84ste Vergadering

Voorzitter: Dolman
Tegenwoordig zijn 132 leden, te
weten:
Van Aardenne, Aarts, Van Amelsvoort,
Andela-Baur, Van den Anker, Van
Baars, E. C. Bakker, M. Bakker,
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer,
Beinema, Van den Bergh, J . D.
Blaauw, De Boer, De Boois, Borgman,
Braks, Brinkhorst, Brokx, Brouwer,
Buikema, Van der Burg, Buurmeijer,
Castricum, De Cloe, Cornelissen,
Cotterell, Van Dam, Dees, Dekker, Van
Dis, Dolman, Duinker, Van Eekelen,
Engwirda, Epema-Brugman, Van Erp,
Van Es, Evenhuis-van Essen, Eversdijk,
Faber, Frinking, Gerritse, GinjaarMaas, Groenman, Gualthérie van
Weezel, Haas-Berger, Van der Hek,
Hennekam, Herfkens, Hermans,
Hermsen, Jabaaij, Jacobse, JanmaatAbee, Joekes, Keja, Knol, Kohnstamm,
Koning, Konings, De Korte, Korte-van
Hemel, Kosto, Kraaijeveld-Wouters,
De Kwaadsteniet, Laning-Boersema,
Lankhorst, Lansink, Leerling, Van der
Linden, Lubbers, Mateman, Van der
Mei, Meijer, Mertens, Mik, Moolhuysen-Fase, Moor, Van Muiden, Niessen,
Van Nieuwenhoven, Nijpels, Van
Noord, Nuis, Van Ooijen, Oomen-Ruijten, Patijn, Ploeg, Poppe, Rienks,
Rietkerk, Roethof, Van Rossum,
Salomons, Van der Sanden, Schaapman, Scherpenhuizen, Scholten,
Schutte, Schreuders, Smit-Kroes, Van
der Spek, Spieker, Stoffelen, Tazelaar,
Terpstra, Tommei, Van den Toorn,
Toussaint, Tripels, Ter Veer, Ter Veld,
Veldhoen, Veldhuizen, De Visser, Van
der Vlies, Van Vlijmen, B. de Vries,
Waalkens, Wagenaar, Wallage,
Waltmans, Weijers, Wessel-Tuinstra,
Wilbers, Willems, Wolters, Wöltgens,
Worrell en Zijlstra,
en de heren Deetman, Ministervan
Onderwijs en Wetenschappen en De
Graaf, Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
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Müller-van Ast, De Pree en Schartman,
wegens bezigheden elders;

De Voorzitter: Ik zal het verzoek
overbrengen.

Rempt-Halmmans de Jongh en
Braams, wegens verblijf buitenslands,
de gehele week;

Het woord is aan de heer De Beer, die
het heeft gevraagd.

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

Regeling van werkzaamheden
De Voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Wöltgens, die het heeft
gevraagd.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Een van de belangrijkste
onderdelen van het debat over de
regeringsverklaring is gegaan over de
wijze, waarop de loonsomtrend in het
jaar 1983 wordt uitgewerkt, namelijk
in die zin, dat tegenover het bespaarde
bedrag een toeneming van de
werkgelegenheid in overleg met de
betrokkenen voor dat jaar staat.
Zaterdag jl. heeft de Minister van
Binnenlandse Zaken een aantal
opmerkelijke en zeer verheugende
uitspraken gedaan over de wijze,
waarop hij denkt de loonsomtrend in
1983 in te vullen. Dit zijn overigens
uitspraken, die op een wat frappante
wijze afwijken van hetgeen tijdens het
debat over de regeringsverklaring
daarover naar voren is gekomen. Mijn
fractie acht het van belang, te weten
of de Minister van Binnenlandse
Zaken bij het komende debat over de
Voorjaarsnota aanwezig is, ten einde
duidelijkheid te verschaffen over dat
deel van het debat, zoals het zich
heeft en zoals het zich nog in de
komende dagen zal afspelen.

Ingekomen stukken
Regeling van werkzaamheden

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! In de Voorjaarsnota, die
deze week aan de orde komt, staan
een aantal beleidsvoornemens met
betrekking tot de volkshuisvesting en
de ruimtelijke ordening, in het
bijzonder de bouwnijverheid. Ik stel
voor o m , indien fracties zoals die van
mij van zins zijn, wat uitvoeriger in te
gaan op bepaalde aspecten van dat
beleid, aangezien wij toch nog deze
week met de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een
debat houden overeen aantal aspecten
van zijn beleid, een en ander bij het
bouwdebat te betrekken en niet bij het
debat over de Voorjaarsnota. Dit laat
natuurlijk onverlet het feit, dat wel in
algemene zin een aantal woorden aan
die passage in de Voorjaarsnota
kunnen worden gewijd.
De Voorzitter: Ik ben nooit van een
andere gedachte uitgegaan. Ik vind
het echter uitstekend, dat de heer De
Beer dit tevoren in het openbaar heeft
vastgesteld.
Ik geef het woord aan de heer Van der
Hek, die het heeft gevraagd.
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Op de agenda staan
minstens twee onderwerpen - het
werkgelegenheidsprogramma en de
kwestie van Esso en Shell - bij de
behandeling waarvan de aanwezigheid
van de Minister van Economische
Zaken gewenst is. Kunt u de Kamer
mededelen, of hij dan inderdaad in
ons midden zal zijn?
De Voorzitter: Bij de behandeling van
de brief over het zogenaamde 'gentlemen's agreement' met Shell en Esso
zal hij zonder enige twijfel aanwezig
zijn, want die zal volgens mijn
voorlopige schema pas vrijdag a.s.
plaatsvinden. Of hij ook aanwezig zal
zijn bij de behandeling van het
werkgelegenheidsprogramma weet ik
niet. Ik weet, dat de oorspronkelijke
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Voorzitter
bedoeling van de Minister was,
woensdagavond of donderdagmorgen
in het land terug te zijn. Hij is, nadat in
het bijzonder door de heer Lubbers
vorige week donderdag de wens van
de aanwezigheid van de Minister was
uitgesproken, van die wens in kennis
gesteld. Als de heer Van der Hek
insisteert, wil ik wel vragen of daarop
inmiddels een reactie is ontvangen.
De heer Van der Hek (PvdA): Ik zou
het zeer op prijs stellen. Ik neem aan,
dat de Minister het zelf ook op prijs
stelt, bij belangrijke gelegenheden in
de Kamer getuigenis af te leggen van
zijn bijzondere verantwoordelijkheid.
De Voorzitter: Ik zal dat verzoek
overbrengen.
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Ter voorkoming van
misverstand: ik neem aan, dat mijn
verzoek namens de Kamer wordt
overgebracht.
De Voorzitter: Als ik zeg, dat ik een
verzoek over zal brengen, is dat
namens de Kamer, nadat ik mij ervan
heb vergewist door rond te kijken.

Aan de orde is de behandeling van de
wetsontwerpen:
Wijziging van de wet van 20
december 1979, Stb. 711 (maximering
vereveningstoeslagen) (17 203);
Nadere wijziging van de Algemene
Kinderbijslagwet (verlaging van de
kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982)
(17467);
Tijdelijke bevriezing enige sociale
zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982
(17468).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil beginnen met het
bespreken van het wetsontwerp
Tijdelijke bevriezing enige sociale
zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982.
Dit wetsontwerp kunnen wij niet
gedogen. Weliswaar vraagt de
voortdurend somberder wordende
financieel-economische situatie van
ons land op korte termijn o m ingrijpende maatregelen. De aan de orde
zijnde maatregel is in dat verband
echter om een aantal redenen geen
goede keuze.
In de eerste plaats tast de bevriezing
boven het modale niveau het verzekeringskarakter van de werknemersverzekeringen aan. Het houdt namelijk
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De heer De Korte (WD)

een doorbreking in van de equivalentiegedachte, die nog steeds in de
werknemersverzekeringen overheerst.
Dit houdt in dat de uitkering voor
allen in dezelfde omstandigheden een
gelijk percentage van het dagloon, en
de premie een gelijk percentage van
het premieplichtig loon bedraagt. Wij
hechten sterk aan dit equivalentiebeginsel.
In de tweede plaats richt de maatregel zich eenzijdig op de groep bovenmodale uitkeringsgerechtigden. Zo
wordt een beperkte groep 'gepakt'. Dit
strookt niet met het door ons beleden
principe van gelijke behandeling.
Bezuinigingsmaatregelen - de
Minister is dat in het verslag met ons
een - moeten over een zo groot
mogelijke groep worden gespreid.
In de derde plaats worden de
boven-modale uitkeringsgerechtigden
nu van twee kanten genivelleerd. Ik
wijs daarbij ook op de marginale
drukstijging als gevolg van de recente
optrekking van premie-imkomensgrenzen en de volstrekt onnodige
verhoging van de WAO-franchise, die
via de vereveningsbijdrage ook weer
doorwerken naar de boven-modale
uitkeringen.
In de vierde plaats staat een
bevriezing boven het modale niveau
gelijk met de invoering van een
abrupt-glijdende schaal. Invoering
van een glijdende schaal is een
stelselwijziging en een stelselwijziging
zou de Regering met het oog op de
komende discussie over de grondslagennota nu juist vermijden.

Regeling van werkzaamheden
Sociale zekerheid

In de vijfde plaats vindt deze
stelselwijziging plaats zonder de
wettelijke verplichte advisering door
de SER. In een nood-advies uit
eigener beweging verklaren de leden
van werkgevers en werknemers van
de SER, onoverkomelijke bezwaren te
hebben, met name vanwege de
zoeven al door mij genoemde doorbreking van het equivalentiebeginsel.
Wie gelooft bovendien in de tijdelijkheid van deze bezuiniging?
In de zesde plaats bepaalt het
overgrote deel van de CAO's dat met
name WAO-uitkeringen gedurende
een of meer jaren aangevuld zullen
worden tot het netto loon. Deze
bevriezing betekent derhalve: hogere
aanvulling door de werkgevers en nog
hogere lasten voor de ondernemingen.
Dit is o m verschillende redenen een
onevenwichtige maatregel. Wij willen
er dan ook graag een alternatief voor
in de plaats stellen dat aan de genoenv
de bezwaren zoveel mogelijk tegemoetkomt. In de nota naar aanleiding
van het verslag is hierover al gediscussieerd. Het gaat o m een, ook door
belangrijke organisaties als CNV en
VNO, bepleite eenmalige structurele
aanpassing van het wettelijke minim u m per 1 juli met de prijscompensatie van 2,46% in plaats van met circa
4,3%.
Het gaat verder o m een eenmalige
structurele aanpassing van de
boven-minimale uitkeringen met
2,46% in plaats van circa 3,5 a 4 % .
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De Korte
Om de 'echte' minima, inclusief de
kleine zelfstandigen, zoveel mogelijk
te sparen willen wij f 5 0 min. van de
extra opbrengst voor hen reserveren.
De voordelen zijn evident:
Er wordt een bezuiniging bereikt
van f385 m i n . in plaats van f150 m i n .
in 1982. Na aftrek van de extra f 5 0
min. voor de 'echte' minima en van
de f 55 min. o m de kinderbijslag niet
nominaal achteruitte laten gaan
- hierover spreek ik straks nog - is het
voordelige verschil f 130 min.
2. Er wordt geen inbreuk gemaakt
op het equivalentie-beginsel.
3. Actieven en niet-actieven,
beneden- en bovenmodale uitkeringsgerechtigden worden gelijk behandeld.
Alleen de echte minima worden
bewust voorgetrokken.
4. Er vindt geen extra nivellering
plaats ten aanzien van de boven-modale uitkeringen.
5. Er vindt geen stelselwijziging
plaats.
6. De lasten voor het bedrijfsleven
worden niet verzwaard.
7. De Regering streeft naar consensus met werkgevers en werknemers
binnen en buiten de SER. De werknemersverzekeringen zijn nu eenmaal
een essentieel onderdeel van het
arbeidsvoorwaarden-pakket.
De Minister schrijft in de nota naar
aanleiding van het verslag dat de
noodzakelijke offers zo redelijk
mogelijk moeten worden verdeeld
onder twee voorwaarden: bescherming van de minima en geen structuurwijziging. De door ons bepleite
wijziging betekent met zekerheid geen
structuurwijziging.
Met f 5 0 min. extra voor de echte
minima boven de reeds aangekondigde uitkering ineens is de positie van
de laagstbetaalde uitkeringsgerechtigden en de van hen afhankelijke
gezinsleden met zekerheid beschermd.
Door te voorkomen dat de uitkeringsgerechtigden tussen modaal en
maximum er 5 tot 6% op achteruit
gaan, is de nagestreefde redelijkheid
gediend.
Het onevenredig opleggen van
financiële offers aan boven-modale
WAO-uitkeringsgerechtigden zou
bovendien voorbijgaan aan de
psychische problemen waarmee
velen van hen worstelen. Daarom is
ook in emotioneel opzicht ongelijke
behandeling ongewenst.
De Sociale Verzekeringsraad zal
ditmaal geen advies geven over de
aanpassing van de WAO- en WW-uitkeringen per 1 juli. Betekent dit dat
deze uitkeringen tijdelijk worden
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bevroren op het huidige niveau of
betekent dit dat ze volledig worden
bevroren? Dat zou natuurlijk een hele
grote ombuiging zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te
spreken over het wetsontwerp Nadere
wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet. De steeds somberder wordende financieel-economische situatie
vraagt o m ingrijpende maatregelen.
Deze dienen over een zo groot
mogelijke groep gespreid te worden.
In die zin is het niet onlogisch dat ook
aan de kinderbijslag wordt gedacht.
Dit betreft bovendien actieven en
niet-actieven.
Ik wil wel aandringen op voorzichtigheid in dezen. In tijden van matiging
kunnen kinderen daar al gauw
onevenredig nadeel van ondervinden.
De kinderbijslag zorgt maar voor een
gedeeltelijke dekking van de kosten
van het kind.
Deze voorziening heeft haar grote
uitbouw gekregen in de na-oorlogse
jaren toen lage lonen werden verdiend,
waardoor gezinnen met kinderen
tekort kwamen. De voorziening voor
de echte minima, waartoe de fractie
van de VVD al in 1980 in deze Kamer
het voortouw nam, heeft in die zin
verwantschap met de kinderbijslagvoorziening.
De voorziening voor de echte
minima differentieert immers naar het
aantal personen, meestal kinderen,
dat van één m i n i m u m i n k o m e n moet
worden onderhouden. Wat dat betreft
ondersteunen wij de gedachte van de
Minister om de aangekondigde
uitkering ineens voor 1982 mede te
richten op een bedrag per kind, zodat
niet gelimiteerd wordt tot gezinnen
met meer dan vier personen, zoals dat
in 1981 gebeurde.
Dit lijkt ons, met de Minister, ook de
aangewezen oplossing o m de relatief
erg moeilijke inkomenspositie van de
één-oudergezinnen op bijstandsniveau
met opgroeiende kinderen te verbeteren. Door dit alles zijn wij, na de
toezeggingen van de Minister-President bij de regeringsverklaring,
eindelijk ook gerustgesteld dat de
kleine zelfstandigen bij de voorziening
voor de echte minima worden
betrokken.
De oorspronkelijke opzet van deze
maatregel was een bevriezing van de
kinderbijslagen per 1 juli en een
verlaging van de leeftijdsgrens van 27
naar 25 jaar. Dit leek ons geen
onredelijk pakket.
De studieduur wordt conform de
twee-fasenwet verkort en de leeftijd
waarop het tertiair onderwijs wordt
beëindigd is verlaagd. Daarmee kan

