij, ergens in de streek waar ik 
mag wonen, wordt de uitzet, linnen-
en lijfgoed getoond, die een boeren-
dochter vroeger bij haar huwelijk 
meekreeg. Daarbij hoort, en ik moet 
zeggen dat ik het een beetje luguber 
vond, het doodshemd dat de bruid 
eens zou kleden. Dit is het klassieke 
voorbeeld van verzorging van de wieg 
over het huwelijk heen tot letterlijk 
aan het graf, maar dan niet van 
staatswege, maar als resultaat van 
particuliere zorg. 

Gaan wi j weer enigszins deze 
richting uit - ik denk dan ook aan 
deregulering en privatisering - op 
weg van een anonieme loketten- en 
subsidiemaatschappij naar een 
maatschappij met een, ondanks alle 
materiële zorgen, wellicht toch wat 
menselijker gezicht? 

In de beschouwing die de bewinds-
lieden in de memorie van antwoord 
wijden aan de verzorgingsstaat, wordt 
gezegd dat moet worden gekomen tot 
zodanige bijstellingen in het stelsel 
van sociale zekerheid, dat ook in 
perioden van economische stagnatie 
en terugval in werkgelegenheid de 
bevolking voor verpaupering wordt 
behoed. Ik zou zeggen: juist in die 
perioden. 

Dit brengt mij op het 'hot i tem': de 
gerichte adviesaanvrage aan de 
SER en de Emancipatieraad. Ik wi l er 
niet al te veel van zeggen vanwege de 
ti jd en ook omdat ik de Staatssecretaris 
bijna zie denken: ik heb mijn ei gelegd 
en ik wacht maar af, wat ervan wordt 
geklutst. 

De Voorzitter: De Staatssecretaris is 
een man. Ik zeg dit vanwege het ei 
leggen. 

De heer H. F. Heijmans (VVD): Ja, 
maar dat kan tegenwoordig, hebben 
wi j zojuist gehoord. 

De Staatssecretaris - eigenlijk moet 
ik zeggen: de Staatssecretarissen, 
maar mevrouw Kappeyne van de 
Coppello zal het mij niet kwalijk 
nemen, als ik mij vooral tot haar 
collega Staatssecretaris De Graaf 
richt - heeft allerwegen te horen 
gekregen dat meer de noodzaak tot 
bezuiniging dan de behoefte aan 
herstructurering de adviesaanvrage 
heeft bepaald. 

Hij verzet zich hiertegen, maar 
eerlijkheidshalve moet worden 
gezegd dat hij ten minste de schijn 
tegen zich heeft. Hij komt dan met een 
of meer voorbeelden van werkelijke 

herstructurering en hij noemt daarbij 
de verzelfstandiging en het verdwijnen 
van het kostwinnersprincipe in de 
loondervingsverzekeringen. Dat is 
waar en dat gaat geld kosten, maar 
het principe herkrijgt zijn volle glorie 
als de fase van de Algemene Bijstands-
wet aanbreekt. 

Bovendien introduceert de Staatsse-
cretaris, in tegenstelling tot het 
bestaande systeem, met uitzondering 
van de AWW, in de op de volksverze-
keringsgedachte gebaseerde gezins-
toeslag de inkomenstoets. Het 
maakt, als ik het goed zie, de positie 
van de vrouw in het gehele stelsel 
beslist niet rianter. Zij krijgt waarschijn-
lijk in nog grotere mate dan tot nu toe 
datgene wat zij per se niet wi l en ik 
zou de Staatssecretaris die de emanci-
patiezaken behartigt, wi l len vragen of 
zij haar winst reeds heeft uitgeteld. Ik 
bedoel dat niet onaardig. 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Die winst is f 1.530.000. 

De heer H. F. Heijmans (VVD): Dat 
bedrag is al eerder genoemd. Het is 
alleen de vraag, of de structuur van 
de stelselherziening op den duur 
zoveel voordeliger voor de vrouw is. 
Maar we komen hierop waarschijnlijk 
nog wel terug. 

Het inbouwen van het element van 
de minimale behoefte ten koste van 
de verzekeringsgedachte en het 
equivalentie-beginsel, het 'schuiven' 
van een uitgangsprincipe onder wat 
een pragmatische oplossing zou 
moeten zijn - beide houden nauw met 
elkaar verband - en het mijns inziens 
wat weinig doordachte karakter van 
de adviesaanvrage vormen mijn 
hoofdbezwaren, uiteraard met 
inachtneming van de opmerkingen 
die de met ons bevriende fractie aan 
de overzijde heeft gemaakt. 

De Staatssecretaris zegt dat op 
grond van financiële overwegingen 
een individuele uitkering van een 
alleenstaande op minimumniveau tot 
één jaar moet worden beperkt. Laten 
we aannemen dat dit waar is - de 
bewindsman geeft geen kwantificering 
en is het financiële verschil tussen 
deze uitkering en die krachtens de 
Bijstandswet niet gelegen in de 
'opbrengst' van de middelen- en 
vermogenstoets? - dan is dat volko-
men legaal en moet er worden 
gezocht naar een tijdelijke noodoplos-
sing. 

Maar wat doet de Staatssecretaris? 
Hij pakt zijn collectie principia c.q. 
rechtsgronden, trekt een laatje open 
en warempel, daar is het: de zorgplicht 
van de gemeenschap. Dit geeft hem 
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de gelegenheid tot ruime introductie 
van de bijstand in het nieuwe stelsel, 
nota bene een zeer gedateerde wet, 
zoals er meer zijn gemaakt in de 'gay 
sixties', met een in de memorie van 
toelichting als volgt omschreven 
'sluitstukfunctie': 'In concreto heeft de 
bijstand ten doel, te voorzien in de 
kosten van het bestaan, in het geval 
dat de normale bestaansvoorzieningen 
niet of ontoereikend functioneren. 

In het gehele complex van be-
staandsvoorzieningen fungeert de 
voorziening-bijwij*e-van-bijstand als 
supplement en neemt zij de laatste 
plaats in; na de bijstand is er geen 
voorziening meer.' De commentator 
van Kluwers wettenuitgave voegt 
hieraan toe: 'Een en ander impliceert 
dat er voor de voorzieningen-bij-wijze-
van-bijstand van oorsprong géén 
voortrekkersfunctie is weggelegd. 

Slechts indien er sprake is van een 
duidelijke beleidsachterstand ten 
opzichte van bepaalde snelle maat-
schappelijke ontwikkelingen waardoor 
groepen of individuen in ernstige 
bestaansmoeilijkheden geraken, kan 
er aanleiding zijn om tot bijstandsver-
lening over te gaan.' 