Sociale Zekerheid

ook, zolang w i j geen integraal studiefinancieringsstelsel hebben, de
leeftijdsgrens voor de kinderbijslag
omlaag.
De argumentatie van de Raad van
State dat deze grensverlaging niet op
zo korte termijn doorgevoerd kan
worden vinden w i j , met de Minister,
steekhoudend genoeg o m dit onderdeel niet nu, maar op een later tijdstip
dit jaar door te zetten.
Daarmee is wel een bedrag van f55
m i n . komen te ontbreken aan de
bezuinigingen ten bedrage van f300
min. voor 1982 in het sociale-zekerheidspakket van de Voorjaarsnota. Dit
gat opvullen door een korting van 4 %
toe te passen in plaats van bevriezing
vinden w i j erg willekeurig. Bovendien
gaan de kinderbijslagen er daardoor
nominaal op achteruit.
Daarom kiest de fractie van de VVD
voor een bevriezing per 1 juli aanstaande. Ik verwijs daarbij naar het door
ons ingediende amendement. Dat doe
ik trouwens ook wat het punt van de
aanpassing van de uitkeringen betreft.
Het ontbrekende ombuigingsbedrag
compenseren wij ruimschoots met de
opbrengst uit de aanpassingsoperatie
met 2,46% voor alle uitkeringen per 1
juli a.s. Te zamen met de ophoging
met 50 min. van de 'echte' minimavoorziening w o r d t daarmee een
evenwichtig pakket bereikt, waarin de
offers qua brede spreiding en qua
omvang aanvaardbaar zijn.
Wie naar de inkomenseffecten kijkt
bij bevriezing van de kinderbijslagen in
samenhang met een 'echte' minimauitkering van f100 voor één kind en
f200 voor twee of meer kinderen (zoals
in 1981 gebeurede), moet het daarmee
gedifferentieerd w o r d t .
Wij zijn zeer verheugd met het
kordate voornemen van de Minister
o m op korte termijn een wetsontwerp
bij de Kamer in te dienen tot invoering
van een systeem van leeftijdsafhankelijke kinderbijslag met ingang van 1
januari 1983.
De PvdA heeft al te lang deze
laatste fase van de herstructurering
van het kinderbijslagstelsel weten
tegen te houden, ondanks een kant en
klaar unaniem SER-advies en een
sinds mei 1982 zo goed als klaar
wetsontwerp en ondanks de mening
van tweederde van deze Kamer.
De inkomensafhankelijke kinderbijslag lijkt ons nu definitief af door de
linker zijdeur. De kinderbijslag als
inkomensherverdelend instrument
blijft uitsluitend in horizontale zin zijn
toepassing vinden. Mag ik aannemen
dat de toegezegde inventariserende
kinderbijslagnota van het kabinet Van
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De Korte
Agt-ll inmiddels in de papiervernietigingsmachine is beland?
Bij de invoering van de Wet Aanpassingsmechanismen van 20 december
1979 (WAM), was de VVD-fractie met
het toenmalige kabinet van mening
dat er voor de boven-minima een
geleidelijk af te bouwen toeslag
moest komen. Op aandrang van een
kamermeerderheid kwam er uiteindelijk een bevroren toeslag.
De zorgelijke financieel-economische
situatie noopt er toe die toch te
heroverwegen. Voor de VVD-fractie
komt daar nog een belangrijk argument bij. Door de bevroren toeslag is
er een rechtsongelijkheid ontstaan
tussen uitkeringsgerechtigden van
voor en na 1 januari 1980.
Naar de mate, waarin de nieuwe
gevallen een groter deel van het
bestand gaan uitmaken, wordt deze
rechtsongelijkheid moeilijker te
verdragen. De Regering geeft dat met
zoveel woorden toe. Als het echter tot
de uitwerking van een maatregel
komt kiest de Regering voor een
v o r m , die niet door het verschil in
rechtsgrond maar het verschil in
draagkracht wordt bepaald.
Men kiest met het onderhavige
voorstel immers voor een afbouw
boven het modale niveau. Dat vinden
wij inconsequent en onjuist. Voor
boven- en benedenmodale uitkeringsgerechtigden mag geen andere
rechtsgrond gelden. De gesignaleerde
rechtsongelijkheid tussen de uitkeringsgerechtigden van vóór en na 1
januari 1980 wordt nu nog schrijnender, omdat die zich gaat toespitsen op
de beneden-modale groep.
Beneden-modale WAO'ers van na 1
januari 1980, die gegeven een hogere
leeftijd vele jaren premie hebben
betaald blijven zo een lagere WAO-uitkering ontvangen dan jonge benedenmodale WAO'ers van vóór 1980 die
wellicht nauwelijks premie hebben
betaald. Dit voorbeeld is geen theorie,
getuige brieven die ons daarover
hebben bereikt.
De gekozen vorm van de onderhavige maatregel is bovendien een uiting
van verdere niveallering binnen de
uitkeringsgerechtigden en doet
denken aan de al gesproken éénmalige
bevriezing per 1 juli van alle bovenmodale uitkeringen.
In combinatie met elkaar zal menige
boven-modale WAO'er zich gaan
afvragen of er niet zo langzamerhand
een politieke samenzwering tegen
deze groep wordt ondernomen. Dit
kan dan ook echt niet zo door de
parlementaire beugel.
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Ons alternatief is een afbouw over
de gehele linie, die over de komende
5,5 jaar wordt uitgesmeerd. Daarbij
wordt uitgegaan van een afbouw met
een vast percentage van het huidige
toeslagbedrag.
Voor 1982 levert dit vanaf 1 juli
hetzelfde bedrag op van f25 min. dat
de Regering voor ogen heeft. Gegeven
een afname van het uitkeringsbestand
met een toeslag, is de opbrengst ieder
volgend jaar iets lager dan f 5 0 min.
op jaarbasis.
De drie maatregelen samenvattend,
komt de VVD-fractie tot de conclusie
dat zij qua spreiding en qua omvang
tot een onevenwichtig pakket van
offers leiden. De steeds somberder
worden financieel-economische
toestand vraagt om ingrijpende
maatregelen op korte termijn. Die
dienen zodanig breed gespreid te zijn
dat afzonderlijke groepen niet het
gevoel krijgen ongelijk behandeld te
worden. Daarom - ik herhaal dat stelt de VVD-fractie voor o m :
1. per 1 juli a.s. alle uitkeringsgerechtigden éénmalig in dezelfde mate
te verhogen als de loontrekkenden, nl.
met ca. 2,5%;
2. de kinderbijslagbedragen per 1
juli éénmalig te bevriezen en de
voorgestelde verdere verlaging niet
door te laten gaan;
3. de vereveningstoeslag, die
uitkeringsgerechtigden van vóór 1
januari 1980 wél en na die datum niet
krijgen, over de gehele linie in 5,5 jaar
af te bouwen;
4. de financiële tegemoetkoming
voor de 'echte' minima, waartoe wij
ook uitdrukkelijk de kleine zelfstandigen rekenen, dit jaar met 50 min. op
te hogen tot 150 min.

D
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil op deze langste dag
van het jaar mijn betoog beginnen
met de opmerking, dat akkoorden niet
altijd beter worden naarmate je er
langer over doet om ze te bereiken.
Dat geldt in ieder geval niet voor dat
deel van het Goede-Vrijdagakkoord
waarover w i j vanmiddag debatteren.
Gemakshalve vergeet ik daarbij maar
even, dat het wetsontwerp over
maximering van de vereveningstoeslagen - in de wandeling WAM-toesla
gen genoemd - al van oudere datum
is. Logisch hoort het in ieder geval
wel thuis bij het pakket maatregelen
dat erop gericht is, nog dit jaar 300
miljoen extra in de sociale zekerheid
o m te buigen.

Sociale zekerheid

Aan dat bedrag wil mijn fractie niet
tornen en zal zij vandaag niet tornen,
hoe pijnlijk ook w i j het vinden o m
tussentijds nog met zulke maatregelen
te moeten komen. Ik denk dat over de
noodzaak van extra ombuigingen
- zeker na het verschijnen van de
Voorjaarsnota eind vorige week nauwelijks nog verschil van mening
kan bestaan.
Er is geen sprake van dat volgehouden zou kunnen worden, dat dit
kabinet - evenals het vorige - alleen
maar krampachtig probeert om te
buigen om het financieringstekort
terug te dringen en de collectieve-lastendruk te stabiliseren.
Evenals in vele voorafgaande jaren
moeten wij ook nu weer constateren,
dat er niet te veel maar te weinig is
gedaan om de ontwikkeling van de
collectieve uitgaven af te stemmen op
een trendmatige groei van nauwelijks
1 % per jaar. Het is dat gegeven van
een nauwelijks meer aanwezige groei,
dat elk kabinet van welke politieke
signatuur dan ook dwingt tot het
nemen van onpopulaire maatregelen.
De vraag die nu aan politici wordt
gesteld, is dan ook niet of zij het
nodig vinden, maar of zij de moed
hebben om pijnlijke maatregelen te
treffen.
Helaas kon het kabinet-Van Agt II
het uiteindelijk niet eens worden over
een beleid dat diep genoeg sneed om
ook nog ruimte vrij te maken voor
meer gerichte maatregelen ten
behoeve van de werkgelegenheid.
Ik denk dat de Voorjaarsnota het
keiharde bewijs levert, dat er in geen
enkele fase van dat overleg overdreven
ombuigingseisen zijn gesteld door de
CDA- en D'66-bewindslieden. Ik ga
daar nu niet verder op in, omdat er
ongetwijfeld nog genoeg over gezegd
zal worden in het debat over de
Voorjaarsnota.
Ik had het hier alleen even nodig als
achtergrond, o m aan te geven,
waarom wij in dit debat zullen
vasthouden aan een ombuigingsbedrag van per saldo ten minste 300
miljoen; rekening houdend met de
WAM-toeslagen gaat het zelfs om 325
miljoen.
De volgende vraag is of wij het ook
eens zijn met het pakket maatregelen
dat de Regering ons gepresenteerd
heeft. Wij willen dat pakket beoordelen
aan de hand van een viertal criteria,
namelijk: a) er dient zo mogelijk niet
vooruitgelopen te worden op structurele maatregelen waarover nog een
fundamentele gedachtenwisseling
tussen Regering en parlement moet
plaatsvinden; b) er dient geen

3830

De Vries
onevenredige cumulatie ten aanzien
van bepaalde groepen plaats te
vinden; c) netto-inkomensverlagingen
van uitkeringstrekkers moeten zoveel
mogelijk worden voorkomen en d) de
echte minima moeten zoveel mogelijk
worden ontzien.
Het eerste criterium: niet vooruitlopen op structurele maatregelen. Dit
criterium is van toepassing op elk van
de drie wetsontwerpen. Wij hebben
de WAM-toeslagen, o m daarmee
maar te beginnen, altijd gezien als
een structurele zaak en juist daarom
hebben wij er zoveel moeite mee als
elke keer weer wordt geprobeerd
daarin te snijden.
Misschien is dat op den duur
onvermijdelijk, maar dan zouden wij
toch graag zien dat eerst nog eens
wat serieuzer wordt gekeken naar
onze suggesties voor alternatieven,
bij voorbeeld een afkoopregeling.
Ten aanzien van de kinderbijslagregeling geldt dat op betrekkelijk korte
termijn, zo mogelijk al volgend jaar,
ingrijpende stelselveranderingen
worden overwogen. Ik denk met
name aan de leeftijdsafhankelijke
kinderbijslag in combinatie met de
invoering van een nieuw systeem van
studiefinanciering.
Mijn fractie spreekt in het algemeen
iets minder gemakkelijk over bezuinigingen op kinderbijslag dan sommige
andere fracties. Ik kom daarop straks
nog uitvoeriger terug. Op dit moment
zeg ik alleen maar dat ons niet
voldoende duidelijk is gemaakt dat de
overgang naar een nieuwe kinderbijslagregeling het mogelijk maakt
tegelijkertijd op een verantwoorde
manier ook nog eens f 5 0 0 miljoen te
besparen.
Wij hopen dat de Minister, zoals hij
heeft beloofd, inderdaad op korte
termijn met zijn uitgewerkte plannen
bij de Kamer zal komen. Als daaruit
blijkt dat zo'n forse maar verantwoorde
besparing mogelijk is, zullen wij ons
niet hiertegen verklaren.
Overigens stellen w i j het dan
bijzonder op prijs als w i j ook kunnen
beschikken over een advies van de
SER en de toegezegde notitie over
inkomensafhankelijke kinderbijslagen.
Wij zien daar weliswaar niets in, maar
dat betekent nog niet dat w i j geen
behoefte hebben aan deze notiiie. Wij
verwachten namelijk dat de notitie
ertoe zal bijdragen dat de discussie
over deze problematiek een zakelijker
karakter zal krijgen dan in het verleden
wel eens het geval is geweest. Zulk
een zakelijke discussie wordt door ons
in elk geval niet geschuwd.
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Het derde en voor vandaag belangrijkste wetsontwerp waarop ik mijn
eerste criterium toepas, gaat over de
bevriezing van de boven-modale
uitkeringen. Deze maatregel anticipeert hoe dan ook op een glijdende
schaal. Het zou immers wel heel
vreemd zijn nu in de sfeer van de
sociale zekerheid tijdelijk zulk een fors
nivellerende maatregel te accepteren,
als men verwacht dit over een half
jaar weer ongedaan te moeten
maken.
Van het CDA mag ten aanzien van
het beginsel van de glijdende schaal
een positieve opstelling worden
verwacht. Het is immers een systeem
dat in ons verkiezingsprogram is
bepleit. Ik neem ook aan dat het
vooral bewindslieden van het CDA in
het vorige kabinet zijn geweest, die
voor een aanloop in deze richting
hebben geijverd.
Niettemin gaat het hier o m een
systeem dat diep ingrijpt in de
structuur van ons stelsel van sociale
zekerheid. Hoe zwaar daaraan ook
buiten dit huis wordt getild, blijkt wel
uit het in ijltempo uitgebrachte
ongevraagde SER-advies dat wij de
vorige week ontvingen. Terecht wordt
in dit advies erop gewezen dat
bevriezing van uitkeringen vanaf
modaal op dit moment ook vooruitloopt op de fundamentele discussie
die wij nog moeten voeren over de
nota over de herziening van het
stelsel van sociale zekerheid.
Dit alles overwegend, is mijn fractie
tot de conclusie gekomen dat het de
voorkeur verdient nu zo mogelijk te
volstaan met een tijdelijke maatregel
die niet vooruitloopt op een ingreep
in de structuur van het stelsel.
Ik pas nu mijn tweede criterium,
geen onevenredige cumulatie ten
aanzien van bepaalde inkomensgroepen, toe op de kinderbijslag. Uit de
nota naar aanleiding van het verslag
blijkt dat in de afgelopen jaren op de
kinderbijslag al een bedrag van circa
f 1,5 miljard is bespaard.
Volgens het akkoord van Goede
Vrijdag zou daarop nog eens zo'n half
miljard moeten komen; dit is samen
dus zo'n f 2 miljard. Dit bedrag moet
dan uitsluitend worden opgebracht
door gezinnen met opgroeiende
kinderen. Dit roept onder andere de
simpele vraag op of het aannemelijk is
dat gezinnen met kinderen zo'n
bedrag gemakkelijker kunnen missen
dan gezinnen zonder kinderen.
Voor die veronderstelling bestaat
geen enkele aanleiding. Iedereen is
het erover eens dat de kinderbijslag
niet 'kostendekkend' is. Wie dit nog
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niet wist, moet maar eens het hoofdstukje over inkomen en draagkracht in
het nieuwe Centraal Economisch Plan
lezen. Dat is ook op dit punt volstrekt
duidelijk.
Het is voor ons dan ook de vraag of
het wel zo redelijk is, de gezinnen met
kinderen bovenop het offer van f 1,5
miljard dat zij al hebben gebracht,
nog eens opnieuw te laten inleveren.
Opnieuw zeg ik daarom: laten we
dit zo mogelijk uitstellen totdat we
meer inzicht nebben in de modaliteiten
van het nieuw te ontwerpen systeem.
Het sterkst treden cumulatieve
effecten op bij de voorstellen ten
aanzien van de bovenmodale uitkeringstrekkers. Al in ons verslag
hebben we erop gewezen dat het
daarbij gaat om ten minste vijf
maatregelen, namelijk:
1. de solidariteitsheffing, waarvan
de laagste inkomens zijn vrijgesteld;
2. de premiemutaties per 1 juli, die
als gevolg van de WAO-franchise ook
het hardst aankomen bij de wat
hogere inkomens;
3. de verlaging van de WAM-toeslagen;
4. de verlaging van de kinderbijslag;
5. de bevriezing van de bovenmodale uitkeringen.
Als men dit hele pakket bekijkt, is
het duidelijk dat een bevriezing van
de bovenmodale uitkeringen helemaal
niet nodig was o m ervoor te zorgen
dat de hogere uitkeringen netto meer
inleveren dan de lagere! In die zin
was de glijdende schaal als het ware
al ingebakken in de solidariteitsheffing
en in de premieverhogingen. Een
bevriezing van de uitkeringen vanaf
het modale niveau was daarvoor niet
nodig.
Wat nu wordt voorgesteld, leidt
ertoe dat de hoogste uitkeringen bijna
6% in koopkracht achteruitgaan. Voor
mensen die toch al gevoelig achteruitgaan als zij van een uitkering afhankelijk worden, vinden wij dat erg veel,
teveel! Dat pleit er nog eens extra
voor om de bevriezingsingreep zo
mogelijk niet te doen.
Een andere punt dat met deze
cumulatie samenhangt betreft de
premiemutaties per 1 juli, waartoe de
Regering heeft besloten. Uit het
oogpunt van koopkrachtplaatjes
hebben wij er begrip voor dat de
Regering heeft gekozen voor een
verhoging van de WAO-premie in
plaats van de Ziekenfondspremie.
Maar toch is dat een rare zaak,
vooral als het Arbeidsongeschiktheidsfonds niet om geld zit te springen,
terwijl de ziekenfondsen al door de
bodem van hun schatkist heen zijn
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gezakt. Ik denk dat ook dit illustreert,
hoe krampachtig en gekunsteld een
beleid wordt als één doelstelling,
namelijk het ontzien van alle minima
w o r d t verabsoluteerd.
Mijn derde criterium was, dat
netto-inkomensverlagingen voor
uitkeringstrekkers zoveel mogelijk
moeten worden voorkomen. Ik heb
daarvoor twee redenen.
In de eerste plaats denk ik dat
netto-inkomonsverlagingen teveel
herinneringen oproepen aan toestanden, zoals w i j die in de jaren '30
hadden. Dat werkt psychologisch erg
negatief.
In de tweede plaats wil ik er een
stok zorg in tot uitdrukking brengen
voor de zwakkere groepen in de
samenleving. Uit de nota naar
aanleiding van het verslag blijkt dat
netto-inkomensverlagingen per 1 juli
aanstaande wel zullen optreden bij
grote groepen werknemers. Bij
werknemers in de particuliere sector
gaat het daarbij o m groepen met een
inkomen vanaf ongeveer f 50.000 en
bij ambtenaren treedt dit verschijnsel
al op het modale niveau op.
Als het CDA dus stelt dat wij
netto-inkomensverlagingen bij uitkeringstrekkers zoveel mogelijk willen
voorkomen, dan wordt daarmee een
doel nagestreefd dat zelfs voor grote
groepen actieven niet meer gerealiseerd kan worden. Ik denk dat het
goed is, dat heel nadrukkelijk te
zeggen. Wij zijn hier vandaag niet
bezig de solidariteit tussen actieven
en inactieven te doorbreken, maar o m
die zo goed mogelijk in stand te
houden.
Netto-verlagingen treden in de
voorstellen van de Regering wel op
en met name op drie plaatsen:
Ten eerste bij de afbouw van de
WAM-toeslagen; ten tweede bij de
verlaging van de kinderbijslag en ten
derde bij de bevriezing van de
uitkeringen vanaf het modale niveau
in combinatie met de solidariteitsheffing en de verrekening van de premiemutaties. Ook hier is dus aanleiding
o m bij elk van die drie plannen grote
vraagtekens te plaatsen.
Ik zal nu spreken over mijn laatste
criterium, namelijk dat de minima en
met name de echte minima zoveel
mogelijk moeten worden ontzien. Ik
ben blij dat nu ook in het nieuwe
verkiezingsprogram van de Partij van
de Arbeid kennelijk het onderscheid
tussen echte en onechte minima
wordt erkend. Op zich zelf behoeft die
erkenning echter nog geen reden te
zijn, ook voor ons niet, o m de belang-
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stelling te verliezen voor wat er met
de onechte minima gebeurt.
Toch denk ik dat er niet aan te
ontkomen valt iets minder krampachtig
over die minima te doen. Daarvoor
zijn verschillende redenen die niet
nieuw zijn, maar die ik toch maar
even noem.
In de eerste plaats is een nog
verdergaande nivellering tussen
m i n i m u m en modaal uit een oogpunt
van een goede werking van de
arbeidsmarkt niet langer gewenst. Dat
was al langer zo maar zo staat het nu
ook in ons verkiezingsprogram.
De consequentie daarvan is dat de
inkomensachteruitgang van m i n i m u m
en modaal ongeveer gelijk zal moeten
zijn. Het is de logica die ons gebiedt
dit te erkennen en het heeft dan ook
weinig zin o m dit met politieke
verhalen te verbloemen!
Een tweede argument is dat de
groep onechte minima vrijwel net zo
heterogeen is als de groep gezinnen
met kinderen. De groep onechte
minima bestaat, zoals bekend is, voor
het overgrote deel uit aanvullende
inkomens en uit AOW-ers die een
aanvullend pensioen genieten, ook al
is dat vaak maar een bescheiden
pensioen.
Ik ken geen onderzoeksresultaten
waaruit blijkt dat de groep onechte
minima als totaal veel zwakker is dan
de groep gezinnen met kinderen. En
voorzover het om die echte zwakken
gaat, overlappen beide groepen
elkaar waarschijnlijk voor een groot
deel.
Wie iets wil doen voor de zwakkeren
heeft daarom naar mijn mening
evenveel kans o m raak te schieten als
hij iets doet ten behoeve van gezinnen
met kinderen als wanneer hij iets doet
voor alle minima.
Ik wijs er in dit verband op, dat er
niet alleen veel bejaarden zijn die een
laag aanvullend pensioen hebben,
waardoor zij maar net boven het
m i n i m u m zitten, maar dat er ook erg
veel gezinnen met kinderen zijn die
van een inkomen moeten leven dat
maar een paar honderd gulden boven
dat m i n i m u m ligt.
Ik denk daarbij ook uitdrukkelijk aan
de groep van één-oudergezinnen,
waar per definitie kinderen zijn en aan
de gezinnen van de culturele minderheden. Mijn fractie is daarom van
oordeel dat juist de kinderbijslag van
groot belang is o m de echte zwakken
in deze samenleving te ontzien. De
betekenis van deze stelling zal
duidelijk worden als ik nu overga tot
het trekken van conclusies en het
presenteren van een alternatief.
Ik wil beginnen met de conclusies.
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Het betoog, zoals ik het tot nu toe heb
gehouden, laat volgens mij geen
andere conclusie toe, dan dat geen
van de drie voorstellen in de huidige
vorm voor ons aanvaardbaar is. Dat
bevestigt mijn stelling waarmee ik
begon, namelijk dat akkoorden waar
lang over wordt gedaan niet altijd de
besten zijn.
Wij realiseren ons overigens dat wij
dat deze bewindsman niet helemaal
kunnen toerekenen, omdat hij op
Goede Vrijdag nog slechts een
gewoon kamerlid was.
Zeggen wat je niet wilt is één ding;
zeggen wat je wel wilt is een andere
zaak. Daarbij geldt uiteraard ook dat
ons alternatief zal moeten worden
getoetst aan de vier criteria die tot
dusverre in mijn betoog centraal
hebben gestaan. Dat alternatief is een
uitschuifoperatie, zoals wij ook in het
verleden w e l hebben verricht, wanneer
als gevolg van de na-ijling van de
aanpassingsmechanismen in de W A M
de minimumlonen en de sociale
uitkeringen sneller zouden stijgen dan
de inkomens van de mensen die nog
werk hebben. Die discrepantie doet
zich op 1 juli a.s. in sterke mate voor.
De werknemers in de particuliere
sector krijgen er circa 2,5 % bij en de
ambtenaren - als de voorstellen van
de Regering doorgaan - krijgen nog
een procent minder, dus 1,5 %.
Tegelijkertijd zal het m i n i m u m l o o n
met circa 4,3 % stijgen en de sociale
uitkeringen met bijna 4 %.
Wij vinden dat verschil groot. Wij
verwachten dan ook dat het de
spanningen onderin het 'loongebouw'
- opnieuw kan vergroten, vooral
wanneer ook in de sfeer van het
bruto-nettotraject nog een aantal
maatregelen wordt genomen waardoor de minima extra worden ontzien.
Daarbij denk ik bij voorbeeld aan de
solidariteitsheffing en aan de gekozen
constructie bij de premieverhogingen
per 1 juli. In de door de Regering
gepresenteerde inkomensplaatjes zien
wij ook heel duidelijk, waartoe dat
leidt.
De koopkracht van de laagste
uitkeringen daalt met 2,3%, maar de
koopkracht van uitkeringen die
afgeleid zijn van het modale inkomen
zakt al met ruim 5%. Wij vinden die
progressie veel te sterk.
Als het nodig is de inkomensachteruitgang van de minima iets te
vergroten o m daardoor de inkomensachteruitgang van de wat hogere
uitkeringen minder dramatisch te
maken, dan zijn wij daartoe bereid
mits - dat zeg ik er heel nadrukkelijk
bij - er voldoende ruimte blijft voor
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De heer De Vries (CDA): Wij kunnen
van mening verschillen over hetgeen
overbodig is in dit huis. Ik vind het
best aardig wanneer de Minister
straks nog even zegt, dat hij dit jaar
ook de zelfstandigen heel nadrukkelijk
in dit beleid zal betrekken.
Niet alleen budgettair is mijn
voorstel aantrekkelijk. Het is ook
aantrekkelijk wanneer het getoetst
wordt aan de vier door mij gehanteerde
criteria. Allereerst loopt het niet
vooruit op structuurveranderingen in

de sociale zekerheid. Wij houden nog
enige tijdsruimte voor een fundamentele discussie zowel over de kinderbijslag als over stelselwijzigingen in de
sociale zekerheid. Wij houden ook
nog ruimte o m alles wat daarover in
de samenleving wordt gezegd, nog
beter tot ons te laten doordringen.
De eerlijkheid gebiedt ons te
erkennen, dat de tijd die wij ons op
deze manier verschaffen uiterst
beperkt is. Formeel is de voorgestelde
operatie een uitschuifoperatie, die op
1 januari aanstaande afloopt. Materieel
hebben wij ons evenwel verplicht tot
maatregelen die in 1983 eenzelfde
effect hebben, doch dan op basis van
een vol jaar.
Daartoe staan twee wegen open:
ten eerste de weg van stelselherziening
in de sfeer van de sociale zekerheid,
waarbij wij ook nu de Ziektewet niet
willen uitsluiten en ten tweede
ontkoppeling.
Onze fractie bepleit nog steeds de
eerste weg. Wij hebben dit reeds bij
herhaling gedaan en zullen dat blijven
doen. Tegelijkertijd heeft onze
fractieleider vorig najaar al heel
uitdrukkelijk gezegd, dat wanneer het
niet lukt overeenstemming te bereiken
over een dergelijke stelselwijziging,
dan het moment waarop ontkoppeld
moet worden met rasse schreden
nader komt.
Letterlijk zei hij, dat wie die stelselwijzigingen niet helpt bevorderen
geen krokodillentranen moet schreien
als er straks ontkoppeld moet worden.
Ik hoop, dat wij er allen toe zullen
bijdragen, dat er straks in dit Huis
geen krokodilletranen gehuild
behoeven te worden.
Ook wanneer ik naar het tweede
criterium kijk, komt ons alternatieve
voorstel goed uit. De onevenredige
cumulatie ten aanzien van de uitkeringen vanaf het modale niveau wordt
hiermee goeddeels afgezwakt.
Ons voorstel leidt ertoe dat de
koopkrachtdaling voor uitkeringstrekkers vanaf het modale niveau met
ongeveer 3U% wordt beperkt.
Het derde criterium was dat een
netto-inkomensdaling zoveel mogelijk
moet worden voorkomen. Welnu,
mijnheer de Voorzitter, ik heb laten
berekenen welke verhoging uitkeringstrekkers zouden moeten ontvangen
o m over de hele linie zo'n netto-inkomens-verlaging te voorkomen.
Daaruit bleek dat een verhoging van
ca. 2,5% zoals door ons is voorgesteld
daar vrijwel precies toeleidt.
Aan de onderkant houdt men dan
nog net iets over en aan de bovenkant
komt men een heel klein beetje tekort,
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een royale voorziening ten behoeve
van de echte minima.
Die ruimte is er, mijnheer de
Voorzitter, als wij het CNV-voorstel
volgen o m ook het m i n i m u m l o o n en
de sociale uitkeringen per 1 juli alleen
te verhogen met het percentage van
de prijscompensatie, dus met 2,46%.
Dit is dan nog altijd een procent meer
dan de ambtenaren krijgen. Een
amendement van deze strekking heb
ik samen met mijn collega, de heer De
Korte ingediend.
Dit voorstel heeft veel aantrekkelijke
kanten. Ten eerste brengt het veel op.
Als ik goed ben ingelicht is de opbrengst 235 miljoen meer dan de
opbrengst van de door de Regering
voorgestelde bevriezing. Dit is
voldoende o m de kinderbijslagoperatie helemaal niet te doen, om de
WAM-toeslagen niet af te bouwen en
dan houd ik nog 60 miljoen over.
Dit bedrag is ruim voldoende o m
het nadelige effect van ons voorstel
voor de echte minima royaal op te
vangen en dan nog iets over de
houden o m ook de zelfstandigen bij
deze operatie te betrekken. Dit laatste
is, zoals de Minister weet, een oude
wens van onze fractie en ik hoop dat
die nu ook gehonoreerd zal worden.
De heer De Korte (VVD): Ik heb in
mijn eerste bijdrage gezegd, dat ik de
Regering zo erkentelijk was dat zij die
toezegging reeds heeft gedaan. Ik heb
erbij gezeten, toen de Minister-President daar 'ja' op zei. Dan hoeven wij
het de Regering niet nog eens te
vragen; dat is mijn standpunt.
De heer De Vries (CDA): Het kan nooit
kwaad, mijnheer De Korte, als de
Regering haar toezegging bij deze
gelegenheid nog eens bevestigt, vindt
u wel?
De heer De Korte (VVD): Als de
Minister-President, de eerste man in
het kabinet, een dergelijke toezegging
doet, moeten wij dit niet nog eens
vragen. Dat is vragen naarde bekende
weg.

maar het gaat in beide gevallen om
hele kleine bedragen.
Mijn vierde en laatste criterium
betrof de inkomensachteruitgang van
de minima. Die gaan er in mijn
voorstel, zoals te verwachten viel,
uiteraard wat op achteruit. Voor de
minima betekent de beperking van de
verhoging tot de prijscompensatie, als
ik goed ben ingelicht, een extra
koopkrachtverlies van 0,6%.
Daar staat dan tegenover dat het
niet doorgaan van de verlaging en
bevriezing van de kinderbijslag een
voordeel oplevert van 0,3%, waar dan
nog bij opgeteld mag worden 0 , 1 %
als gevolg van de revaluatie waarmee
Minister Van der Stee ons verrast
heeft.
Alles met elkaar betekent dat dus
voor het standaardgezin met twee
kinderen en een minimuminkomen
een achteruitgang van 0,2%. Welnu,
mijnheer de Voorzitter, in het licht van
de veel grotere achteruitgang van de
hogere uitkeringen zijn wij bereid dit
te accepteren.
Dat geldt vooral omdat wij - zoals
gezegd - nog een bedrag van f 6 0
min. overhouden vooreen voorziening
ten behoeve van de echte minima.
Dat lijkt ons ruim voldoende om voor
die groep dit extra verlies van 0,2%
op te vangen en ook de zelfstandigen
bij deze eenmalige operatie te
betrekken.
Opnieuw teken ik bij die inkomensachteruitgang van 0,2% voor de
minima ook nog aan, dat dit ons
ruimte verschaft voor een extra
tegemoetkoming aan alle gezinnen
met kinderen, waarvan er velen die
tegemoetkoming ten minste even
hard nodig hebben als grote groepen
onder de minima.
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Mag ik voor alle
zekerheid even aan de spreker vragen
of hij met 0,2% verlies van de koopkracht 0,2% extra verlies bedoelt? Zijn
verhaal lijkt zo mooi, zeker op papier.
Ik heb echter begrepen, dat hij 0,2%
extra verlies van koopkracht bedoelt,
vergeleken met hetgeen de Minister
voorstelt.
De heer De Vries (CDA): Het gaat o m
de mutatie ten opzichte van hetgeen
in het pakket wordt voorgesteld. In
het pakket wordt een inkomensachteruitgang van 2,3% voor de minima
voorgesteld. Als gevolg van het door
ons voorgestelde pakket van maatregelen komt daar nog eens 0,2% bij. In
totaal wordt het dan een achteruitgang
van 2,5%.
Mevrouw Groenman (D'66): Precies.
Dat wilde ik even horen.
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De heer De Vries (CDA): Alles tegen
elkaar afwegend, hebben wij de moed
o m ons alternatief niet alleen in de
belangstelling van de Minister, maar
ook in die van andere fracties in deze
Kamer aan te bevelen.

D
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Wij behandelen vandaag
een aantal zeer ingrijpende wetsontwerpen in een t e m p o waarvan ik het
idee krijg dat de Regering dit het liefst
in het donker had willen doen.
Je zult maar arbeidsongeschikt of
werkloos zijn en met je verminderde
vakantiegeld een paar weekjes
ontspanning zoeken. Wat gebeurt er?
Bij thuiskomst merk je, dat je uitkering
omlaag is gegaan, je kinderbijslag
wordt minder en je vereveningstoeslag
is ook niet meer wat hij geweest is,
terwijl je juist van plan was, te
proberen je schulden bij het gasbedrijf
te voldoen.
Je kunt dan zeggen dat zo iemand
zijn belangenorganisatie moet bellen,
maar dat heeft ook niet zo veel zin
meer. Juist de belangenorganisaties
hebben weinig gelegenheid gehad,
'Den Haag' nu eens goed te laten
weten dat dit pakket aan maatregelen
echt niet kan. Ik geloof dat het w o o r d
inspraak een wat inhoudloze betekenis
krijgt.
Al deze maatregelen worden
gemotiveerd door te wijzen op het
belang van 's lands economie.
Voorgaande sprekers hebben dat ook
gedaan.
Maar wat gebeurt er als de werklozen
of arbeidsongeschikten na 1 juli
aanstaande met dit aantal maatregelen
te maken krijgen? Men kan zich
voorstellen dat aflossing van de
schuld bij het gasbedrijf niet lukt. Men
kan zich ook voorstellen dat er minder
uitgaven voor de kinderen gedaan
zullen worden en dat de weekenduitstapjes worden uitgesteld of afgeschaft. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de economie.
Tegelijkertijd gaan er namelijk
bedrijven in de middenstand failliet en
wordt de belastingafdracht van
werklozen en WAO-ers minder. Het is
te voorspellen dat aan het eind van dit
jaar het financieringstekort van de
overheid met een dergelijk beleid zal
zijn opgelopen en de werkloosheid
gestegen is. Dit zal zeker het gevolg
zijn bij uitvoering van het totale pakket
van de Voorjaarsnota.
Het is daarom niet zo vreemd, dat
een normaal mens niet zo gemakkelijk
meer het verband ziet tussen deze
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maatregelen en het belang van 's
lands economie, laat staan werkgelegenheidsbeleid. Mijn fractie vindt het
dan ook niet verwonderlijk dat de
Partij van de Arbeid heeft besloten
voor een dergelijk beleid geen
verantwoordelijkheid meer te willen
dragen.
Ik w i l nog wat verder ingaan op de
positie van de mensen met een
uitkering. De Regering moet goed
beseffen wat de gevolgen van het
huidige beleid zullen zijn. Tijdens de
voorbereiding van deze behandeling
is de vraag gesteld of met dit pakket
van maatregelen geen te groot offer
w o r d t gevraagd van gezinnen en
mensen die kinderen te verzorgen
hebben.
Volgens mijn fractie is deze vraag
overigens ook van toepassing op
andere maatregelen en andere
leefsituaties. Ik vind het wat merkwaardig en eigenlijk ongelooflijk dat de
Minister zegt dat deze vraag zo
moeilijk te beantwoorden is. Een
dergelijke benadering van het vraagstuk vergelijk ik met een boekhouder
die kijkt naar de cijfers die hem of
haar worden verstrekt, maar niet kijkt
naar hetgeen er eigenlijk in dat bedrijf
aan de hand is.
Uit officiële cijfers blijkt dat dit
gewijzigd beleid voor de minima 2,3
% achteruitgang betekent en voor
modaal plus minus 5%. Uit de
voorbereidende behandeling is dit
ook gebleken. De officiële cijfers
w o r d e n tegenwoordig echter regelmatig in twijfel getrokken. Dat het nog
erger is, blijkt uit diverse geluiden uit
de maatschappij.
In de voorbereidende behandeling
hebben w i j dat aangegeven door te
wijzen op het rapport van de Sociale
Dienst van Rotterdam. Dat rapport is
enkele maanden geleden uitgegeven.
Op dit rapport hebben wij een reactie
van de Minister gevraagd. De Minister
heeft aan dit rapport geen w o o r d
gewijd, terwijl dit rapport juist
aangeeft dat de verwachte koopkrachtdaling van de minima al zonder dit
gewijzigd beleid uitkwam op 3,2%
voor alleenstaanden en 5,9% voor
eenoudergezinnen. Deze mensen
w o r d e n in deze situatie het hardst
getroffen.
Ook de Nederlandse Gezinsraad
wijst erop, dat de Regering er blijkbaar
niet van doordrongen is hoe hoog de
nood in bedoelde gezinnen is. Ik wil
hierop verder niet ingaan maar
slechts even verwijzen naar de
huurschulden en de schulden bij
gasbedrijven. Deze schulden lopen
nog op.