Is dit impliciet een constatering dat 
de door de Staatssecretaris geplande 
'normale bestaansvoorzieningen niet 
of ontoereikend functioneren' en dat 
er 'een duidelijke beleidsachterstand 
ten opzichte van bepaalde snelle 
maatschappelijke ontwikkelingen' 
blijft bestaan? 

Overigens wil ik een opmerking in 
vragende vorm herhalen. Welke 
financiële barrières zijn er om een op 
de volksverzekeringsgedachte 
gebaseerde individuele uitkering op 
minimumniveau van een alleenstaan-
de te geven, met een suppletie als de 
gerechtigde iemand tot zorg heeft 
- de AOW-structuur - en dus zonder 
inkomenstoets in de aanvullende 
gezinstoeslag? Deze kan dan gevoeg-
lijk verdwijnen. Dit alles uiteraard met 
betaling van premie, eventueel ook 
door degene die zo'n uitkering 
ontvangt. 

Waarom hebben de Staatssecretaris-
sen het College Algemene Bijstands-
wet niet bij de adviesaanvrage 
betrokken? Heeft Staatssecretaris De 
Graaf rekening gehouden met de 
maatschappelijke effecten van wat ik 
een formele normalisering van wat in 
oorsprong als uitzonderlijk is bedoeld 
noem? Wat zijn de gevolgen voor de 
schatkist als straks zeer veel mensen 
meer onder de werking van de 
bijstandswet komen? 

Wat is de invloed op het eigen-wo-
ningbezit en op de bouwnijverheid, 
op de spaarquote? Heeft de Staatsse-
cretaris hierover overleg met zijn 
ambtgenoten gevoerd? Is er overigens 
in het algemeen sprake van voldoende 
coördinatie? Ik denk daarbij aan 
bijvoorbeeld het gehandicaptenbeleid, 
waarover ik straks meer zal zeggen. 

Een ander hoofdbezwaar is, dat ik 
de gehele opzet wat weinig doordacht 
vind en niet alleen omdat er witte 
plekken in de adviesaanvrage zitten. 
Denk maar aan de vragen over de 
medische arbeidsongeschiktheid. 
Naar mijn mening sluit het ook niet 
geheel aan bij nieuwe maatschappelij-
ke ontwikkelingen. Zo mis ik in de 
adviesaanvrage de volksverzekerin-
gen. Ik moet toegeven dat hierover al 
enkele jaren afzonderlijke adviesaan-
vragen lopen, maar hierbij denk ik bij 
voorbeeld aan de AWW en aan de 
gehele financieringskant. Of wordt 
hier bij Veldkamp aangesloten? 

Herstructurering van een bijna 
honderd jaar oud stelsel, kan ook niet 
in een vloek en een zucht. Je steekt 
het niet, als het ware even op een 
koopavond, in een nieuwe en goed 
passende out-fit. Misschien ben ik te 
pessimistisch - ik ben dat al eerder 
geweest vandaag - maar ik zie de SER 
en de Emancipatieraad nog niet op de 
gevraagde data met een goed door-
dacht advies komen, dat bovendien 
een opzet voor een meer eenvoudig 
en doorzichtig stelsel zou moeten 
inhouden. 

De opzet van de bewindslieden 
maakt ons stelsel immers nog diffuser 
dan het al is. Daaraan bestaat geen 
behoefte. Is het dan ook niet verstan-
diger voor de adviesaanvrage meer 
tijd te geven en noodzakelijke bezuini-
gingen doorte voeren met bij voorkeur 
generale maatregelen in het kader 
van het huidige stelsel? Dit is weder-
om geen nieuw geluid. 

Dit neemt allemaal niet weg, dat 
mijn fractie in vele opzichten waarde-
ring heeft voor de voorstellen van de 
Staatssecretarissen en zeker voor hun 
moed zo diep in te grijpen in gevestig-
de belangen en verkregen rechten. Ik 
wens hen graag alle sterkte voor de 
moeilijke toekomst. 

Ik ga over op mijn tweede onder-
werp, het arbeidsmarktbeleid. In zijn 
antwoord op vraag 8 zegt de Minister 
dat 'in zijn algemeenheid het verrichten 
van produktieve arbeid met behoud 
van uitkeringen niet kunnen worden 
verricht' zonder verstoring van 
concurrentieverhoudingen. Het 
horribele Nederlands kan de geclausu-
leerdheid in deze mededeling niet 

versluieren. Daarom vraag ik de 
Minister of hij 'een gaatje ziet'. 

Het is in elk geval een stap in de 
goede richting wanneer in de niet-com-
merciële sectoren, bij voorbeeld in het 
onderwijs, de mogelijkheid bestaat 
aldus de vakbekwaamheid te behou-
den. Het is bovendien een goede zaak 
dat, zoals in mijn partij gaat gebeuren, 
het gehele probleem van werk en 
werklozen eens goed onder de loep 
wordt genomen. 

De Minister zegt verder in de 
memorie van antwoord, dat een 
maatschappelijke bezinning op 
arbeids- en vrije-tijdsbesteding voor 
komende generaties reeds plaatsvindt 
en dat daarover verschillend wordt 
gedacht. Dat is juist. Ik vraag mij 
echter af hoelang wij ons nog de 
weelde kunnen veroorloven om 
hierover vrijblijvende filosofieën op te 
zetten. 

Wanneer een structureel groot 
verlies aan werkgelegenheid zou 
optreden - de geleerden zijn het 
hierover nog niet eens - dan is een 
herwaardering van de maatschappelij-
ke relevantie van betaalde arbeid 
noodzakelijk. Eveneens is noodzakelijk 
de herwaardering van de maatschap-
pelijke status van degenen die straks 
het slachtoffer zullen zijn, omdat er 
voor hen geen zinvolle betaalde 
arbeid meer is. 

Het gaat dan om de vraag of 
iemand maatschappelijk nuttiger kan 
zijn en zich beter kan ontplooien als 
penningmeester van een voetbalclub 
dan als uitvoerder van betaald werk 
dat beter en efficiënter door een 
machine kan worden gedaan. Ik geef 
toe dat dit wel zwart-wit is gesteld. 
Het antwoord op die vraag kan wel 
eens snel moeten worden gegeven. 

Een begin van dat antwoord wordt 
al gegeven door degenen die via 
deeltijdarbeid hun tijd verdelen 
tussen betaald werk en onbetaald 
werk. Zullen echter deeltijdarbeid en 
arbeidstijdverkorting voldoende 
soelaas bieden voor de generaties 
van later? Voor de generaties van nu 
vormen zij hoogstens een partiële en, 
gezien de consequenties voor het 
inkomen, lastig bereikbare oplossing, 
die bovendien omstreden is. 