Sociale zekerheid

Dit soort rapporten vormt in ieder
geval een aanwijzing, dat de officiële
cijfers niet in overeenstemming zijn
met de maatschappelijke werkelijkheid. Naar mijn mening moet dit
gegeven de Regering langzamerhand
zorgen gaan baren. Wanneer de
Regering het namelijk zal blijven
negeren, zal de maatschappelijke
werkelijkheid de officiële cijfers
inhalen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik w i l nog
iets zeggen over de procedure. Mijn
fractie is van mening dat de procedure
schade doet aan de parlementaire
democratie. De Regering wil de
ingrijpende wetsontwerpen in een
ijltempo, binnen twee weken, door
het parlement jagen.
Van een werkelijke advisering door
de SER, inspraak van maatschappelijke
organisaties, gelegenheid o m te
reageren op hetgeen in de Kamer
wordt behandeld en van overleg van
Kamerleden met mensen buiten het
parlement kan geen sprake zijn. Dit
alles moet wijken voor dat ene
w o o r d : het financieringstekort.
Ik vraag mij zo langzamerhand af
welke procedure de Regering gaat
verzinnen als het financieringstekort
nog verder oploopt, wat bij een
dergelijk beleid zeker verwacht mag
worden. Mijn fractie vindt dit een
ernstige zaak.
Het is mijns inziens een zaak die het
parlement en ook de Regering tot
nadenken moet stemmen. Wij
verwachten dat de Minister in zijn
antwoord zal ingaan op de procedure,
op de vraag hoe maatschappelijke
organisaties, de vakbeweging, de SER
en andere, kunnen inspelen op het
beleid en hoe hij een en ander voor
de toekomst en ook in deze periode
ziet.
Wat de wetsontwerpen betreft, wil
ik mij voornamelijk beperken tot de
tijdelijke bevriezing van enige sociale
uitkeringen en de verlaging van de
kinderbijslag. De maximering van de
vereveningsbijdragen heeft niet onze
toestemming maar ik zal daarop niet
verder ingaan.
De tijdelijke bevriezing van sociale
verzekeringsuitkeringen is natuurlijk
een ontkoppeling tussen lonen en
uitkeringen. Wij zijn het met de FNV
eens dat dit wetsontwerp in feite - dat
hebben ook sprekers voor mij gezegd
- vooruitloopt op de discussie die nog
moet plaatsvinden over een eventuele
herziening van het stelsel van sociale
zekerheid.
Het lijkt erop dat door dit beleid de
Regering in feite een politiek voert
van voldongen feiten. Natuurlijk kan
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worden gezegd - dat doet de Minister
ook - dat het om tijdelijke maatregelen
gaat en dat het de structuur van het
stelsel dus niet aantast.
Wat echter tegenwoordig 'tijdelijk'
heet, wordt voortdurend door de
mensen gemerkt aan de verlenging
van alle maatregelen die telkens toch
hardnekkig 'tijdelijk' worden genoemd.
Blijkbaar moet men het w o o r d
'tijdelijk' in het licht van de eeuwigheid
gaan zien. Door maatregelen als
bevriezing wordt een groep personen
getroffen die al 20% of meer van het
inkomen heeft moeten inleveren. Dat
brengt problemen met zich.
Vaste lasten leveren problemen op
als men werkloos of arbeidsongeschikt
wordt. Het zijn die mensen die juist al
enorm door inkomensachteruitgang
zijn getroffen. Het koppelingssysteem
is zeker in deze tijd het enige houvast
in een onzeker bestaan van deze
mensen.
Wij vinden dan ook dat de Regering
daar niet, ook niet tijdelijk, aan moet
komen. Als de Regering dan van
mening is dat er nog een discussie
over het stelsel van de sociale
uitkeringen moet plaatsvinden, vindt
mijn fractie dat deze discussie dan
eerst maar eens moet plaatsvinden,
dat de maatschappelijke organisaties
zich daarover eerst moeten kunnen
buigen en dat dit wetsontwerp op dit
moment niet aan behandeling toe is.
Ik dien daarom dan ook een motie in.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Brouwer
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de tijdelijke
bevriezing vanenige socialezekerheidsuitkeringen inhoudt een gedeeltelijke
ontkoppeling van uitkeringen en
lonen;
overwegende, dat een dergelijke
maatregel, zij het tijdelijk, ingrijpt in
het stelsel van sociale zekerheid;
van oordeel, dat een dergelijk ingrijpend besluit niet kan worden genomen
dan na de SER en maatschappelijke
organisaties voldoende in de gelegenheid te hebben gesteld zich hierover
te buigen en hun oordeel te geven;
van oordeel, dat dit wetsontwerp
vooruitloopt op de discussie over de
herziening van het stelsel van sociale
zekerheid;
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verzoekt de Regering, in afwachting
hiervan, de behandeling van het
wetsontwerp aan te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 9 (17 468).
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer
de Voorzitter! Bovendien brengt de
bevriezing van de uitkeringen met
zich, dat een nog grotere groep w o r d t
teruggedrongen tot het m i n i m u m n i veau. In feite zijn de mensen die iets
meer dan het minimuminkomen
verdienen, hiervan ook het slachtoffer.
De kinderbijslag is voor veel
mensen die van een m i n i m u m i n k o m e n
op modaal inkomen moeten rondkomen een essentieel bestanddeel van
dat inkomen. Niet zelden wordt dit
deel bewaard voor betaling van vaste
lasten. Het is geen marginale aanvulling, zoals de Minister beweert. Als er
dan al sprake zou moeten zijn van
evenredige lastenverzwaring, dan is
het duidelijk dat ook deze maatregel
daarin niet past.
Vele organisaties hebben duidelijk
gemaakt dat het juist de laagste
inkomens zijn die door verlaging van
de kinderbijslag het hardst worden
getroffen. Het is dan ook onbegrijpelijk
dat de Minister deze maatregel
verdedigt met toch nog een beroep te
doen op een evenredige lastenverzwaring en een bescherming van de
zwakkere inkomensgroepen.
Je zou eerder denken dat de
Regering in overweging zou nemen
iets aan de kinderbijslag voor de
hoogste inkomens te doen. De
Minister zal zeggen dat hij voor een
extra financiële tegemoetkoming aan
het einde van het jaar voor gezinnen
met kinderen is, maar ik teken daarbij
aan, dat hier zwijgend het kostwinnersbegrip wordt ingevoerd, hoewel
daarover nog geen wezenlijke discussie heeft plaatsgehad.
Wij hebben er eerder mee te maken
gehad. Toen ging het ook om een
tijdelijke maatregel. Nu komt deze
maatregel, een eenmalige uitkering,
opnieuw aan de orde. Op deze wijze
wordt blijkbaar getracht het kostwinnersbegrip stilzwijgend in te voeren
en de Nederlandse bevolking hieraan
te laten wennen. Dit pakket maatregelen heeft een cumulatief effect, juist
voor de bevolkingsgroepen die het
hardst door de crisis worden getroffen.
Voor mijn fractie is dat onaanvaardbaar.

Sociale zekerheid

D
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
Voorzitter! 'Een kat in het nauw doet
rare sprongen', luidt het spreekwoord.
Nu zit de Regering in het nauw en niet
zo zuinig! De financieel-economische
situatie van het land maakt het
iedereen duidelijk dat er pijnlijke
maatregelen moeten worden genomen. Wanneer dan wordt geprobeerd
de collectieve lastendruk te verlichten
om het financieringstekort te verminderen, heeft dat de volle instemming
van mijn fractie.
Om die collectieve lasten omlaag te
brengen is het haast vanzelfsprekend
dat er het een en ander moet worden
gedaan op het gebied van de sociale
voorzieningen. Ook dat is voor de
fractie van de RPF een vaststaand
gegeven. De nu voorgestelde plannen
komen ons echter volkomen willekeurig voor. Natuurlijk heeft de Minister
de plannen toegelicht en gemotiveerd
maar dat is vrij opportunistisch
gebeurd. Zo'n beleid heeft dan ook
veel te maken met de kat die in het
nauw zit.
Hetzelfde verhaal hebban wij
overigens in ongeveer gelijke bewoordingen verteld bij de behandeling van
de ziektegeldplannen van het vorige
kabinet. Daarbij ging het ook om een
maatregel-ad hoc die niet was ingebed
in een totaal van maatregelen dat een
duidelijk structureel beeld gaf van de
plannen van de Regering. Toch maak
ik graag van deze gelegenheid
gebruik onze waardering uit te
spreken voor het feit dat er nu in elk
geval een uitvoerige gespreksnotitie
is verschenen over de herziening van
het stelsel van sociale zekerheid en
dat deze Regering daarnaast ook
bereid is zich te bezinnen op het
belastingstelsel in ons land.
Deze zaken hadden echter al veel
eerder aan de orde moeten komen,
opdat de pijn die nu moet worden
geleden zo niet had kunnen worden
voorkomen, dan toch wel over een
langere termijn verdeeld had kunnen
worden. Ik kan het deze Minister van
het interimkabinet uiteraard niet
kwalijk nemen. Dat die bezinning
achterwege is gebleven en wij nu
in bijzonder grote problemen
zitten is toe te schrijven aan een
falend overheidsbeleid ter zake in een
lange reeks van jaren. De maatregelen
die nu worden voorgesteld, stuiten in
deze zin bij mijn fractie op grote
bezwaren.
De PRF-fractie is niet de enige , die
ernstige bedenkingen heeft tegen de
voornemens van de Regering. Ik
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verwijs naar het advies van de SER,
dat er ook niet om liegt. Zowel de
voorstellen ter bevriezing van de
uitkeringen als die inzake de kinderbijslag wijst de SER af. Wij horen graag
het commentaar van de Minister op
deze bezwaren van zo'n belangrijk
adviesorgaan.
Mijn fractie vindt dat al deze
problemen terug zijn te brengen tot
het al jarenlang uitblijven van een
principiële bezinning op overheidstaken en -uitgaven in relatie tot de eigen
verantwoordelijkheid van de burger.
Nu wordt er van de daken geroepen
dat er herbezinning moet komen op
hetgeen de verzorgingsstaat wordt
genoemd.
De drang daartoe wordt echter
kennelijk alleen ingegeven door de
grote problemen van financiële aard,
nu de verzorgingsstaat niet langer is
te betalen. Er is echter veel meer. De
bezinning op de taken en verantwoordelijkheden van de overheid enerzijds
en van de burger anderzijds moet niet
alleen plaatsvinden als het ons
minder goed gaat.
Dit had veel eerder moeten gebeuren
en daardoor breekt een en ander ons
nu enorm op. Ziet de Regering dat in
en is zij bereid dat ook openlijk toe te
geven bij het aanzetten tot een nieuw
beleid?
Er is geen tijd om er nu dieper op in
te gaan. Bovendien heeft mijn fractie
bij andere gelegenheden hier al het
een en ander over gezegd. Zo lang de
Regering geen 'totaalplaatje' laat zien
van de ombuigingen en aangeeft hoe
het beleid zal worden geherstructureerd, zijn de voorgestelde maatregelen voor ons niet aanvaardbaar. Te
meer zijn zij dat niet omdat er echt
andere mogelijkheden zijn. Voordat ik
enkele suggesties doe, wil ik enkele
opmerkingen maken over de drie
wetsontwerpen die vandaag simultaan
aan de orde zijn.
Bij het voorstel tot maximering van de
vereveningstoeslagen sta ik slechts
heel kort stil, want mijn fractie heeft
daarmee veruit de minste moeite. Het
is inderdaad niet te verdedigen dat
uitkeringsgerechtigden voor wie de
uitkering vóór 1 januari 1980 is
ingegaan, in een gunstiger positie
verkeren dan degenen voor wie deze
uitkering na die tijd is ingegaan.
Waarom blijft echter de bevoorrechte
positie wel gelden voor degenen met
een uitkering beneden het modale
niveau?
Volgens het tweede voorstel van de
Regering zullen de kinderbijslagbedragen per 1 juli aanstaande worden
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bevroren en tevens worden verlaagd
met 1,7%. Is deze ingreep wel in alle
opzichten verstandig? Staan er voor
verlaging van de overheidsuitgaven
geen andere, minder controversiële
wegen open?
De Minister heeft in de schriftelijke
voorbereiding van dit debat hierop
enigszins geprikkeld gereageerd door
te stellen dat de RPF-fractie heeft
nagelaten alternatieven aan te
dragen. Dat is bij de schriftelijke
voorbereiding inderdaad niet gebeurd,
maar bij voorgaande gelegenheden
heeft mijn fractie wel degelijk in
constructieve zin mogelijkheden
aangegeven o m andere wegen in te
slaan.
Wij achten deze ingreep controversieel. Er wordt immers steeds meer
ingezien dat bij het heroverwegen van
de overdrachtsuitgaven de uitkeringen
die voorzien in het onderhoud van
meer personen, het meest moeten
worden ontzien. Mijn fractie stemt
daarmee van harte in.
De mens is immers niet voor
zichzelf geschapen, maar behoort te
leven als verantwoordelijk wezen,
zowel tegenover zijn Schepper als
tegenover zijn naaste. De kinderbijslag-uitkering is naar onze mening een
uitkering die mede voorziet in het
onderhoud van een ander dan van de
rechthebbende. In zoverre vinden w i j
dit voorstel controversieel.
Daar komt bij dat de kinderbijslag
niet een op zichzelf staand gegeven is,
maar is ingebed in de draagkrachtgedachte, zoals wij die in ons land
kennen. De kinderbijslag dekt bovendien nu eenmaal niet de volle
kosten van het levensonderhoud van
een kind. Juist die kinderbijslag is
vooral in gezinnen met de laagste
inkomens en het hoogste kindertal de
kurk waarop het huishoudbudget
drijft.
Als wij er rekening mee houden dat
de kinderbijslag in het recente
verleden al eerder stevig onder het
mes is geweest en dat er in de sfeer
van de sociale voorzieningen zoveel
misstanden zijn, dan is het opnieuw
besnoeien op de kinderbijslag voor
mijn fractie zonder meer onaanvaardbaar.
Wij zijn allerminst gelukkig met het
voorstel tot bevriezing van enkele
bovenmodale uitkeringen. Onze
bezwaren spitsen zich toe op enerzijds
het willekeurige karakter van deze
ingreep en anderzijds op de afwenteling van overheidsverantwoordelijkheid op de burger. Wordt daarmee
geen rechtsongelijkheid geschapen?

Sociale zekerheid

De uitkeringen die indexeringsbepalingen kennen, zoals de WAO en de
WWV, worden immers bevroren,
terwijl andere uitkeringen ongemoeid
worden gelaten. De keuze voor de
WAO respectievelijk de WWV mag
dan bijzonder praktisch zijn, een
principiële motivering ontbreekt
geheel. Nu een dergelijk ingrijpend
voorstel wordt gedaan, is dat laatste
toch in de eerste plaats geboden;.
Mijn fractie plaatst enkele kanttekeningen bij het feit dat de grens voor
het wel of niet bevriezen van de
WAO- en WWV-uitkering bij modaal
wordt gelegd. Niet zo lang geleden
heeft ook het Centraal Planbureau zijn
twijfels geuit over het hanteren van
abstracte inkomensklassen als
m i n i m u m en modaal, waar het o m
het vormgeven van een inkomensbeleid gaat. Is de Minister bereid om ook
deze kritiek bij zijn beleid te betrekken?
In de schriftelijke voorbereiding
heeft de Minister onze vraag over de
bevriezing van de bovenmodale
premie afgedaan met te stellen dat dit
tot een stelselherziening zou leiden.
Dat heeft ons allerminst overtuigd, te
meer omdat ook SER meent dat de
voorgestelde ingreep reeds een
inbreuk is op het stelsel zoals w i j dat
nu kennen.
Als dat zo is - wij kunnen daarin
meekomen - dan moet uit een
oogpunt van rechtvaardigheid ook de
premie worden bevroren. Wil de
Minister een en ander nog eens
toelichten?
Het sociale zekerheidsstelsel kent
weliswaar zowel de verzekerings- als
de solidariteitsgedachte, maar het
gaat in een tijd van krappe overheidsfinanciën - waarvoor de overheid in
wezen zélf verantwoordelijk is - niet
aan o m de onbetaalde rekening onder
het solidariteitsmotto te presenteren
aan een beperkte groep burgers.
Wie nee zegt tegen de voorgestelde
plannen en daarmee tegen de beoogde
bezuinigingen, kan het daarbij niet
laten. Er zal inderdaad op korte
termijn iets moeten gebeuren.
Daartoe draag ikenkele mogelijkheden
aan, die ik o m wille van de tijd slechts
kort aanstip.
Wat doet de Regering aan het
bestrijden van het oneigenlijk gebruik
van sociale voorzieningen? Daarmee
zijn grote bedragen gemoeid. Wij
hebben voorts gesuggereerd dat er
ook andere mogelijkheden openstaan
tot het terugdringen van de overheidsuitgaven, die wellicht minder
weerstand oproepen.
Wij hebben in de schriftelijke
discussie op dit punt verwezen naar
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de ambtelijke rapporten inzake de
heroverweging van de collectieve
uitgaven. Wij hadden daarbij overigens
niet alleen het oog op de stukken met
betrekking tot het sociale zekerheidsstelsel. In deze rapporten staan
immers niet uitsluitend maatregelen
beschreven die de structuur van het
stelsel aantasten? Graag hoor ik
daarop nog commentaar van de
Minister.
Verder geven w i j de Minister in
overweging zich te bezinnen op een
verlaging van de jeugdlonen.
Ten slotte zouden w i j het in de
schriftelijke voorbereiding gedane
voorstel van de GPV-fractie willen
ondersteunen in die zin, dat de
belastingvrije voet voor een tweede
inkomen binnen een huishouding
naar onze mening lager zou kunnen
worden gesteld. Graag hoor ik ook
hierover het standpunt van de
Minister.

D
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
Voorzitter! Als wij gesteld worden
voor de noodzaak het financieringstekort te verkleinen, rijst direct de vraag
op welke manier dit moet gebeuren.
In de Nederlandse Economie in 1985
rekent het Centraal Planbureau ons
voor welke effecten de verschillende
manieren o m het tekort te drukken,
kunnen hebben.
Welke manieren men ook kiest,
negatieve werkgelegenheidseffecten
zijn er vrijwel altijd. Soms meer, soms
minder. Wie zich daarop blind staart,
komt nooit tot een keuze. Daarom
moeten ook andere effecten worden
meegewogen.
Verhoging van directe of indirecte
belastingen doet de collectieve druk
nog verder stijgen dan deze al is. Dit
wordt algemeen als onwenselijk
ervaren. Ook verlaging van materiële
overheidsbestedingen is niet aantrekkelijk, omdat dit rechtstreeks de
werkgelegenheid aantast.
Blijft over de vermindering van de
overdrachtsuitgaven. Gunstig neveneffect daarvan is dat de premiedruk
gestabiliseerd kan worden en op
termijn misschien zelfs kan worden
verlaagd. Dat heeft voor de werkgelegenheid zeer positieve effecten.
Ons zijn nu drie plannen voorgelegd,
maximering van de vereveningstoeslagen, bevriezing van bovenmodale
WAO- en WWV-uitkering en beperking
van de kinderbijslag. Door verevenings
toeslagen heeft de Kamer de inkomenspolitieke gevolgen van de
invoering van de VVAM willen matigen.
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Dat is een keuze waarvoor mijn fractie
indertijd niet enthousiast was, maar
nu die keuze eenmaal is gedaan,
zullen wij er ook voor moeten staan.
Heeft het niet iets willekeurige als
reeds na ruim twee jaar plotseling op
gedane toezeggingen wordt teruggekomen? Wordt die willekeur niet
groter als er ook nog eens onderscheid
gaat worden gemaakt tussen twee
groepen? De benedenmodalen krijgen
wel wat hen is toegezegd, de bovenmodalen niet.
Als het volgens de Regering niet
terecht is de ene groep uitkeringsgerechtigden, namelijk de oude gevallen
van vóór 1 januari 1980, blijvend in
een gunstige positie te houden dan
een andere groep, namelijk de nieuwe
gevallen van na die datum, dan geldt
dat voor al die oude gevallen van
hoog tot laag.
Ik zou me nog kunnen voorstellen
dat de Regering voorstelt o m de
WAM-toeslagen versneld af te
bouwen in bij voorbeeld twee of drie
jaar, of zoals in het amendement-De
Korte staat, vijfenhalf jaar. De dramatisch verslechterde financiële situatie
kan zij daarbij als rechtvaardiging
aanvoeren. Dat heeft minder het
odium van willekeur dan het voorstel
dat er nu ligt.
Het is plezierig dat wij de drie
wetten inzake de sociale zekerheid
gezamenlijk behandelen. De cumulatieve effecten van de verschillende
voorstellen zijn goed zichtbaar te
maken. De nota naar aanleiding van
het verslag over wetsontwerp 17468
was wat dit betreft onthutsend. Een
kleine 6 % achteruitgang voor
sommige WAO-uitkeringen is toch
wel te veel van het kwade. In een
aantal gevallen is dan zelfs sprake van
een netto-achteruitgang.
Naast de inkomenspolitieke bezwaren bestaan er ook meer principiële
bezwaren tegen de voorgestelde
bevriezingsmaatregel. De SER heeft er
in zijn advies mijns inziens terecht op
gewezen dat deze maatregel en de
nog te verwachten glijdende schaal
een principiële inbreuk maken op het
verzekeringskarakter.
Weliswaar is ook de solidariteitsgedeelte een grondslaggevend element
in de sociale zekerheid - de eindnota
wijst daar terecht op - meer betreft de
solidariteit echter niet primair de
inkomstenkant? Is deze solidariteit
niet al zwaar op de proef gesteld,
doordat dit jaar de maximumpremiegrenzen fors zijn verhoogd? Verlaging
van de maximumuitkering gaat hier
toch dwars tegenin? Een beroep op
het solidariteitsprincipe is toegestaan.
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maar gebeurt het hier niet volkomen
ongemotiveerd?
Legt de voorgestelde bevriezing van
de bovenmodale uitkeringen ons ook
niet te veel vast voor de discussie die
nog moet komen over de grondslagen
van het sociale zekerheidsstelsel?
Deze maatregel is immers bedoeld
als een voorschot op de glijdende
schaal. Naar het oordeel van mijn
fractie is de enige bezuinigingsmaatregel, die geen principiële inbreuk
maakt op het stelsel, een algehele
bevriezing over de gehele linie. De
koppeling blijft intact, zij het op een
zeer kleine afstand.
Als bovendien het voorstel van het
CNV en het VNO - ik voeg eraan toe:
amendement-De Vries en De Korte zou worden gevolgd o m ook het
netto-minimumloon slechts met de
prijscompensatie te laten stijgen, dan
blijft de netto-nettokoppeling overeind.
De voorgestelde beperking in de
kinderbijslag acht mijn fractie te fors.
Als argument voor een verdergaande bezuiniging op de kinderbijslag
wordt aangevoerd dat het hierbij
steeds gaat o m een aanvullend
inkomen en niet o m het hoofdinkomen.
Dit mag waar zijn, het neemt toch niet
weg, dat de kinderbijslag in veel
gevallen een groot bestanddeel van
het inkomen uitmaakt. Bovendien heeft
de grootste ombuiging tot nu toe
plaatsgehad in de sfeer van de kinderbijslag.
Volgens de sociale meerjarenramingen wordt in 1983 voor de totale
sociale zekerheid een bedrag van een
kleine f 8 3 miljard uitgetrokken. De
kinderbijslag maakt hiervan een kleine
10% uit. Maar als het gestelde in de
nota naar aanleiding van het verslag
juist is, en de totale ombuiging op de
kinderbijslag komt op een kleine f 2
miljard, terwijl andere ombuigingen
ruim f 1 miljard bedragen, dan maakt
de kinderbijslagbezuiniging een kleine
2
/3 van het totaal uit. Is dat niet buiten
alle proporties?
Een bevriezing van de kinderbijslagbedragen acht mijn fractie op dit
moment het maximaal toelaatbare.
Als ook de andere uitkeringen zouden
worden bevroren, dan zouden dit in
deze samenhang begrijpelijke maatregelen zijn.
De Regering heeft zich er terecht
door de Raad van State van laten
overtuigen dat een verlaging van de
maximumleeftijdgrens voor de
kinderbijslag van 27 naar 25 op dit
moment onwenselijk is. Is het standpunt van de Regering, dat dit jaar per
sé f150 miljoen bij de kinderbijslag

3837

Schutte

D

moet worden bezuinigd, en dat
daarvoor een reële verlaging van de
bedragen nodig is, niet erg dogmatisch?
Als het totaal van f300 miljoen aan
ombuigingen wordt gehaald, is dit
toch voldoende? Het hoeft toch niet
precies te worden verdeeld over
kinderbijslag en uitkeringen ingevolge
de WAO en de WW?
Mijn fractie kiest zo nodig voor een
bevriezing van de kinderbijslag en
voor het verhogen van alle uitkeringen
en m i n i m u m l o n e n met alleen de
prijscompensatie. Dat levert totaal
f 165 miljoen meer op dan nu nodig is.
De maximering van de vereveningstoeslagen is dan niet mee r strikt
noodzakelijk. Er blijft dan nog f 140
miljoen over en dit is ruimschoots
voldoende o m dekking te hebben
voor de uitkering aan de echte
minima.
Ik las in de nota naar aanleiding van
het verslag dat deze keer bij de
uitkering ook wordt gedacht aan een
bedrag per kind. Gezinnen met meer
dan twee kinderen worden dan meer
ontzien dan bij de maatregel van het
vorige jaar het geval was. Dat lijkt mij
terecht, mede gezien de kinderbijslagmaatregel.
Voor het tweede achtereenvolgende
jaar komt er een extra eenmalige
uitkering voor de echte minima. Mijn
fractie acht dit een onontkoombare
maatregel omdat men rekening moet
houden met de reële inkomensverhoudingen. Betekent dit niet dat de
verhoudingen tussen de echte minima
en de modale inkomens, echt of
onecht, op die manier steeds schever
komen te liggen?
Zou het maken van onderscheid
tussen alleenverdieners en anderen bij
de minima er niet toe moeten leiden
dat dit onderscheid ook gemaakt moet
worden bij andere inkomenscategorieen? Stemt de Minister ermee in dat de
omstandigheden ons ertoe zouden
kunnen dwingen dat op alle niveaus
onderscheid wordt gemaakt tussen
alleenverdieners en huishoudens met
meer inkomens?
Is het niet onwenselijk een dergelijk
onderscheid te realiseren met behulp
van incidentele uitkeringen en is het
fiscale beleid niet een geëigender
middel daartoe? Is de Minister voorts
met mij van mening dat wie pleit voor
het leggen van een relatie tussen
inkomenshoogte en kinderbijslag, ook
zou moeten pleiten voor het weer in
ere herstellen van de kinderaftrek.

De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer
de Voorzitter! Het beeld van de
rijksbegroting is sinds maart van dit
jaar dramatisch versomberd, aldus de
openingszin van de weergave van de
Voorjaarsnota in de Staatscourant van
vrijdag 18 juni j l . Het tekort van de
overheid is opgelopen tot zo'n 30
miljard gulden ofwel 9,75% van het
nationale inkomen. Deze sombere en
moeizame financiële en economische
situatie van ons land vergt op zeer
korte termijn maatregelen.
Tot deze maatregelen behoort naar
het oordeel van de fractie van de SGP
ook een beleid dat is gericht op
substantiële vermindering van de
uitgaven in de sociale verzekeringen
en op een beperking van de groei van
de sociale zekerheidsuitgaven.
Mijn fractie heeft als zodanig dan
ook begrip voor het feit dat nu enkele
wetsontwerpen - welke beogen in de
sfeer van de loondervingsregelingen
en in de sector van de kinderbijslag te
komen tot een ombuiging van f300
min. voor 1982 - t e r bespreking en ter
besluitvorming aanhangig zijn. Begrip
is echter niet hetzelfde als integrale
instemming. Ik kom hierop straks nog
terug.
Mijn fractie is het eens met de
keuze van het kabinet o m nu maatregelen te nemen waarbij enkele
randvoorwaarden in acht worden
genomen, namelijk de bescherming
van de minima en het vooralsnog
ongewijzigd laten van de structuren
van het sociale zekerheidsstelsel en
de kinderbijslagregeling.
Structurele wijzigingen moeten
immers goed worden voorbereid en
doordacht. Hier is voor 1 juli 1982
geen tijd meer voor. Ik heb begrepen
dat dit in het aanstaande najaar zal
gebeuren, mede in het kader van een
diepgaande bezinning op de condities
en op de gevolgen van de wankelende
verzorgingsstaat. Een gespreksnotitie
over de herziening van het stelsel van
de sociale zekerheid is intussen in
behandeling bij het parlement terwijl
een wetsontwerp ten aanzien van de
kinderbijslag is aangekondigd waarin
de kinderbijslag leeftijdsafhankelijk zal
worden gemaakt. Gelet op de steun
die mijn fractie heeft gegeven aan de
motie van de heren Lubbers en
Brinkhorst van 20 november 1981
staan w i j in beginsel welwillend
tegenover het laatstgenoemde
voornemen.
Wij wachten uiteraard af hoe aan
een en ander vorm zal worden
gegeven. Wij blijven herinneren aan
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de consequenties welke verbonden
behoren te worden aan het feit dat
met de eerdere herziening van de
kinderbijslagregeling de kinderaftrek
in de belastingsfeer is vervallen.
Als in de toekomst de kinderbijslagwetgeving weer wordt herzien, in
casu - in het kader van de doelstelling
voor 1983 o m hier f500 min. te
bezuinigen - de bedragen van de
kinderbijslag uiteindelijk zullen
worden verlaagd, moet genoemde
consequentie worden afgewogen,
eventueel leidend tot compenserende
gevolgen in de belastingsfeer. Is de
Minister het hiermee eens? Ik moet
hier eigenlijk wel van uitgaan, gezien
een uitspraak over dit punt van zijn
voorganger.
In de huidige voorstellen wordt
afgezien van de verlaging van de
leeftijdsgrens voor studerende
kinderen van 27 naar 25 jaar omdat
een en ander beter in het kader van
de nieuw te ontwerpen wetgeving
met betrekking tot de studiefinanciering kan worden meegenomen. Mijn
fractie kan deze wijze van benadering
steunen, te meer daar Minister
Deetman de vorige week in deze
Kamer toezegde dat er met voortvarendheid aan het nieuwe stelsel van
studiefinanciering zal worden gewerkt.
Ik ga dan nu over tot de bespreking
van de voorliggende wetsontwerpen.
Het heeft ons bevreemd dat niet aan
alle daartoe geëigende organen
voldoende tijdig advies werd gevraagd
over de wetsontwerpen op nr. 17 467
en nr. 17 468. Wij hebben begrip voor
de treurnis welke hieromtrent door de
SER wordt uitgesproken. Waarom is
gehandeld zoals werd gehandeld?
Mijn fractie heeft kritiek op het feit
dat de bevriezing van de sociale
zekerheidsuitkeringen geschiedt vanaf
de bovenmodale uitkeringen. Natuurlijk moeten de minima worden beschermd en het blijft een wikken en
wegen om te komen tot een goede
verdeling van de bedragen over de
verschillende onderdelen van de
sociale zekerheid en over de verschillende inkomensgroepen.
Naar ons oordeel noopt de ernstige
financiële en economische situatie in
ons land ons er echter toe allen een
stap terug te doen, uiteraard naar
draagkracht. Dit geldt dus ook voor de
minima. Onze keuze zou hier dan ook
voor een bevriezing van het geheel
met een voorziening voor de echte
minima, inclusief de kleine zelfstandigen, zijn geweest.
De wijziging van de kinderbijslag
heeft twee componenten: een
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Van der Vlies
bevriezing en een verlaging. Ombuigingen op het terrein van de kinderbijslag hebben een breed draagvlak.
Een brede spreiding van de gevraagde
offers is dus mogelijk. De voorgestelde
conceptie, hoewel niet nivellerend,
treft relatief sterk de grote gezinnen.
Dat is voor ons moeilijk te verteren.
Wij willen geen boete geven voor het
hebben van een groot gezin.
Het is ons niet ontgaan dat de
Minister voorstelt de eenmalige
uitkering te differentiëren naar
gezinsgrootte met een bedrag per
kind. Wij kunnen ons daarin vinden,
maar de uitkering wordt slechts
gedaan aan de echte minima. Hoewel
de precieze uitwerking van deze
maatregel nog door het kabinet moet
worden vastgesteld, lijkt het erop dat
het 'boete-effect' voor veel grote
gezinnen aanwezig zal zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn niet
gelukkig met het relatief grote verschil
tussen de wettelijke verhoging van
het minimumloon met 4,3% per 1 juli
aanstaande en de prijscompensatie
van 2,5%, ook in verband met de
fricties die dit verschil oproept.
Een dergelijk verschil bestaat ook
tussen de boven-minimale uitkeringen
en de prijscompensatie. Kan de
wettelijk voorgeschreven minimumloon-stijging niet voor een deel, bij
voorbeeld het verschil tussen de
beide percentages, worden uitgeschoven? De ruimte die dan zou ontstaan
kan sommige of zelfs alle andere
aanhangige voorstellen overbodig
maken.
Kortom, kan uitschuiving in deze
zin, dus een algemene toekenning van
een prijscompensatie per 1 juli van
2,46%, worden overwogen in ruil
voor de bevriezing van de sociale-zekerheids-uitkeringen en de verlaging
van de kinderbijslag?
Andere sprekers hebben reeds
concrete voorstellen gedaan in de
v o r m van amendementen. Het is
duidelijk dat ik daar met belangstelling
kennis van heb genomen. Wij vroegen
ons bij de voorbereiding van onze
bijdrage aan dit plenaire debat
overigens wel af welke financiële
consequenties aan de alternatieve
voorstellen verbonden zijn voor de
financiën in het algemeen en voor de
koopkracht. Daarover zijn reeds enige
mededelingen door collega's voor mij
in dit debat gedaan. Wij denken
daarnaast nog aan een eenmalige,
tijdelijke, algemene bevriezing van de
kinderbijslag.
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie
voelt, met andere fracties, veel voor
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het op langere termijn wegwerken
van de in discussie zijnde vereveningstoeslag voor uitkeringsgerechtigden
van voor 1 januari 1980. Het is
duidelijk dat mijn fractie nogal wat
bedenkingen heeft tegen de voorstellen. Wij vragen de Regering de
alternatieven te beoordelen, naar
aanleiding waarvan w i j een definitief
standpunt zullen innemen.