Dit - ik onderstreep het driedubbel -
is geen toekomstideaal, integendeel, 
noch een pleidooi voor een arbeidsloos 
inkomen. Het is niet meer dan een 
inspelen op eventuele technische en 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
dit dan tegen de achtergrond dat 
iedere goedwillende naar mijn 
mening recht heeft op sociale zeker-
heid. Die houdt dan in vrijwaring van 
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gebrek, niet alleen materieel maar ook 
immaterieel, aan bij voorbeeld 
maatschappelijke waardering of aan 
kansen tot ontplooi ing. 

Ik heb al aangehaald dat de Minister 
in relatie tot de sociale zekerheid 
sprak over het behoeden van de 
bevolking voor verpaupering. Ik denk 
dat het gevaar van een psychische 
verpaupering wel eens groter zou 
kunnen zijn dan dat van een materiële! 

Ik zou nu - en het houdt verband 
met wat ik zoeven heb gezegd -
enkele opmerkingen wil len maken 
over de arbeidstijdverkorting en in het 
bijzonder over de houding van de 
bewindslieden van dit departement in 
dezen. In de memorie van antwoord 
wordt gesteld dat het kabinet de vrees 
deelt voor de naar voren gebrachte 
risico's door een aantal i n het voorlopig 
verslag genoemde hoogleraren en 
anderen. Ook wordt meegedeeld dat 
het kabinet de besluitvorming over 
een kostenneutrale en gedifferentieer-
de arbeidsverdeling door de sociale 
partners zelf bevordert. 

Ik ben blij met dit antwoord, maar 
het is toch een boeiende vraag wat de 
bewindslieden als object van hun 
'bevorderen' zien. Als de Mimister zelf 
zegt dat in 1990 - of is het 1992? - een 
32-urige werkweek zou moeten zijn 
ingevoerd, dan bevordert hij wellicht 
de arbeidstijdverkorting, maar naar 
mijn mening geenszins een beslissing 
door de sociale partners zelf. Of moet 
hier van 'zachte dwang' worden 
gesproken? 

Overigens is het opvallend dat 
naarmate het kabinet zich meer achter 
de verkorting van de werktijd stelt, het 
aantal tegenstemmen groeit. Het zal 
wel een toevalligheid zijn, maar dan 
wel een met een waarschuwend 
karakter. 

Een ander voorbeeld van 'zachte 
dwang' - zo zal ik het maar weer 
noemen - die toch wel wat in tegen-
stelling staat tot de in de memorie 
van antwoord aangeduide terughou-
dendheid, is de gedachte om premie 
op te leggen aan bedrijfstakken waar 
geen arbeidstijdverkorting komt. De 
Minister vraagt zich in zijn antwoord 
op mijn vraag af, of het juist is dat in 
delen van het bedrijfsleven waarin 
geen bijdrage wordt geleverd aan 
arbeidsduurverkorting, hogere lonen 
worden uitgekeerd. Mijn antwoord is 
kort en duidelijk: ja. 

De sociale partners hebben in 
vrijheid beslist om geen loon te 
offeren voor minder werken. Dan is 
het naar mijn mening in strijd met 

deze in vrijheid genomen beslissing 
om als straf een hogere premie te 
vragen. Dat is tegengesteld aan 
rechtvaardigheidsoverwegingen. 

De Minister heeft - terecht - toch 
ook geen ingreep gedaan in bedrijfs-
takken waarin de vakantie-uitkering 
niet werd gekort? Bovendien blijft de 
vraag, in het voorlopig verslag 
gesteld maar niet beantwoord, of hier 
geen sprake is van een oneigenlijke 
aanwending van premies, omdat die 
premies immers zijn bestemd om 
uitkeringen te betalen. 

In dit verband heb ik nog een vraag. 
De Staatssecretaris voor sociale 
verzekeringen heeft aan de Tweede 
Kamer meegedeeld dat hij op 1 juli 
wèl premieverhogingen voor de AKW, 
de AAW en de WAO zal toepassen. 

Wat is zijn reactie op de opmerking 
van de SER-commissie in het desbe-
treffende advies dat - ik citeer - het 
het kabinet niet te doen is om een 
juist financieringsbeleid ten behoeve 
van de betrokken sociale verzekerin-
gen, maar om de sociaal-economische 
overweging dat de premieverhoging 
doorwerkt naar de sociale uitkeringen 
en ambtenarensalarissen? 

Aldus worden de sociale premies 
opnieuw tot sluitpost gemaakt van het 
totale sociaal-economische beleid, zo 
staat in het advies van de SER-com-
missie. Is de Staatssecretaris met mij 
van mening dat, nu de overheid haar 
rijksbijdragen aan de fondsen steeds 
meer terugtrekt ten koste van premie-
lasten, de verzekeringsgedachte weer 
meer reliëf krijgt? Vindt hij niet dat 
deze ontwikkeling moet leiden tot een 
grotere terughoudendheid van die 
overheid bij de vaststelling van de 
sociale premies? 

In mijn tekst had ik op dit punt de 
vraag opgenomen, of de Staatssecre-
taris zijn mening toch premieverho-
ging toe te passen nog eens uiteen 
wilde zetten. Ik heb die zin echter 
geschrapt, omdat de Staatssecretaris 
d :t de vorige week uitvoerig heeft 
gedaan in de Tweede Kamer, zoals ik 
heb mogen nalezen. Toch stel ik hem 
nog een vraag, omdat ik zojuist in de 
kranten heb gelezen dat de fondsen 
van de WW en de WAO ook voor het 
volgende jaar geen premieverhoging 
nodig maken. 

Dat is niet helemaal conform wat de 
Staatssecretaris eerst het 'voorschotje' 
noemde. Die uitdrukking heeft wat 
moeilijkheden gegeven aan de 
overzijde, maar de Staatssecretaris 
weet wel wat ik bedoel; nu al vast 
iets, ten einde het volgende jaar niet 
te veel te moeten doen. Als er dan het 
volgende jaar geen premieverhoging 

behoeft te zijn, dan vervalt het 
argument van de Staatssecretaris. 

Staatssecretaris De Graaf: Het bericht 
behelst niet alleen een premieverla-
ging, maar ook een premieverhoging: 
een verlaging bij de WAO en een 
verhoging bij de AAW, en wel vanwege 
natuurlijke ontwikkelingen. 

De heer H. F. Heijmans (VVD): Dat 
mag zo zijn, maar er zijn toch twee 
verzekeringspremies die omlaag 
zouden kunnen, namelijk voor de 
WAO en de WW. U heeft de generale 
conclusie getrokken dat de premiever-
hoging volgend jaar te sterk zal zijn. 
Op grond daarvan wil t u nu alvast een 
deel daarvan doorvoeren. Althans, zo 
heb ik het begrepen. 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
Voorjaarsnota is de mogelijkheid 
aangekondigd van een korting met 
twee procent op het minimumloon en 
op de sociale uitkeringen, vooruitlo-
pend op een te verwachten verkorting 
van de werkti jd. Wordt de door mij 
gebruikte term 'zachte dwang' hier 
geen understatement? Geldt dit niet 
evenzeer voor de door de Minister in 
zijn adviesaanvrage aan de SER 
voorgestelde systematiek inzake de 
aanpassing van de Wet Minimumloon 
en "vakantietoeslag? 

Ik moet constateren dat die dwang, 
al dan niet met modificaties, niet 
geheel overeenstemt met het ant-
woord van de Minister op de laatste 
zin van vraag 7: 'De uitvoering van 
het proces van herverdeling van 
arbeid in de marktsector, hetgeen 
overigens een meerjarig proces is, zal 
primair op decentraal niveau dienen 
te geschieden.' 

Overgaande op het inkomensbeleid, 
begin ik met vast te stellen dat er 
tussen de Minister en mij geen enkel 
verschil van mening bestaat over de 
noodzaak van een indicator voor de 
vaststelling van een globale koop-
krachtontwikkeling. Hij heeft, net als 
ik, bedenkingen tegen het nu gehan-
teerde systeem. Dat is eigenlijk zijn 
antwoord op mijn vraag, die ik 
wellicht wat genuanceerder had 
kunnen stellen. Ik wachtzi jn inkomens-
notitie af. 

Met nog meer belangstelling wacht 
ik ook zijn beschouwing over de 
verantwoordelijkheid van de overheid 
en van de sociale partners voor de 
inkomensverdeling af. Gezien de 
houding van de Minister tot nu toe, 
vaak tegen de druk van de oppositie 
in, heb ik goede hoop dat in de notitie 
het beginsel complementariteit - om 
een term uit de Algemene Bijstandswet 
over te nemen - een centraal uitgangs-
punt zal zijn. 
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Ik ben dan ook verheugd over het 
antwoord van de Minister op vraag 
11, dat hij in het algemeen terughou-
dendheid zal betrachten wanneer het 
bedrijfsleven niet geheel overeenkom-
stig de kabinetsdoelstellingen inzake 
het inkomensbeleid handelt. 

Niemand zal het inkomensbeeld 
van dit jaar een voorbeeld van 
schoonheid noemen. Ik moet echter 
zeggen dat er wel erg veel lawaai over 
is gemaakt. Ik sluit mij dan ook geheel 
aan bij de door mij in het voorlopig 
verslag geciteerde uitspraken van de 
Minister in een interview met Het 
Vrije Volk. Jaloezie vind ik nog altijd 
een ondeugd, ook wanneer zij 
maatschappelijk gebaseerd is, en het 
'opwekken tot' is voor mij zoiets als 
'gelegenheid geven'. 

Bovendien, het beeld van dit jaar 
wordt bepaald door structurele en 
incidentele factoren. Structurele, 
omdat het equivalentiebeginsel in de 
sociale verzekeringen premie-inko-
mensgrenzen noodzakelijk maakt. 
Incidentele, omdat de tijdelijke 
solidariteitsheffing op 1 januari j l. 
afliep. Bovendien wilde het bedrijfsle-
ven in overgrote meerderheid geen 
aftopping van de vakantietoeslag. Het 
verwijt dat Trouw dit kabinet maakte, 
namelijk dat het uit inkomenspo-
litieke overwegingen naliet deze 
tijdelijke solidariteitsheffing te 
continueren, betekent niet alleen het 
toepassen van een volstrekt oneigen-
lijk middel maar ook een poging een 
bloempot met een bulldozer leeg te 
graven. Het gaat hierbij immers maar 
om 13.000 a 14.000 mensen! 

In dit verband heb ik mij ook 
verbaasd over een mededeling die de 
voorzitter van het CDA en ons geacht 
mede-kamerlid de heer Bukman 
blijkens kranteberichten heeft gedaan 
dat hij uit inkomenspolitieke overwe-
gingen de inflatiecorrectie zou willen 
afschaffen. Vindt zijn partij het nodig, 
uit te halen naar haar coalitiegenoot? 
Zo ja, waarom hanteert zij dan een 
wapen dat, als gevolg van de sterk 
afgenomen inflatie, geheel of nage-
noeg geheel bot is geworden? 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn nog 
twee losse eindjes - zoals dat heet in 
het bargoens van de jaren '80 -
blijven liggen: in de eerste plaats de 
brief van de Staatssecretaris over de 
motie-Franssen. Ik heb er geen 
behoefte aan, hierover al te veel te 
zeggen, te meer omdat deze aangele-
genheid aan de overzijde nog in 
behandeling is. De indiener van de 
motie wees daar ook op. 

De verschillen tussen werklozen en 
arbeidsongeschikten zijn opminimum-
niveau nagenoeg gelijk; op modaal en 
maximumniveau blijken de verschil-
len, met name als gevolg van de 
WAM-toeslag, aanmerkelijk in het 
nadeel van de gehandicapten uit te 
pakken. De Staatssecretaris schrijft 
over 'vrij zware inkomensoffers'. 

Toch moet ik het wel met hem eens 
zijn dat geen nadere maatregelen 
getroffen kunnen worden, zij het 
wellicht dat de uitvoeringsorganen op 
basis van hun discretionaire bevoegd-
heden iets aan de meest schrijnende 
gevallen kunnen doen. 

Wel wil ik over het hoofd van de 
bewindslieden het kabinet vragen om 
bij toekomstige maatregelen meer 
naar cumulatieve effecten te kijken. 
Aan de bewindslieden zelf vraag ik 
nogmaals om verschrikkelijk voorzich-
tig te zijn met categorale wetgeving. 
Het is vandaag de tweede keer dat we 
worden geconfronteerd met, op zijn 
zachtst gezegd, heel onplezierige 
effecten hiervan. 

Ik kom toe aan het tweede 'eindje'. 
In zijn antwoord op vraag 62 en 
andere vragen zegt de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken, belast met de 
sociale zekerheid, dat de wijziging van 
de Comptabiliteitswet 1967 vermoede-
lijk eerder zal plaatsvinden dan de 
behandeling van het ontwerp-Organi-
satiewet Sociale Zekerheid en dat hij 
het niet gewenst vindt om, vooruitlo-
pende op deze wetsontwerpen, de 
door de SVR gewenste 'volkomen 
controle' nu reeds in te voeren. 