D
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer
de Voorzitter! Wij bespreken thans
een aantal wetsontwerpen die
voortvloeien uit het Goede-Vrijdag-akkoord en die overgenomen zijn door
dit noodkabinet. Ik zal vanwege de
onderlinge samenhang, zeker in de
effecten, deze wetsontwerpen trachten
te plaatsen in een algemeen kader.
Ook door mijn fractie is bij de
schriftelijke voorbereiding gevraagd
naar de koopkrachteffecten van
zowel de bevriezing van enige
sociale-zekerheidsuitkeringen als van
de bevriezing en verlaging van de
kinderbijslag als van de maximering
van de vereveningstoeslagen. Wij
hebben daarbij ook willen betrekken
de gevolgen van de solidariteitsheffing
en de premiemutaties.
Hoewel het bij alle voorstellen om
tijdelijke maatregelen gaat tot 1
januari 1983, zijn wij toch behoorlijk
geschrokken van de inkomensteruggang van vooral de mensen die een
uitkering hebben op basis van een
modaal dagloon of hoger, zoals de
Minister die ons heeft voorgerekend.
Papier is gewillig, een tabel misschien
ook, de portemonnee van de mensen
echter niet.
Bovendien betekent het tegelijkertijd
ingaan van een aantal maatregelen,
als de wetsontwerpen ongewijzigd
zouden worden aangenomen, dat
deze inkomensteruggang van de ene
op de andere dag plaatsvindt. Is
overigens iets te zeggen over het
toenemend beroep op huursubsidie
en rijksmiddelen dat zal worden
gedaan als men minder kan bijdragen
in inkomensafhankelijke voorzieningen als gezinsverzorging en kinderopvang? Wij zijn van oordeel dat de
koopkrachteffecten ten gevolge van
de voorgestelde maatregelen, niet
evenwichtig gespreid zijn over de
verschillende inkomensgroepen, al
onderschrijven wij het uitgangspunt
dat tot beheersing van de collectieve
uitgaven gekomen moet worden, ten
minste ter hoogte van de op 9 april
afgesproken bedragen.
Hoewel het uitdrukkelijk om
tijdelijke maatregelen gaat, kunnen
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wij de vrees van de SER in zijn
unaniem negatieve advies wel delen
dat zowel met betrekking tot de bevriezing van enige sociale zekerheidsuitkeringen als met betrekking
tot de voorstellen over de kinderbijslag,
vooruitgelopen zou kunnen worden op
structurele wijzigingen in het stelsel
van de sociale zekerheid.
Wij moeten in de Kamer immers
nog praten over de grondslagennotitie
en over een regeringsvoorstel met
betrekking tot de kinderbijslag.
Kunnen wij de toezegging krijgen, dat
de thans voorliggende maatregelen
geen precedentwerking zullen hebben
ten aanzien het stelsel als zodanig?
Op zichzelf wijzen wij op voorhand
een glijdende schaal in de uitkeringssfeer niet af, maar dit moet wel met
inhoudelijke argumenten onderbouwd
zijn.
De heer De Vries (CDA): Impliceert de
laatste uitspraak van mevrouw
Groenman, dat D'66 een glijdende
schaal niet afwijst, dat haar fractie dit
niet ziet als in strijd met het equivalentiebeginsel?
Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb
begrepen dat je de glijdende schaal in
verschillende modaliteiten kunt
invoeren. Wij willen graag de voorstellen daarover afwachten. Uiteraard
zullen wij dan onze eigen uitgangspunten over het equivalentieprincipe
naar voren brengen.
De heer De Vries (CDA): Heeft
mevrouw Groenman in beginsel niet
het gevoel dat het perse opgespannen
voet behoeft te staan met het equivalentiebeginsel?
Mevrouw Groenman (D'66): Zoals ik
al zei: het gaat hier o m een tijdelijke
zaak. Wij zullen ons, als dit inderdaad
structureel mocht worden, opnieuw
over ons standpunt beraden.
De heer De Korte (VVD): Denkt
mevrouw Groenman werkelijk dat dit
tijdelijk zal blijven?
Mevrouw Groenman (D'66): Ik denk
van heel veel dingen niet dat zij
tijdelijk zullen blijven, maar ik kom
daarop in mijn betoog nog terug.
De heer De Vries (CDA): Mevrouw
Groenman maakt een kunstmatig
onderscheid. In haar betoog zei zij:
'wij wijzen op voorhand een glijdende
schaal in de uitkeringssfeer niet af'. Zij
zegt niet dat zij het niet afwijst als het
een tijdelijke maatregel is die ongedaan gemaakt wordt. Daarom had ik
behoefte aan deze verduidelijking.
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Mevrouw Groenman (D'66): Als w i j
het hebben over een glijdende schaal
- daarover komen wij nog te spreken dan denk ik inderdaad aan een
glijdende schaal, die gerelateerd is
aan het arbeidsverleden en aan de
leeftijd van mensen. Dat kun je ook
een glijdende schaal noemen. Je kunt
over de vraag wat glijdende schaal
precies is, discussiëren.
De heer De Vries (CDA): Hier gaat het
over een glijdende schaal, waarbij
sprake is van inkomensafhankelijkheid.
M e v r o u w Groenman (D'66): Ja, dat
begrijp ik.
De heer De Vries (CDA): Ik neem dan
ook aan dat als mevrouw Groenman
spreekt over een glijdende schaal, dit
betrekking heeft op het type maatregel,
waarover wij vandaag spreken.
Mevrouw Groenman (D'66): Ik kom
terug op hetgeen ik met tijdelijke
oplossingen bedoel. Het gaat over het
hele pakket van maatregelen. Ik zal
uiteenzetten hoe wij dat tijdelijke
denken op te lossen.
In de kinderbijslagsfeer bepleiten
wij al jaren een leeftijdsafhankelijke
kinderbijslag. Wanneer mogen w i j dat
wetsontwerp tegemoetzien?
Ten aanzien van de maximering van
de vereveningstoeslagen het volgende. Ik heb al uiteengezet wat mijn
bezwaren zijn tegen een onaanvaardbare cumulatie van maatregelen. Ik
wil daar nog het volgende aan
toevoegen.
De Regering merkt in de memorie
van antwoord op, dat uitkeringsgerechtigden wier uitkering voor 1
januari 1980 is ingegaan in een
relatief betere positie verkeren dan
degenen die daarna arbeidsongeschikt
zijn geworden. Dat is waar, maar het
is niet zonder reden geweest dat deze
Kamer destijds bewust voor die
positie heeft gekozen o m op dat
m o m e n t een koopkrachtverlies van
uitkeringen voor 1 januari 1980 te
voorkomen. Ik kan niet inzien w a a r o m
dit nu niet meer zou gelden.
Voortdurend moeten wij in deze
Kamer uiteenlopende dingen tegen
elkaar afwegen. Verworven rechten
kunnen niet altijd en tot iedere prijs
blijven bestaan tegen de achtergrond
van een zeer verontrustende ontwikkeling van de economie en de openbare
financiën. Toch vind ik dat het niet
voor de hand ligt o m bij de inderdaad
noodzakelijke ingrepen deze te
concentreren op enkele groepen.
Van de inkomens van arbeidsongeschikten is de laatste jaren reeds veel
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geëist en w o r d t andermaal per 1 juli
a.s. een fors offer gevraagd. Bij de
W A M gaat het o m relatief langdurig
arbeidsongeschikten, o m afnemende
kosten van de regeling van de
vereveningstoeslagen op zich en o m
een versterking van de cumulatie.
Dat vormt voor ons reden o m de
voorkeur te geven aan het in stand
laten van de vereveningstoeslagen en
het op andere wijze vinden van de
benodigde bezuinigingen, namelijk
langs de weg van het door mij
ingediende amendement.
De SER heeft, zoals bekend, helaas
geen alternatief geboden voor de
kabinetsvoorstellen. Dat hebben de
CNV en de VNO wel gedaan in hun
commentaren. Zij komen echter met
een oplossing die wat ons betreft
evenmin evenwichtig genoemd kan
worden.
Het stellen van de prijscompensatie
over de hele linie op 2,46% lijkt op het
eerste gezicht niet onredelijk, maar
betekent in zijn koopkrachteffecten
dat de minima en de daaraan gekoppelde minimale uitkeringen fors
inleveren ten behoeve van de mensen
met uitkeringen vanaf het modale
niveau.
De Regering spaart de minima
geheel - nou ja, geheel... - en degenen
met een inkomen vanaf het modale
niveau in het geheel niet, hetgeen
juist op dat modale niveau zich
opstapelende negatieve koopkrachteffecten met zich meebrengt. Het CNV
en het VNO, bien étonnés de se
trouver ensemble, bepleiten een veel
sterkere inkomensdaling voor de
minima en degenen met een uitkering,
afgeleid van het modale dagloon, en
een geringere teruggang voor de
mensen met een uitkering vanaf
modaal, in vergelijking met de
voorstellen van de Regering.
Men noemt dat een 'uitschuifoperatie' en men verwacht kennelijk dat er
per 1 januari 1983 financiële ruimte
zal zijn om die inkomenseffecten aan
de onderkant weer goed te kunnen
maken. Hoe oordeelt de Regering
over deze voorstellen? Is zij met mij
van mening dat hiermee toch de deur
van het slot wordt gedaan die toegang
geeft tot een koppeling op afstand?
De voorstellen van deze merkwaardige gelegenheidscombinatie van
werknemers en werkgevers impliceren
wel dat de kinderbijslag niet verlaagd
behoeft te worden en de WAM-toeslag
niet behoeft te worden 'afgebouwd'.
Het CNV gaat zelfs verder en stelt dat
het ook niet nodig is o m de kinderbijslag te bevriezen. Met dit laatste heeft
mijn fractie overigens niet zoveel
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moeite. Bovendien zou er, zo stellen
CNV en VNO, geld overblijven om bij
voorbeeld de echte minima wat
extra's toe te stoppen aan het eind
van dit jaar.
Zoals ik al zei, hebben wij bezwaren
tegen de regeringsvoorstellen. Tegen
de bevriezing van de sociale uitkeringen hebben wij bezwaar, vanwege de
extra offers die van de bevolkingsgroepen met uitkeringen vanaf het
modale dagloon gevraagd w o r d e n ;
offers die bovendien leiden tot
inkrimping van het traject tussen
m i n i m u m - e n modaal inkomensniveau.
Wij hebben nog grotere bezwaren
tegen het alternatief o m dan de
prijscompensatie over de hele linie te
stellen op 2,46% omdat dit relatief
extra offers van de minimale uitkeringen vraagt, die naar het zich laat
aanzien niet gemakkelijk weer goed
gemaakt kunnen worden op 1 januari
1983. Bovendien betekenen deze
voorstellen een apart regime voor de
echte minima, waar wij ons reeds
eerder tegen verzet hebben.
Zoals bekend mag worden verondersteld, bepleit mijn fractie een ander
dan het tot dusverre door de Regering
gevoerde beleid om de Nederlandse
economie op termijn weer gezond te
maken. Wij hebben die andere lijn
uiteengezet in 'Perspectief '86'.
Wij stellen daarin als serieus
alternatief, dat overwogen zou
moeten worden om op zo kort
mogelijke termijn de prijscompensatie
voor een termijn van ten minste 4 jaar
op te schorten en daartegenover een
belastingverlaging in te voeren. Mijn
fractie zal daarop terugkomen bij de
Voorjaarsnota.
In het kader van dat macro-economisch alternatief wil ik echter bij de
behandeling van deze wetsvoorstellen
pleiten voor een samenhangend
inkomenspolitiek beleid, dat niet ad
hoc bestaande aanpassingsmechanismen doorbreekt. Bovendien ben ik
benieuwd naar het oordeel van de
Regering over de gevolgen van de
thans voorgestelde maatregelen voor
de economische groei en dus voor de
werkgelegenheid. Is er enig verband
en zo ja, welk?
Wij zijn van mening dat er een
alternatief is voor het huidige sociaaleconomische beleid, een alternatief
dat consequenties heeft voor de
bezuinigingsmaatregelen op het
terrein van de sociale zekerheid.
Zou het niet zinnig zijn - ook met
het oog op het overleg met de sociale
partners - de voorstellen uit 'Perspectief '86' te leggen naast de bezuini-
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gingsvoorstellen conform het thans
gevoerde sociaal-economische beleid
en beide te bezien op hun gevolgen
voor de bezuinigingen op het terrein
van de sociale zekerheid? Ik vraag
hierover nadrukkelijk de mening van
de Regering.
Met het oog op een door ons
gewenste evenwichtige verdeling van
inkomensoffers heb ik een amendement ingediend op wetsontwerp
17 468. Dit amendement strekt ertoe
dat, anders dan in de regeringsvoorstellen, de sociale minima er wel op
achteruitgaan, maar minder dan in de
CNV-VNO-voorstellen. Naar mij blijkt
volgt het CDA-VVD-amendement
geheel de lijn van het CNV.
Dus over de hele linie 2,46% bruto
uitkeringsstijging en daartegenover
nóch bevriezing, nóch verlaging van
de kinderbijslag en ook geen maximering van de vereveningstoeslagen. Dit
amendement leidt ertoe, dat men er
op het minimumniveau fors op
achteruitgaat, zeker als men geen
kinderen heeft.
Een te sterke achteruitgang voor bij
voorbeeld AOW-ers en mensen met
een bijstandsuitkering is voor ons niet
aanvaardbaar. Dit amendement riekt
mij bovendien te veel naar het zetten
van een structurele stap naar de
koppeling op afstand.
In het CDA-VVD-amendement w o r d t
immers de prijsindex gehanteerd als
ware het het meest geschikte cijfer om
de uitkeringen aan te passen. Tot
nu toe worden de uitkeringen echter
volgens het geldende mechanisme
aangepast conform de Wet Aanpassingsmechanismen.
Mijn amendement leidt tot een
evenwichtiger beeld van inkomensoffers en is uitdrukkelijk bedoeld als een
uitschuifoperatie. De minimumlonen
en de daaraan gekoppelde minimale
uitkeringen worden in mijn voorstel
per 1 juli niet verhoogd met 4,27%
maar met 3,46%. Binnen het traject
vanaf sociaal-minimum tot modaal
krijgt mem de prijscompensatie die
ook voor de marksector geldt, namelijk
2,46%.
Vanaf modaal gaan de uitkeringen
bruto 1,45% erop vooruit, een gelijke
verhoging als de ambtenaren en de
trendvolgers op 1 juli krijgen.
De heer De Vries (CDA): Op dit punt
krijg ik graag een nadere toelichting
van mevrouw Groenman. Zij zegt dat
het amendement van het CDA en de
VVD ertoe leidt dat men op m i n i m u m niveau fors erop achteruit gaat. Wat is
het effect van het voorstel dat D'66
presenteert voor de minima?
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Interruptie van de heer B. de Vries (CDA)

Ik denk hierbij met name aan de
groep minima met kinderen. Weliswaar wordt bij D'66 3,46% in plaats
van 2,46% vermeld voor deze groep,
maar daartegenover staat dat in de
sfeer van de kinderbijslag niet de
ruimte is die wij hebben gecreëerd.
Wat betekent dit per saldo? Komt de
groep minima met kinderen er
gunstiger af bij het voorstel van D'66
ten opzichte van het voorstel van CDA
en VVD of niet?
Mevrouw Groenman (D'66): Ik weet
de cijfers niet uit mijn hoofd en ik heb
het staatje niet voor mij liggen. Ik
begrijp best dat mensen met kinderen
er niet te sterk op achteruit mogen
gaan, zoals de heer De Vries bepleit.
Zo zou het ook bij mij kunnen zijn,
maar het gaat mij er vooral o m dat in
het amendement van CDA en VVD
mensen zonder kinderen extra
inleveren ten behoeve van mensen
met kinderen.
Ik heb heel goed geluisterd naar het
betoog van de heer De Vries. Hij
vroeg waarom mensen met kinderen
extra moeten inleveren. Ik vraag hem
waarom mensen zonder kinderen
extra moeten inleveren.
De heer De Vries (CDA): Ik heb het
verhaal van mevrouw Groenman ook
goed gelezen. Er staat dat mensen op
het minimum-niveau er fors op
achteruitgaan, zeker als men geen
kinderen heeft. Dit impliceert toch dat
zij van oordeel is dat men er ook fors
op achteruit gaat als men wel kinderen
heeft. Anders is haar tekst erg ongelukkig. Als zij met mij eens is dat de
tekst erg ongelukkig is, zijn w i j klaar.
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Mevrouw Groenman (D'66): Het is
verstandiger als wij onze lijstjes met
cijfers straks naast elkaar leggen. Ik
ben echter vooralsnog van mening
dat mijn lijstje een evenwichtiger
beeld geeft, vooral omdat het in het
voorstel van CDA en VVD toch gaat
om een structurele koppeling op
afstand en niet slechts o m een
uitschuifoperatie.
Als ik de artikelen van dat amendement goed lees, zie ik voldoende
reden voor een nadere toelichting van
de heer De Vries in de tweede termijn.
De heer De Vries (CDA): Het enige
verschil tussen het voorstel van D'66
en het onze is dat bij ons gezinnen
met kinderen over de gehele linie wat
beter af zijn en dat bij D'66 de bovenmodale uitkeringstrekkers wat
slechter en de gezinnen zonder
kinderen iets beter af zijn.
Mevrouw Groenman (D'66): Dat klopt,
maar ik heb ook nooit bezwaar gehad
tegen de bevriezing van de kinderbijslag. De heer De Vries weigert zowel
bevriezing als verlaging. In mijn
voorstel hoeft dat niet, zeker omdat
wij over de kinderbijslag nog structureel moeten praten.
De heer De Vries (CDA): Het ging mij
slechts om één ding, namelijk dat in
de tekst van mevrouw Groenman niet
alleen de suggestie wordt opgeroepen,
maar zelfs uitdrukkelijk wordt gezegd
dat de mensen op het minimum-niveau
door ons amendement er fors op
achteruitgaan. Dat is dus niet zo.
Mevrouw Groenman (D'66): Ik wil dat
nog eens bekijken en bepraten met de

3841

Groenman
heer De Vries. Dan kom ik er in
tweede termijn op terug.
Het aannemen van mijn amendement betekent dat verlaging van de
kinderbijslag niet noodzakelijk is en
dat evenmin tot maximering van de
WAM-toeslagen behoeft te worden
overgegaan. In totaal wordt f 125
miljoen meer bespaard dan was
beoogd met wetsontwerp 17 468.
Daarvan gaat f 6 0 miljoen af als de
kinderbijslag niet wordt verlaagd en
f 25 miljoen als de WAM-toeslagen niet
worden verminderd. Hoe beoordeelt
de Regering dit amendement?
In ons voorstel resteert f40 miljoen,
welke mijn fractie wil besteden aan de
verhoging van de bijstandsnorm van
90 tot 92,5% voor één-oudergezinnen
met uitsluitend een bijstandsuitkering.
Deze gezinnen hebben immers
dezelfde vaste lasten als twee-oudergezinnen en bovendien extra uitgaven
hebben, juist omdat die tweede ouder
ontbreekt.
Een notitie over deze problematiek
is ons toegezegd bij het debat over de
regeringsverklaring, maar deze
hebben wij helaas nog niet ontvangen.
De kosten van deze normverhoging
zouden, volgens ons voorlopig
verstrekte gegevens, f 5 9 miljoen op
jaarbasis bedragen.
Daartegenover staat dat f22 miljoen
daarvan ogenblikkelijk terugvloeit in
de schatkist en sociale-verzekeringsfondsen als gevolg van hogere
belasting- en premie-afdrachten door
de gemeenten.
Bovendien valt de bedoelde groep
niet langer onder de werkingssfeer
van de eenmalige uitkering, zodat de
Regering daarvoor minder geld
behoeft uit te trekken. Is de Regering
bereid, deze suggestie in serieuze
overweging te nemen?