De Staatssecretaris zal het zeker 
billijken dat ik mij ten aanzien van dit 
onderwerp zeer terughoudend opstel. 
Ik wil me dan ook beperken tot het 
verzoek deze aangelegenheid alle 
aandacht te blijven geven. Hij kent 
ongetwijfeld de achtergronden 
waartegen ik dit verzoek doe. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben mij 
ervan bewust dat ik naast veel 
waardering ook veel kritiek heb laten 
horen. Ik hoop en vertrouw echter dat 
bewindslieden deze als welwillend 
willen aanvaarden en ervaren, zoals 
het onder goede coalitievrienden 
gebruikelijk is. 

D 
Mevrouw Vonhoff-Luijendijk (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractiege-
noot de heer Heijmans heeft emanci-
patie het moeilijkste onderdeel van 
deze begroting genoemd. Wellicht 
heet hij daarin gelijk, omdat de 
doorwerking van de emancipatieont-
wikkeling heel diep ingrijpt in allerlei 
maatschappelijke verhoudingen in 

ons land. Daarom heeft het emancipa-
tiebeleid ook allerlei aanrakingspunten 
met datgene wat op andere ministeries 
of bij provinciale of gemeentelijke 
overheden plaatsvindt, maar ook 
heeft het aanrakingspunten met tal 
van organisaties en personen buiten 
de directe overheidssfeer. 

De activiteit van de overheid is juist 
door datgene wat zich in de particuliere 
sfeer ontwikkeld heeft pas goed op 
gang gekomen. Het is nu wel aan de 
overheden na te gaan, hoe op zo'n 
ontwikkeling kan worden gereageerd. 
Die taak is niet eenvoudig. Wij hebben 
er echter alle vertrouwen in dat 
Staatssecretaris mevrouw Kappeyne 
van de Coppello er in de komende 
jaren in zal slagen dit beleid met 
succes vorm te geven en daarover 
aan beide zijden van het Binnenhof 
mondeling en schriftelijk inzicht te 
bieden. 

Mijn fractie acht het emancipatie-
vraagstuk niet alleen moeilijk, maar 
vooral ook belangrijk en uiteindelijk 
zelfs bepalend voor het aanzien van 
onze samenleving, waaraan vrouwen 
en mannen op basis van gelijkheid 
gestalte moeten kunnen geven. Het 
grote veranderingsproces dat door de 
emancipatie op gang is gebracht, 
roept bij velen echter soms heftige 
emoties op. 

Het maakt deemancipatieproblema-
tiek des te moeilijker, omdat die 
emoties zakelijke beoordelingen over 
en weer in de weg zullen staan. Dat 
verschijnsel behoeft ons niet te 
verbazen, omdat emancipatie ingrij-
pende veranderingen veroorzaakt en 
ook in de toekomst zal veroorzaken in 
vaak zeer traditionele verhoudingen 
en opvattingen. 

Ik vermoed dat deze ontwikkeling 
zich in de komende jaren versneld zal 
voortzetten, hetgeen de verwachting 
wettigt dat er hier en daar sterke 
tegenkrachten zullen ontstaan. 

Zeker nu het ons economisch niet 
voor de wind gaat en groot optimisme 
over de werkgelegenheid niet gerecht-
vaardigd schijnt, zal men op emanci-
patoire verlangens des te scherper en 
afwijzender reageren. In de Troonrede 
vorig jaar is al aangegeven dat de 
spanning op de arbeidsmarkt wordt 
vergroot, doordat de vrouwen in 
Nederland met betrekking tot het 
aanvaarden van werk buitenshuis in 
de komende jaren bezig zullen zijn 
met een inhaalmanoeuvre. 

Wij moeten dat goed in het oog 
houden, want anders zullen emotione-
le uitlatingen over het werken van 
vrouwen en de verdeling van arbeid 
over de beschikbare arbeidsreserve 
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dit vraagstuk weer terug op af 
plaatsen, waarvan de vrouwen, vooral 
de gehuwde, weer het slachtoffer 
dreigen te worden. Zo nu en dan zijn 
er uitlatingen uit zeer uiteenlopende 
kringen te vernemen die voedsel 
geven aan zulke vermoedens. 

De bewindslieden hebben door de 
wijze waarop zij de vragen op dit 
gebied hebben beantwoord al 
duidelijk te verstaan gegeven dat zij 
de emancipatieproblematiek niet zien 
als een luxe-artikel dat wi j ons wel 
kunnen veroorloven in betere t i jden, 
maar moeten vergeten bij tegenspoed. 
Ik meen dat de Staatssecretaris de 
emancipatie ook beschouwt als een 
noodzakelijke verbetering van het 
leefklimaat in ons land. 

Daarom heb ik de Staatssecretaris 
zoeven succes bij haar beleid toege-
wenst. Dat beleid is voorwaarden 
scheppend, zo laten de bewindslieden 
ons weten; voorwaarden waarop 
door vrouwen en mannen kan worden 
ingespeeld. Emancipatie is een zaak 
van beide seksen, maar ik meen dat 
dat onderhand een zodanige gemeen-
plaats is geworden dat wi j dat in de 
toekomst niet meer hoeven te herha-
len. 

Wij worden nogal eens geconfron-
teerd met het verwijt dat het emanci-
patiebeleid een inbreuk is op de 
persoonlijke levenssfeer. Een dergelijk 
overheidsoptreden zou niet toelaat-
baar zijn. Er is echter geen sprake van 
dat dit tot dusverre het geval zou zijn 
geweest. Een bepaald emancipatoir 
levenspatroon is door de overheid 
niet opgelegd. 

Wel is er een begin gemaakt met 
veranderingen in de wetgeving die 
bestaande ongelijkheden ten nadele 
van de vrouw moesten opheffen. Dat 
proces is nog niet ten einde. Ik neem 
aan dat de Staatssecretaris zal wi l len 
toezeggen dat zij die beleidslijn met 
kracht zal voortzetten. Op een enkel 
concreet punt kom ik nog terug. 