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mijnheer de Voorzitter! De PPR-fractie
heeft de grootst mogelijke bezwaren
tegen de drie wetsontwerpen die
voorliggen. Met een beroep op de
slechte financiële en economische
situatie worden de mensen met
uitkeringen zo ongeveer vogelvrij
verklaard. In snel tempo wordt hun
rechtszekerheid afgebroken.
Nauwelijks twee jaar nadat in het
kader van de Wet Aanpassingsmechanismen aan uitkeringen van vóór 1980
een vereveningstoeslag werd toegekend, waarvan het bedrag niet zou
worden gewijzigd, werd een wetsontwerp ingediend o m die toeslag
boven het modale niveau af te
kappen.

Tweede Kamer
21 juni 1982

Er was geld nodig, zei de Regering.
De maximering van de vereveningstoeslag verdiende de voorkeur boven
andere uitkeringsbeperkende maatregelen, zei de Regering.
Het bleek een opvatting te zijn, die
snel was achterhaald. Nog voor de
Kamer met de Regering een eerste
overleg heeft gevoerd over de
herziening van het sociale zekerheidsstelsel, moeten we praten over het
voorstel de boven-modale uitkeringen
van WAO en WW te bevriezen en de
hoogste uitkeringen te fixeren.
Ging het in de tekst, zoals deze op
19 mei aan de Raad van State werd
voorgelegd, nog o m een bevriezing
van de daglonen vanaf f 145 gulden,
in het voorstel dat drie weken daarna
naar de Kamer kwam was die grens
alweer verlaagd tot f 139 gulden. Dat
scheelde weer f 20 min.
Hoe zeker kunnen mensen bij zo'n
beleid nog zijn van hun sociale
zekerheid? Of moeten w e het w o o r d
'zekerheid' misschien maar helemaal
schrappen? De verder verslechterende
economische situatie doet immers
vrezen dat het bij deze willekeurige
ingrepen niet zal blijven.
De verzekeringsgedachte, die altijd
in de werknemersverzekeringen heeft
gezeten, wordt zo maar losgelaten. Er
zijn premies betaald. Aan de uitkeringen wordt nu getornd. Waar is het
einde?
Neen, zo zegt de Regering, dat is
maar tijdelijk, althans wat de bevriezingsmaatregelen betreft. Ik denk
echter dat deze tijdelijkheid nu al
ernstig in twijfel moet worden
getrokken. De kans dat de bevriezing
ook voor 1983 gaat gelden is groot. Ik
schat haar op 100%.
Vervolgens zal dan vrijwel zeker het
argument worden gebruikt, dat de
slechte financieel-economische
situatie niet toelaat de bevriezing
ongedaan te maken. Zo krijgt een
zogenaamd technische ingreep grote
beleidsmatige implicaties: een
sluipende herziening van het sociale
zekerheidsstelsel en in feite het
invoeren van een glijdende schaal.
De politieke discussie en besluitvorming over die herziening is dus, na
aanvaarding van deze tijdelijke wet,
niet vrij meer; wij achten dit niet
aanvaardbaar. Op deze bezwaren is
de Minister naar onze mening onvoldoende ingegaan in zijn antwoord.
Zijn enige argument is, dat er geld
nodig is. De politieke keuze die het
kabinet maakt - ook het vorige kabinet
heeft deze gemaakt; de bevriezingsvoorstellen zijn oorspronkelijk door
PvdA-bewindslieden gedaan - is het
geld op tafel te brengen. Dit gebeurt

Sociale zekerheid

dan niet via een eerlijk inkomensbeleid
waarbij alle inkomens betrokken zijn
en vanzelf ook de uitkeringen, niet via
bij voorbeeld een groter aandeel van
de gemeenschap in de aardgaswinsten, niet via wettelijke maatregelen
die Nederlandse bedrijven verplichten
o m in Nederland belasting te betalen,
en zo kunnen w i j nog een aantal
dingen opnoemen.
Het gebeurt w é l via de mensen die
voor hun inkomen of hun uitkering
direct van de overheid afhankelijk zijn.
Zij kunnen, naast hun probleem van
uitgerangeerd te zijn door de maatschappij, kennelijk best nog wat extra
materiële zorgen verwerken. Zij
hebben toch niets te doen.
Mijnheer de Voorzitter! Dit klinkt
hard tegenover deze bewindsman,
maar dat is ook mijn bedoeling.
Sociale zekerheid is een recht. Daar
zijn wettelijke afspraken over gemaakt,
daar is voor betaald. Het is géén vorm
van bedeling, waarmee de overheid,
als goede gever, maar kan doen wat
haar goeddunkt. Wat hier gebeurt is
onaanvaardbaar. Het gaat niet aan de
zogenaamde actieven anders te
behandelen dan de zogenaamde
niet-actieven en te suggereren dat
voor mensen met een uitkering boven
modaal een andere rechtsgrond zou
gelden dan voor mensen met een
uitkering beneden modaal. Zo'n
beleid is bovendien gevaarlijk.
Het versterkt vooroordelen en
tegenstellingen die toch al in de
samenleving aanwezig zijn. Tegenstellingen tussen werkenden en niet-werkenden, tussen Nederlanders en
buitenlanders. Wij kennen ze allemaal.
Het speelt bevolkingsgroepen verder
uit elkaar, terwijl w i j in deze crisisperiode alleen maar verdergaande
onderlinge solidariteit nodig hebben.
Onze bezwaren tegen de verlaging
van de kinderbijslag zijn inkomenspolitieke bezwaren. Ook hier zou het
gaan o m een maatregel die niet
ingrijpt in de structuur van het stelsel
van de kinderbijslag. Het is nog maar
de vraag of dat waar is.
De Regering zegt wel dat zij geen
relatie wil leggen tussen kinderbijslagbedragen en de inkomenshoogte van
de ontvangers daarvan, maar in feite
doet zij dat wel. Het achterwege laten
van de aanpassing van de bedragen
aan het prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie heeft immers een
denivellerend effect.
Er is geen sprake van een evenredige
lastenverzwaring, want de laagste
inkomens hebben de meeste pijn. De
kinderbijslag wordt dus wel degelijk
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gebruikt, althans dat is het effect, als
inkomenspolitiek instrument. Dit
gebeurt dan helaas wel in de verkeerde
richting.
De Minister kan wel zeggen dat
door een uitkering in 1982 voor de
echte minina de gevolgen van deze
kinderbijslagmaatregel in ieder geval
zullen worden opgeheven, maar de
minima krijgen met nog heel wat
meer maatregelen en prijsstijgingen
te maken, die hun koopkracht heel
wat meer zullen aantasten dan het
vorig jaar.
Toch is in de Voorjaarsnota slechts
een bedrag van f 100 min., niet meer
dan het vorig jaar, uitgetrokken on
alleen de zogenaamde echte minima
enige verlichting te geven. De koopkracht van de echte minima op peil
houden is met dit bedrag niet eens
mogelijk, laat staan dat w i j nog praten
over de minimuminkomens.
Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie
zal dat laatste de komende jaren toch
blijven volhouden, hoezeer de
discussie over de echte minima ook
veld schijnt te winnen. Het is eigenlijk
gek dat je nooit iemand over de echte
maxima hoort praten, zelfs de heer De
Korte niet.
De heer De Korte (VVD): Wie zijn dat
dan?
Mevrouw Beckers-De Bruijn (PPR):
Dat zijn bij voorbeeld de mensen die
in de gedachtengang van de heer De
Korte - waarmee ik het niet eens
ben - twee zeer grote inkomens
verdienen in een huishouden.
Het gaat ons o m individuele
inkomens. Wij willen geen heimelijke
invoering van het kostwinnersschap,
maar herverdeling van individuele
inkomens, gepaard gaande met een
herverdeling van het betaalde en
onbetaalde werk.
Pas als wij consequent die weg
opgaan, kunnen w i j praten over
individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheden, ook financieel. Dat
is precies de omgekeerde w e g .

D
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Met het bespreken van de
nu voorliggende wetsvoorstellen is de
fase afgesloten, waarin w e r d gedebatteerd over allerlei systeemfouten,
ongelijkheden in de sociale verzekeringen en andere zogenaamde 'schoonheidsfouten'.
Lagen aan die voorstellen al
uitsluitend bezuinigingsmotieven ten
grondslag, nu wordt met deze drie
wetsontwerpen de aanval op de
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sociale verworvenheden definitief
ingezet. De koppeling voor de hogere
uitkeringen wordt nu feitelijk losgelaten. De maatregelen krijgen bovendien
een steeds globaler en ongenuanceerder karakter, terwijl de koopkrachteffecten steeds ingrijpender worden.
ledere ingreep, of het nu de kinderbijslag of de bevriezing van de
uitkeringen betreft, wordt ondergeschikt gemaakt aan de formule van dit
kabinet, namelijk het terugdringen
van het financieringstekort, ledere
ingreep kan daaraan, zonder verdere
uitleg, dienstbaar worden gemaakt.
Over de negatieve effecten ervan op
de koopkracht, de werkgelegenheid,
de premiehoogte en zelfs op de lasten
voor het bedrijfsleven wordt niet eens
meer gesproken. Van een echt
inkomensbeleid is volstrekt geen
sprake.
Geen maatregelen, waarbij hogere
inkomens meer moeten inleveren dan
lagere inkomens, maar ongenuanceerd snijden in die inkomens, die
zich daarvoor het beste lenen. Daarbij
zijn de koopkrachteffecten voor de
hogere inkomens - op dit moment
geld dat met name voor de bovenmodale uitkeringen — vrijwel gelijk aan
die voor de lagere. Van enige v o r m
van nivellering is zelfs op dat niveau
geen sprake meer.
Het is gezien het bovenstaande,
geen wonder dat de kloof tussen de
politiek en de mensen op wie de
maatregelen van toepassing zijn,
steeds groter en dieper wordt. De
vanzelfsprekendheid, waarmee iedere
ingreep in dit Huis wordt goedgepraat
met de verwijzing naar het financieringstekort, w o r d t steeds ongeloofwaardiger.
Er is niemand meer die daarvan
enig effect ziet of die gelooft dat wat
hij inlevert ook maar in de verste
verte leidt tot nieuw of beter werk. Er
is geen millimeter begrip meer te
vinden, noch bij de FNV, noch bij de
Sociaal-Economische Raad, noch bij
andere maatschappelijke organisaties,
voor de nu voorgestelde maatregelen.
Geen m o m e n t wordt stilgestaan bij
de effecten die de voorgestelde
maatregelen hebben voor degenen
die het betreft. Het wordt hooguit
toegelicht in procenten, niet in
hetgeen het werkelijk betekent.
Bijstandstrekkers die steeds vaker hun
nijpende financiële situatie uiteen
proberen te zetten en voor wie een
menswaardig bestaan van de bijstandsuitkering steeds minder
mogelijk wordt, vinden hier - in de
vergaderzaal - volstrekt geen weerklank meer.

Sociale zekerheid

Integendeel, aan hun argumenten
wordt voorbijgewalst en wij zorgen er
hier voor dat steeds meer mensen,
die nu nog boven het m i n i m u m zitten,
ook op datzelfde m i n i m u m terechtkomen, waarvan zij geen menswaardig
bestaan meer kunnen hebben. Er
bestaat hier steeds minder feeling
met hetgeen onder de mensen leeft.
De bezuinings- en matigingswoede
maakt eike maatregel waarbij inkomens- en uitkeringstrekkers worden
getroffen tot een vanzelfsprekende. Er
wordt over gesproken alsof het
normaal en noodzakelijk is.
Meer voor de hand liggende
maatregelen op het gebied van
kapitaalexport, aardgaswinsten en het
aanpakken van hogere inkomens
worden niet eens besproken.
Ook de spoedprocedure die ons nu
weer wordt opgelegd, beschouw ik
als een overvaltactiek, waardoor
maatschappelijke organisaties, doch
ook de politieke partijen geen mogelijkheid meer hebben hun oor goed te
luisteren te leggen over de consequenties die dit voorstel voor de betreffende
mensen heeft.
Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit deze
algemene opmerkingen af met te
stellen, dat de ongelijkheid tussen
mensen door de nu voorgestelde
maatregelen vergroot wordt in plaats
van verkleind en dat er geen aandacht
meer is voor de reële problemen
waarmee steeds meer mensen te
kampen hebben. Er wordt alleen maar
over procenten gepraat in plaats van
over de werkelijke bestaansmogelijkheden.
Wat de bevriezing van de hogere
uitkeringen betreft, dit is toch een
vooruitlopen op de invoering van de
glijdende schalen vanaf iets boven het
minimumniveau. De modale WAO-er
en WWV-er hebben immers een
uitkering die nauwelijks boven het
m i n i m u m uitkomt. De koppeling
tussen lonen en uitkeringen wordt
hierdoor voor de iets hogere uitkeringen definitief losgelaten.
De cumulatie van de opeenvolgende
maatregelen zorgt voor een koopkrachtdaling met name voor de
WAO-ers van tussen de 5% en 10%,
want naast de reeds genoemde
cumulerende maatregelen die in de
huidige wetsontwerpen zitten, spelen
een rol: de prijsstijging die hoger
uitvalt dan verwacht en veel later
wordt gecompenseerd, bezuinigingsmaatregelen op het gemeentelijke
niveau die doorwerken in allerlei
voorzieningen die met name voor de
lagere inkomens van belang zijn en
het ondercompenseren van de
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woonlasten met name voor de lagere
inkomens. Een koopkrachtverlies van
5% a 10% is voor onze fractie - en
naar ik mag aannemen voor deze
Kamer - volstrekt onaanvaardbaar.
Hetzelfde geldt voor de effecten die
de afschaffing van de maximeringstoeslagen met zich meebrengen.
Wanneer wij de memorie van antw o o r d lezen, zien wij dat binnen
afzienbare tijd ook de uitkeringstrekkers onder modaal aan de beurt zijn.
Dit is dan de eerste stap op die w e g .
De maximering van de verevening is
een van de vele maatregelen die de
WAO-ers onevenredig hard treft en
bovendien zeker structureel niets
oplevert.
W i j vinden het onvoorstelbaar dat
deze Regering op dit moment komt
met een voorstel tot verlaging van de
kinderbijslag, die ook een denivellerend effect heeft. Er wordt ons in alle
toonaarden toegezegd, dat er een
inventarisatienota komt. Wanneer wij
de toezeggingen hadden geloofd, dan
hadden wij deze nota reeds lang
gehad.
Waar blijft deze nota op basis
waarvan wij werkelijk kunnen spreken
over een beter systeem van kinderbijslag? Wij willen hierover zeker meepraten. Wij moeten het niet zoeken in de
v o r m van een éénmalige voorziening
om de negatieve effecten die hierdoor
ontstaan v o o r d e laagste inkomensgroepen ongedaan te maken.
Laten wij deze wetsontwerpen niet
aanvaarden, opdat een hogere
eenmalige voorziening achterwege
kan blijven. Als gevolg van de reeds
genomen maatregelen en van de
wijziging van de premies is een
dergelijke eenmalige uitkering toch al
noodzakelijk.