De weerstand die hier en daar 
ontstaat wanneer gegroeide voorrecht-
posities worden aangetast doet zich 
blijkens een rapport van de Emancipa-
tieraad ook voor in de kring van 
gemeenten en provincies. Kan de 
Staatssecretaris, die hiervan met spijt 
kennis heeft genomen, inzicht erover 
verschaffen hoe zij zal trachten haar 
bijdrage te leveren om die weerstand 
te helpen overwinnen. Zijn hiervoor 
bestuurlijke wegen te vinden of moet 
de oplossing worden gevonden in 
projecten die in samenspel met het 
particulier initiatief kunnen worden 
gerealiseerd? 
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Over de organisatorische opzet van 
het emancipatiebeleid is in beide 
Kamers herhaaldelijk gesproken. Ik 
zou er vandaag de voorkeur aangeven 
dat de Staatssecretaris haar beleids-
doelen wil aangeven die zij zich voor 
de komende periode heeft gesteld. Ik 
acht dat van betekenis, omdat in de 
memorie van toelichting op de 
begroting haar ambtsvoorganger en 
huidige collega aan het woord is, 
terwijl de tekst van de regeringsverkla-
ring uiteraard een globaal karakter 
moest hebben. 

In dit verband is het van belang de 
totstandkoming van regelgeving in 
Europees verband in haar beschou-
wing te betrekken. Kunnen de bewinds-
lieden aangeven hoe beleid en 
wetgeving zullen worden geharmoni-
seerd met de Derde richtlijn van de 
EG? 

De verwevenheid van het emancipa-
tiebeleid van het departement van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
met beleidsactiviteiten van andere 
departementen is groot. Ook vandaag 
zal er bij deze behandeling sprake zijn 
van onderwerpen met een financieel 
en justitieel aspect. In antwoord op 
een vraag dienaangaande heeft de 
Staatssecretaris geantwoord dat zij 
voorstellen van andere bewindslieden 
mede zal ondertekenen wanneer die 
op haar terrein liggen en waarbij zij in 
de voorbereiding inhoudelijk betrok-
ken is geweest. 

Moet ik uit deze formulering 
afleiden dat er sprake zou kunnen zijn 
van voorstellen die het emancipatiebe-
leid zouden kunnen raken waarbij de 
bewindsvrouwe niet inhoudelijk werd 
betrokken? Ik kan dat niet aannemen, 
want dan zou deze formulering beslist 
onvoldoende garantie zijn voor een 
zinvol projectstaatssecretariaat. Hoe 
staat het bij voorbeeld met de inbreng 
van de Staatssecretaris met betrekking 
tot de algemene maatregel van 
bestuur, de abortus betreffende, die in 
een voorbereidend stadium verkeert? 

Ik kan mij indenken dat er ook 
andere voorstellen zijn die onbedoeld 
gevolgen hebben voor de verhouding 
man/vrouw in onze samenleving. Ik 
vertrouw erop dat de Staatssecretaris 
dan zeer alert is om zulke effecten 
tijdig tegen te gaan. Afgrenzing van 
competenties blijkt in ons staatsbestel 
nu eenmaal een probleem. Dat zal de 
Staatssecretaris ook wel ervaren 
hebben. 

Ook op het terrein van de hulpverle-
ning zijn de verhoudingen niet al te 
doorzichtig. De toenmalige minister 
De Graaf schreef in de memorie van 
toelichting op blz. 93 'over het 
ontwikkelen van aparte voorzieningen 
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en werkvormen die zijn afgestemd op 
de hulpvragen van vrouwen'. Ietwat 
paradoxaal vervolgt hi j : het is de 
bedoeling om deze nieuwe werkvor-
men ingang te doen vinden bij de 
bestaande te zeer op mannen afge-
stemde hulpverlening. 

Ik houd de bewindsvrouwe uiteraard 
niet aan deze tekst. Als ik het goed 
heb begrepen denkt zij er een nuance 
anders over, wanneer ik het antwoord 
op vraag 146 goed interpreteer. Het 
zou mij verheugen als de specifieke 
hulpvraag van vrouwen meer bepa-
lend is voor de werkwijze van hulpver-
lening dan de organisatorische 
inpassing. 

Op het grensvlak van de emancipa-
tieproblematiek en justitieel beleid 
speelt zich het onaantrekkelijke 
verschijnsel van de vrouwenmishan-
deling af. Naar mijn oordeel is hier 
intensivering van de hulpverlening 
dringend geboden. Ik kan mij niet aan 
de indruk onttrekken dat een traditio-
neel normenpatroon hier een ernstige 
belemmering vormt om dit vrouwen-
vernederend probleem aan te pakken. 

Uit contacten die ik zowel met 
hulpverleners als met politiemedewer-
kers heb, is mij gebleken dat dit 
misdrijf binnenshuis vri jwel ongehin-
derd kan plaatsvinden. Terwijl bij 
iedereen de natuurlijke neiging 
bestaat, ook bij de politie, om tussen-
beide te komen als in het openbaar 
mishandeling plaatsvindt, is men veel 
onzekerder en terughoudender als dit 
misdrijf achter de gesloten huisdeur 
geschiedt. 

Daarom meen ik dat deze Staatsse-
cretaris, die in het niet zo verre 
verleden heel erg toe te juichen 
opvattingen heeft verkondigd en zelfs 
in de Grondwet opgenomen heeft 
gekregen over de onaantastbaarheid 
van het menselijk lichaam, in overleg 
met de Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken moet treden om 
te bevorderen dat politiële en justitiële 
autoriteiten tot grotere activiteiten 
inzake het misdrijf van vrouwenmis-
handeling worden aangezet. 

Het is in dit geval ook zeker van 
betekenis dat de hulpverlening 
herkenbaar is voor hulpzoekenden en 
voor de politiële autoriteiten die met 
deze situaties vaak als eerste worden 
geconfronteerd. Ik juich het toe dat de 
Staatssecretaris ernaar streeft om 
samenwerkingsverbanden tussen 
uiteenlopende disciplines te bevorde-
ren. In het kader van de daarbij 
genoemde kinderbescherming denk ik 
ook aan de vertrouwensartsen die 
optreden in gevallen van kindermis-
handeling. 
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Mijns inziens wordt vaak al te 
gemakkelijk aangenomen dat vrou-
wenmishandeling in verband moet 
worden gebracht met vormen van 
sexueel geweld. Ik heb voor alle 
zekerheid even in 'De Grote Van Dale' 
gekeken om te zien wat staat onder 
'sexueel geweld', maar het komt nog 
niet voor in dat woordenboek. Ik ben 
ervoor beducht dat datgene wat door 
radicaal feministische groeperingen 
en misschien ook op het departement 
onder 'sexueel geweld' wordt ver-
staan, meer inhoudt dan hetgeen de 
gewone man en vrouw eronder 
verstaan. 

Uit een aantal gesprekken dat ik heb 
gevoerd, waag ik de voorzichtige 
conclusie te trekken dat het leggen 
van zo'n direct verband tussen 
vrouwenmishandeling en sexueel 
geweld kan berusten op vooroordelen 
bij veel groepen betrekkelijke buiten-
staanders als de politie en ook 
sommige actievoerdsters. 

Ik acht het niet uitgesloten dat 
vrouwen- en kindermishandeling 
dikwijls met elkaar gepaard gaan, 
zonder dat er een directe relatie is met 
het sexuele omgangsleven. Om met 
grotere zekerheid over dit probleem te 
kunnen oordelen zal er echter meer 
bekend moeten zijn. Is het de Staats-
secretaris bij voorbeeld bekend dat de 
aangifte van vrouwenmishandeling 
als zodanig niet apart wordt geregi-
streerd bij de politie? 

Is zij bereid in het door mij gevraagde 
overleg met de Minister van Binnen-
landse Zaken en de Minister van 
Justitie erop aan te dringen dat hierin 
verandering wordt gebracht, zodat de 
omvang van het probleem, dat nog 
met veel taboes en vooroordelen 
omgeven is, in ieder geval kwantitatief 
benaderbaar wordt? 

Op mijn vragen over het beleid van 
de Staatssecretaris ten aanzien van 
vrouwen met ander culturele achter-
gronden, antwoordt de Staatssecreta-
ris dat vanwege de extra moeilijke 
positie van deze vrouwen in de 
Nederlandse samenleving aan deze 
problematiek binnenkort in een uit te 
brengen Minderhedennota aandacht 
geschonken zal worden. In dit verband 
wijst de Staatssecretaris op het feit 
dat de categorie buitenlandse vrou-
wen, het als de Nederlandse, geen 
homogene groep is. 

De werkgroep Vrouwen en minder-
hedenbeleid zal nog nader onderzoe-
ken op welke wijze publiciteit over de 
projecten en de voornemens ten 
behoeve van de doelgroepen verbe-
terd kan worden. Mag ik in dit verband 

vragen hoe het beleid ten aanzien van 
de groep Nederlandse vrouwen van 
Molukse en Antilliaanse afkomst is? 

In een recent gesprek dat ik met 
Molukse vrouwen mocht voeren en 
ook in gesprekken met onze Antilliaan-
se collega's, die vorige week op 
bezoek waren, bleek mij dat de indruk 
bestaat dat zij toch enigszins achter-
gesteld worden bij andere minder-
heidsgroeperingen. Overigens wilden 
zij geen van allen als minderheids-
groepering aangeduid worden. Kan 
de Staatssecretaris hieraan ook 
aandacht besteden? 

In verband met de belastingwetge-
ving en de mogelijkheid om daarin 
kosten van kinderopvang en huishou-
delijke hulp als aftrekposten te 
introduceren, wordt geantwoord dat 
de Staatssecretaris van Financiën het 
systeem wil wijzigen op een zodanige 
wijze dat dit zal leiden tot een gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, 
gehuwden en ongehuwden. Tegen 
dat uitgangspunt kan niemand 
bezwaar maken. Het had feitelijk al 
lang zo moeten zijn. 

Het antwoord op de door ons 
gestelde vraag is echter op een 
merkwaardig afwachtende wijze 
geformuleerd. Het hangt af van de 
richting die wordt ingeslagen als 
gevolg van een discussie over de 
gelijke behandeling. Ik wil bepaald op 
klaardere taal aandringen. Immers, 
het systeem van de huidige aftrekpos-
ten maakt naar mijn oordeel weliswaar 
formeel geen inbreuk op de gelijke 
positie van man en vrouw, maar 
materieel is het huidige systeem wel 
degelijk een belemmering voor 
vrouwen om maatschappelijke 
mogelijkheden te blijven benutten in 
de opbouwfase van haar gezin. 

Dat leidt er dan weer toe dat zij in 
een latere levensfase op een moeilijk 
te overbruggen achterstand zijn gezet 
als zij de draad van het buitenshuis 
willen of moeten functioneren, bij 
voorbeeld na echtscheidingen, weer 
opnemen. In het kader van het alom 
bepleite voorwaardenscheppend 
beleid lijkt het mij volstrekt logisch 
dat de door mij aangegeven belasting-
faciliteiten zullen worden bezien. 

Ik zou daarom graag van de Staats-
secretaris de toezegging vernemen 
dat zij, als het systeem van aftrekpos-
ten globaal gesproken in stand blijft, 
in welwillende overweging wil nemen 
om de introductie van deze aftrekpos-
ten te bepleiten in het overleg met 
haar ambtsgenoot van Financiën. 

Bij een eerste ontmoeting in het 
kader van een beleidsdebat op zo'n 
laat tijdstip van het jaar wilde ik mij 

beperken tot enige hoofdlijnen voor 
de komende jaren. Met belangstelling 
zie ik de antwoorden van de bewinds-
lieden morgen tegemoet. 

Het beleidsdebat wordt geschorst. 

Sluiting 19.31 uur. 

Lijst van besluiten 

De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten om: 

a. de openbare behandeling van de 
volgende wetsontwerpen te doen 
houden op 21 juni 1983: 

Goedkeuring van de respectievelijk 
op 24 juni 1980 en 12 juni 1981 te 
's-Gravenhage tot stand gekomen 
Verdragen tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Verenigde Staten 
van Amerika inzake uitlevering en 
aangaande wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken (17122, R1193), (17 123, 
R1194); 

Wijziging van de Radio-Omroep-
Zender-wet 1935(17 438); 

b. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid alsmede 
de openbare behandeling van de 
volgende wetsontwerpen te doen 
plaatsvinden op respectievelijk 22 juni 
en 28 juni 1983: 

Nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet (verlaging van de 
kinderbijslagbedragen per 1 juli 1983) 
(17 940); 

Het achterwege laten van de 
herziening van het wettelijk minimum-
loon, van de uitkeringen krachtens 
een aantal sociale verzekeringswetten 
en van een aantal uitkeringen en 
persioenen krachtens enige andere 
wetten per 1 juli 1983 (17941); 

c. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste Commissie voor Financiën 
alsmede de openbare behandeling 
van de volgende wetsontwerpen te 
doen plaatsvinden op 28 juni 1983: 

Tijdelijke maatregelen inzake de 
aftrekbaarheid van de kosten van 
groot onderhoud en van schilderwerk 
en in verband daarmee tijdelijke 
verhoging van het huurwaardeforfait 
in de inkomstenbelasting (17 803); 

Wijziging van de inkomstenbelasting 
met betrekking tot geruisloze over-
dracht van een onderneming door 
een ouder aan een of meer kinderen 
(17859); 

Verhoging van de accijns van 
benzine (17936); 

Verhoging van de voorraadaftrek en 
van de vermogensaftrek in de inkonv 
stenbelasting en de vennootschapsbe-
lasting (17812); 
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d. het voorbereidend onderzoek van 
de volgende wetsontwerpen te doen 
houden op 28 juni 1983 door de vaste 
Commissie voor Onderwijs en de 
openbare behandeling op 5 jul i 1983; 

Wijziging van de Kleuteronderwijs-
wet en de Lager-onderwijswet 1920 
met betrekking tot nadere bepaling 
van het aantal onderwijsgevenden 
(17 937); 

Wijziging van de School- en 
cursusgeldwet 1972 (uitbreiding van 
de schoolgeldheffing tot de niet-meer 
leerplichtige leerlingen in de eerste 
vier leerjaren van het voortgezet 
onderwijs (17 942); 

e. het voorbereidend onderzoek van 
de volgende wetsontwerpen te doen 
houden op 28 juni 1983 door de vaste 
Commissie voor Binnenlandse Zaken 
en de Hoge Colleges van Staat en de 
openbare behandeling op 5 juli 1983: 

Grenswijziging tussen de gemeen-
ten Bergh en Doetinchem (17705); 

Instelling van een gemeente Almere 
en wijziging dan wel nadere vaststel-
ling van grenzen van het openbaar 
lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' 
onderscheidenlijk een aantal omlig-
gende gemeenten en provincies (Wet 
instelling gemeente Almere) (17785); 

f. de openbare behandeling van de 
raming der voor de Kamer in 1984 
benodigde uitgaven te doen plaatsvin-
den op 28 juni 1983. 

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

1°. de volgende door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men ontwerpen van wet: 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Provinciefonds voor het jaar 1979 
(verzamelontwerp; tweede wijzigings-
voorstel) (17 805); 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Provinciefonds voor het jaar 1980 
(verzamelontwerp; tweede wijzigings-
voorstel) (17 806); 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Provinciefonds voor het jaar 1981 
(verzamelontwerp; tweede wijzigings-
voorstel) (17 807); 

Tijdelijke maatregelen inzake de 
aftrekbaarheid van de kosten van 
groot onderhoud en in verband 
daarmee tijdelijke verhoging van het 
huurwaardeforfait in de inkomstenbe-
lasting (17 803). 

Deze ontwerpen van wet zullen 
worden gesteld in handen van de 
desbetreffende vaste commissies; 

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

se Zaken, ten geleide van het slotcom-
muniqué van de Noordatlantische 
Raad; 

een, van alsvoren, betreffende het 
Administratief Akkoord met Sri Lanka 
inzake technische samenwerking, 17 
februari 1983; 

een, van de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking, betreffende 
kunstmestleveranties aan Sri Lanka; 

een, van de Ministervan Binnenland-
se Zaken, houdende aanwijzing van 
de heer ir. P. A. Tas tot loco-secretaris-
generaal bij zijn departement; 

een, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, betreffende 
tegemoetkoming in de studiekosten 
voor het schooljaar 1983/1984; 

een, van alsvoren, betreffende de 
normen voor rijksstudietoelagen voor 
het studiejaar 1983/1984; 

een, van de Minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ten geleide van het 
ontwerp-besluit heffing geluidhinder 
wegverkeer; 

een, van alsvoren, ten geleide van 
deel C 'Advies' van het Tweede 
Structuurschema Drink- en Industrie-
watervoorziening; 

een, van de Staatssecretaris van 
Landbouw en Visserij, ten geleide van 
stukken ten behoeve van het monde-
ling overleg over pachtnormen; 

een, van de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van het Rapport Aankleding 
Norminkomens Vrije-Beroepsbeoefe-
naren. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

3°. de volgende missives: 
een, van de inspecteur-generaal van 

het onderwijs, ten geleide van het 
rapport 'Inspectorale Werkgroep 
Kleine Scholen'; 

een, van de voorzitter van de 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, ten geleide van het 
Rapport aan de Regering, nr. 25, 
Beleidsgerichte toekomstverkenning; 
Deel 2: Een verruiming van perspec-
tief; 

een, van de secretaris van de 
Centrale commissie complementaire 
arbeidsvoorziening beeldende 
kunstenaars, ten geleide van de 
reactie van de commissie op de 
resultaten van het IVA-onderzoek 
BKR. 

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

bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

4.° de volgende geschriften: 
een, van de 'Aktiegroep 24 april 

1983' te Oranjestad, Aruba, betreffende 
het schieten op de heer B. Croes door 
een agent van politie. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissie voor Nederlands-An-
tilliaanse Zaken; 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Pannerden, 
betreffende het ontwerp van wet 
Opheffing van de gemeenten Herwen 
en Aerdt en Pannerden en vorming 
van een nieuwe gemeente Rijnwaar-
den (17 449). 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissie voor Binnenlandse 
Zaken en de Hoge Colleges van Staat; 

een, van de oudercommissie van de 
5e gemeentelijke lagere school " t 
Karregat' te Eindhoven, betreffende 
de bezuiniging bij het onderwijs; 

een, van het bestuur van het 
Departement Eindhoven der Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen, 
betreffende verscheidene overheids-
maatregelen met betrekking tot het 
voortgezet onderwijs. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor Onder-
wijs; 

een, van de voorzitter van de Vereni-
ging van dienstplichtige militairen te 
Utrecht, betreffende vervroegde 
dienstuittreding. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissie voor Defensie; 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders van Ammerstol , 
betreffende de verontreinigingsheffing 
van het zuiveringsschap Hollandse 
Eilanden en Waarden. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer; 

een, van gedeputeerde staten van 
Friesland, betreffende rijksweg 32, 
gedeelte Steenwijk-Akkrum; 

een, van gedeputeerde staten van 
Zeeland, betreffende de Algemene 
Waterschapswet. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor Verkeer 
en Waterstaat; 
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een, van P. Ros te Waalre, betreffen-
de de kinderbijslagpremie; 

een, van J. A. K. Swinkels van de 
Sociale Dienst van de gemeente 
's-Hertogenbosch, betreffende het 
ontwerp van wet Nadere wijziging 
van de Wet Werkloosheidsvoorziening 
(beperking van het recht op uitkering 
ingevolge de Wet Werkloosheidsvoor-
ziening voor beneden 23-jarigen) 
(17800). 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

een, van P. J. Dierdorp te Amsterdam, 
betreffende de medische behandeling 
van wijlen zijn echtgenote. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissie voor Welzijn en 
Volksgezondheid. 

De Voorzitter stelt voor, deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 
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