D
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! De wetsontwerpen, die
wij thans met spoed behandelen
- met zoveel spoed dat maatschappelijke organisaties zich ternauwernood
hebben kunnen uitspreken over de
inhoud daarvan - hebben voor de
mensen die het aangaat grote consequenties.
Naar ons oordeel kan een inkomensvermindering alleen aanvaardbaar
worden gemaakt, wanneer deze offers
worden getoetst aan een aantal
criteria met betrekking tot de inkomensverdeling en wanneer het
inkomensoffer leidt tot het verwezenlijken van de maatschappelijke
doelstelling: het bestrijden van de
werkloosheid.
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Onder die voorwaarden - en toen
de realisatie daarvan nog mogelijk
l e e k - hebben de Partij van de
Arbeid-bewindslieden het Goede
Vrijdag-akkoord geaccepteerd, waarin
de thans voorliggende wetsontwerpen
werden aangekondigd.
Ook de fractie van de Partij van de
Arbeid is zich ten volle ervan bewust,
dat ombuigingen in de sociale
zekerheid noodzakelijk zijn, waarbij
pijnlijke keuzen niet kunnen worden
vermeden.
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota zal mijn fractie uiteraard de
relatie tussen inkomensbeleid en
werkgelegenheid uitvoerig aan de
orde stellen, maar toch wil ik ook hier
benadrukken dat de Partij van de
Arbeid noodzakelijke ombuigingen
accepteert, mits daarbij de laagste
inkomens zoveel mogelijk worden
beschermd en de zwaarste lasten op
de sterkste schouders worden gelegd.
De versterkte cijfers naar aanleiding
van onze vragen over de inkomenseffecten van deze en andere maatregelen
die per 1 juli zouden moeten ingaan,
geven ons de zekerheid dat aan deze
voorwaarden slechts ten dele is
voldaan.
Vanuit de erkenning dat het consumptief vrij besteedbare inkomen
voor bijna iedereen de komende jaren
onder grote druk zal komen te staan,
hebben wij ons al vaker uitgesproken
voor een zo breed mogelijk draagvlak
voor te nemen maatregelen. Dat
behoeft niet te betekenen een verdere
stijging van de belasting- en premiedruk, veel eerder wijst dat op de
noodzaak, met spoed ernst te maken
met een beleid gericht op de herverdeling van de betaalde arbeid gepaard
gaand met een uitbreiding van het
aantal arbeidsplaatsen.
Dat ook voor arbeidstijdverkorting
een inkomensoffer zal moeten
worden gebracht, achten wij meer
aanvaardbaar dan het afwentelen van
de kosten voor de huidige slechte
arbeidsverdeling op de schouders van
de uitkeringsgerechtigden, die toch al
twintig en meer procent op hun
inkomen achteruit zijn gegaan toen zij
hun arbeid verloren, of het bezuinigen
over de ruggen van de mensen die nu
al op het sociaal-politieke m i n i m u m
moeten leven: de minimumloontrekkers en de mensen met een uitkering
gekoppeld aan dit m i m i m u m zoals de
bejaarden, vele arbeidsongeschikten
en werklozen en de vele mensen die
een beroep hebben moeten doen op
de bijstand.
Vanuit deze optiek is het dan ook
terecht, dat de Regering de inkomens-
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positie van de minima zoveel mogelijk
heeft trachten te ontzien.
De per 1 juli aangekondigde
verhoging van het wettelijk m i n i m u m loon, die ook doorwerkt naar de
laagste uitkeringen, compenseert ten
dele de inkomensachteruitgang die
ook de laagst betaalden ondergaan
door de stijgende premiedruk.
De suggestie dat deze verhoging
van het wettelijk minimumloon tot
fricties zou leiden, wijzen wij af. Een
gelijke stijging van de c.a.o.-lonen en
het minimumloon op dezelfde datum
zou inderdaad op toeval berusten. De
gekozen systematiek voor de aanpassing van het minimumloon, waarbij
de minima altijd in een relatieve
achterstandpositie zitten vanwege het
zogenaamde naijl-effct, leidt tot deze
ongelijkheid.
Het is wel bevreemdend, dat een
achterblijven van de ontwikkeling van
het m i n i m u m l o o n , zoals op 1 januari
het geval was, wel geaccepteerd
wordt als gevolg van de systematiek
en stijging, zoals nu het geval is, niet.
De hierover gemaakte opmerkingen
door de Regering in de nota naar
aanleiding van het verslag met
betrekking tot wetsontwerp 17 468
onderschrijven wij. Ik wil hierbij
opmerken dat de PvdA-fractie al vaker
heeft gepleit voor de keuze van een
andere aanpassingssystematiek,
waarbij de veranderingen in de
c.a.o.-lonen sneller aan het m i n i m u m loon en de daaraan gekoppelde
uitkeringen zou kunnen worden
doorgegeven.
De suggestie dat het niet verhogen
van het wettelijk minimumloon een
uitschuifoperatie zou zijn, zoals al
eerder is gebeurd, snijdt nu geen
hout. Uitschuifoperaties zijn toen
verricht in een periode waarbij het
ging o m iets minder meer.
Nu gaat het o m een inkomensachteruitgang die zoveel mogelijk moet
worden tegengegaan voor de minima.
De indexering is wezenlijk voor het
beleid gericht op het behoud van
koopkracht van de minima, het is
geen kwestie van minder meer, het
wordt een gevecht tegen nog meer
minder!
Klem gezet in de situatie, waarbij
het per 1 juli niet meer mogelijk is, de
ombuigingen te realiseren via een
inkomensachteruitgang voor ook de
hogere en hoge inkomens ziet mijn
fractie zich voor de onaangename
situatie geplaatst, dat nu de hogere
uitkeringen een extra inkomensachteruitgang ondergaan door de voorgenomen bevriezing van de uitkeringen
en dat de 'oudere' gevallen bovendien
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de afbouw van de vereveningstoeslag
ondervinden. De maatregelen die wèl
alle actieven en niet-actieven betreffen,
zoals de wijziging van de kinderbijslag,
drukken vooral zwaar op de laagste
inkomensgroepen.
Hoe onaangenaam het ook is,
dergelijke bezuinigingsvoorstellen in
overweging te moeten nemen, toch
achten w i j het juist dat de Regering
niet heeft besloten, op zo korte
termijn, vooruitlopend op de discussie
over de gewenste richting waarin wij
met ons stelsel van sociale zekerheid
wensen te gaan, al in te grijpen in het
stelsel zelf.
Met de Regering zijn wij het eens
dat de bevriezing niet principieel het
karakter van de sociale verzekering
aantast, zeker niet waar deze bevriezing uitdrukkelijk als tijdelijke maatregel is aangemerkt, zoals ook in
wetsontwerp 17 468 wordt geregeld.
Ik kom nu te spreken over het
equivalentie-beginsel. Het lijkt m i j , dat
w i j daarover bij de discussie over de
grondslagen in de sociale zekerheid
veel uitgebreider zullen moeten
spreken.
Volledigheidshalve wil ik hier niet
alleen verwijzen naar hetgeen door de
Regering is gesteld over het karakter
van de sociale zekerheid - kort
gezegd: w i j verzekeren elkaar, het is
niet zo dat iedereen voor zich zelf een
verzekering opbouwt - maar ook naar
het SER-advies, waarin wordt gesteld
dat het equivalentie-beginsel inhoudt
dat de uitkering voor alle gerechtigden
die in dezelfde omstandigheden
verkeren een gelijk percentage van
het dagloon bedraagt, terwijl de
premie voor een ieder in dezelfde
omstandigheden een gelijk percentage
van het premieplichtig loon is.
Een dergelijke benadering van het
equivalentiebeginsel houdt de
mogelijkheid in het percentage van de
uitkeringen enigszins te laten afnemen
naarmate het inkomen hoger is.
Mijnheer de Voorzitter! Al in het
begin van mijn betoog refereerde ik
aan het Goede Vrijdag-akkoord,
waarin de ombuigingsoperaties
werden aangekondigd. De toenmalige
bewindslieden van de Partij van de
Arbeid hebben aan de voorbereiding
van de voorliggende wetsontwerpen
nog meegewerkt op basis van de toen
gemaakte afspraken.
De aanscherping van dewetsontwerpen 17 467 en 17 468 door het huidige
kabinet, verslechtert echter de
inkomenspositie van de laagstbetaalden door de nominale achteruitgang
van de kinderbijslag en van de lagere
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uitkeringsgerechtigden, doordat ook
zij die een uitkering hebben, afgeleid
van een modaal inkomen en zelfs net
daaronder, een inkomensachteruitgang ondergaan, terwijl juist de
hoogste uitkeringen een relatieve
verbetering ondervinden.
Het heeft ons verbaasd dat, waar bij
de bevriezing van de uitkeringen het
Goede Vrijdag-akkoord uitdrukkelijk
spreekt over uitkeringen vanaf
modaal, de Regering meent, o m aan
het gewenste bedrag te komen,
gewoon het draaipunt te kunnen
verlagen tot bij modaal. Dat leidt tot
een inkomensbeeld, waar de Partij
van de Arbeid afwijzend tegenover
staat.
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben
met verbazing geconstateerd dat de
huidige regeringsfracties nog verder
afstand nemen van datgene wat in het
Goede Vrijdag-akkoord was overeengekomen en nu door de Regering
wordt voorgesteld. Ook w i j hebben
grote moeite met de voornemens en
dat zal ikstraks ookconcreetaangeven.
Maar het is volstrekt onbegrijpelijk
hoe het mogelijk kan zijn dat regeringsfracties die nog zo kort geleden
aangaven het eens te zijn met een
inkomensbeeld van min 1 voor de
minima tot min 4 voor 4 x modaal er
niet alleen in berusten dat de hoogste
inkomens een geringere inkomensteruggang hebben, maar ook nog een
beleid uitwerken waarbij de minima
de door deze partijen ongewenste
effecten voor andere inkomens- en
uitkeringsgroepen moeten opbrengen.
Ik kan er nauwelijk woorden voor
vinden: alle onaangename keuzen
voor de middengroepen afwijzen en
de minima, de bejaarden, de jongeren
met een nog onlangs gekort m i n i m u m
jeugdloon, de bijstandtrekkers, de
uitkeringstrekkers die daarvoor het
minimumloon of een inkomen net
daarboven genoten en de werknemers
met het minimumloon moeten
bloeden.

zich voor m i n 1 % kort geleden nog zo
sterk gemaakt hebben.
Er zijn echter meer dingen veranderd. Ook het financieringstekort
ontwikkelt zich anders en komt op een
ander getal uit dan waarvoor de Partij
van de Arbeid zich enige tijd geleden
nog zo sterk heeft gemaakt. De
collectieve lastendruk ontwikkelt zich
ook anders. Ik kan mij op mijn beurt
ook niet voorstellen hoe de Partij van
de Arbeid dat zo gemakkelijk kan
accepteren.

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik merk dat mevrouw Ter
Veld haar reeks heeft afgewerkt. Wij
spreken nu over een drietal wetsontwerpen en over het inkomensplaatje
dat daaruit resulteert. Daarbij zie ik
dat de minima inderdaad sterker
teruggaan dan de min 1 %.
De modale en de hoge uitkeringstrekkers gaan er echter ook meer op
achteruit dan de min 4 % uit het
regeerakkoord. Dat zal mevrouw Ter
Veld toch met mij eens zijn. Zij snapt
niet hoe de regeringspartijen het
kunnen aanvaarden dat de minima
meer dan 1 % achteruitgaan, terwijl zij

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ben het
met de heer De Vries eens dat de
maatregelen die thans worden
besproken, bijzonder pijnlijk zijn voor
de hogere uitkeringsgroepen. Ik kan
het echter in geen geval met hem
eens zijn dat wanneer wij dit niet
wensen, de consequenties hiervan
moeten worden afgewenteld op de
laagst betaalden, de m i m i m u m
inkomens- en uitkeringstrekkers. Dan
had de heer De Vries met andere
voorstellen moeten komen.
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Mevrouw Ter Veld (PvdA): Vindt U
het dan redelijk de minima op min
2,5% te zetten, terwijl de hogere
uitkeringen en met name de hogere
inkomens van 4 x modaal nog steeds
op min 3,2 zitten?
Waneer de regeringspartijen deze
voorstellen niet willen, moeten zij
naar mijn mening duidelijke afspraken
maken o m eventueel structureel - en
als het nu niet kan, dan op een latere
datum - juist bij de hoogste inkomens
iets te doen. Het is naar mijn mening
niet terecht de negatieve effecten
uitsluitend af te wentelen op alle
minima. In de voorstellen van o.a. de
heer De Vries gebeurt dit.
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik vind niet dat wij nu
appels en peren met elkaar moeten
vergelijken. Wij hebben het nu over
een pakket maatregelen gericht op
uitkeringstrekkers. Het is niet zo dat
de hoogste uitkeringstrekkers in het
voorstel van het CDA maar 3,2%
inleveren. Zij leveren aanzienlijk meer
in.
Daar spreken w i j nu over. Wij
spreken vandaag over een pakket
maatregelen dat de pijn voor de
uitkeringstrekkers zo redelijk mogelijk
moet verdelen. Mevrouw Ter Veld
moet nu niet de indruk wekken dat
onze maatregelen erop gericht zijn
o m de hoogste uitkeringen in plaats
van bijna 6% maar 3% te laten
teruggaan.

De heer De Vries (CDA): Als mevrouw
Ter Veld de 2,5% voor de laagste
uitkeringen ergens mee wil vergelijken.
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moet zij dat doen met het percentage
waarmee de hoogste uitkeringstrekkers achteruit gaan. Dat ligt aanzienlijk
hoger dan 3,2%.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): In de
voorstellen van de heer De Vries gaan
ook de laagste inkomenstrekkers erop
achteruit. De koppeling heeft hij ten
minste nog gehandhaafd; dat scheelt
weer.
Door de stijging van de premiedruk
daalt het inkomen toch al meer in
koopkracht dan w i j als aanvaardbaar
aanmerken. Alleen de echte minima
krijgen een compensatie. Ik vind dat
de heer De Vries duidelijk aangeeft
hoe weinig hij zich eigenlijk aan alle
minima gelegen laat liggen. Het echte
minimumbeleid wordt dan een doekje
voor het 'grote' bloeden.
De heer De Vries (CDA): Als mevrouw
Ter Veld goed geluisterd heeft naar
mijn betoog, zal zij hebben opgemerkt
dat wij er niet op uit zijn alle minima
zo maar te laten vallen. Een groot deel
van het pakket maatregelen is erop
gericht om alle minima te ontzien.
Ik denk hierbij aan de solidariteitsheffing, waarbij alle minima worden
ontzien en aan de gekozen structuur
van de premieverhogingen waardoor
als gevolg van de franchise in de
w.a.o. alle minima ook zoveel mogelijk
worden ontzien.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik zou er
toch op willen wijzen dat ook voor de
minima door de stijgende premiedruk
een inkomensachteruitgang zal
plaatsvinden van —1.7. De heer De
Vries stelt voor deze nog verder
achteruit te laten gaan.
Als ik kijk naar het totale inkomensbeeld vind ik dat de last die de heer
De Vries niet bij de hogere uitkeringstrekkers wil leggen, niet mag worden
afgewenteld op de laagste inkomens.
Dat zal hij dan op de hoogste inkomens
moeten doen.
De heer De Vries (CDA): Het gaat om
een redelijke verdeling van de pijn die
geleden moet worden door uitkeringstrekkers tussen de laagste uitkeringen
en de wat hogere uitkeringen.
De Partij van de Arbeid heeft zich
ook gecommitteerd aan het bedrag
van 300 miljoen dat beschikbaar moet
komen. Wanneer er in de sfeer waarin
de ombuiging moet worden gerealiseerd een pakket maatregelen op tafel
ligt, gaat het erom of de hoogste
uitkeringen onevenredig sterk aangepakt moeten worden. Dat is ons
verhaal geweest. Daarvoor heb ik mijn
argumenten geleverd.
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Ik vind niet dat mevrouw Ter Veld
dan moet komen met allerlei verwijzingen naar groepen inkomenstrekkers
waarover wij vandaag niet hebben
gesproken en die ook in de sfeer van
de discussie over dit pakket maatregelen geen rol spelen. Zij is dan op de
demagogische toer. Dat mag natuurlijk
wel, maar ik vind het niet aardig.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik kan
natuurlijk mijn argumenten weer
herhalen. Ik ben het met de heer De
Vries eens dat hogere uitkeringstrekkers zwaar belast worden. In onze
afwegingen vinden wij het toch niet
terecht om de vermindering te
rekenen met de laagste uitkeringsers.
ue heer De Vries kan dan wel
zeggen dat de andere groepen
inkomenstrekkers niet aan de orde
zijn, maar wellicht is het een goede
zaak hierover bij de behandeling van
de Voorjaarsnota verder te spreken.
Ik plaats niet alleen bij de voorstellen
van het CDA wat vraagtekens. Ik
plaats deze ook bij het 'redelijk
alternatief' van D'66. Door D'66 wordt
gesteld dat de minima maar weer iets
meer moeten inleveren, een verdere
achteruitgang dus dan de - 1 , 5 % ,
waarvan zij onlangs nog zeiden dit als
bodem te accepteren en voorts wordt
voor de hogere uitkeringen voor een
relatieve verbetering gekozen. Ook
dat achten wij niet de juiste keuze.
Hoe kan nu de inkomenspositie - ik
zei het al - van de middengroepen
w o r d e n verbeterd op kosten van de
laagstbetaalden, terwijl wij nu al met
het huidige regeringsbeleid te maken
hebben met een inkomensbeeld van -1.7 voor de minima en -3.2 voor vier
keer modaal. Ik erken de juistheid van
het betoog van D'66 over de moeilijke
positie van een-oudergezinnen in de
bijstand.
De problemen die met een redelijk
inkomen oplosbaar zijn, worden bij
een laag inkomen zozeer versterkt dat
zij onoplosbaar worden. Dat is ook
één van de achtergronden waarom de
Partij van de Arbeid pleit voor een
systeem van kinderbijslag, waarbij
tegelijkertijd wordt uitgegaan van een
leeftijd van de kinderen en het
inkomen van de ouder. Met een
dergelijke maatregel beoogt mijn
partij ook uitdrukkelijk een structurele
inkomensverbetering van een-oudergezinnen tot stand te brengen.
Mevrouw Groenman (D'66): Om welk
ouderinkomen gaat het dan eigenlijk?
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Bij een-oudergezinnen is er één ouder en gaat
het o m het inkomen van die ene
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ouder. Bij meer ouders, meestal twee,
zal bij een dergelijk inkomensafhankelijk subsidie rekening kunnen worden
gehouden met het inkomen van beide
ouders.
Mevrouw Groenman (D'66): Die
inkomens worden dus bij elkaar
geteld.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voor een
dergelijk inkomensafhankelijk
subsidie achten wij dat geen bezwaar.
Het is niet strijdig met de individualisering.
Mevrouw Groenman (D'66): Ik zie uw
plannen met belangstelling tegemoet.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wetsontwerp 17 203, het maximeren van
de vereveningstoeslagen, is een
onaangename maatregel. Nog
kortgeleden zijn deze toeslagen
'kamerbreed' toegezegd o m de
inkomensachteruitgang door premieheffing over uitkeringen voor de
toenmalige groep uitkeringsgerechtigden te beperken.
De vlucht van D'66 en CDA naar
andere dekking o m deze te ontlopen
is begrijpelijk. Dan hadden echter
tijdig meer aanvaardbare voorstellen
moeten worden gedaan om de hoge
inkomens bij deze ombuigingen te
betrekken. Wij zien geen andere
dekking voor deze al door het eerste
kabinet-Van Agt voorgestelde maatregel. Hoe onaangenaam ook, wij zijn
bereid deze afbouw te accepteren.
Wij zijn het op zekere hoogte eens
met de Regering dat het de relatieve
ongelijkheid tussen de verschillende
groepen uitkeringsgerechtigden met
een hoge uitkering opheft. Ook de
PvdA is voorstander van een zoveel
mogelijk gelijke behandeling wanneer
de omstandigheden gelijk zijn.
De problematiek maakt eens te
meer duidelijk hoe groot de noodzaak
is met spoed aan de reïntegratie van
de arbeidsongeschikte in het arbeidsproces te werken. Wij betreuren het
- en ik denk dat de hele Kamer dat
doet - dat de Wet arbeid gehandicapte
werknemers is vooruitgeschoven.
Juist de maatregelen die in die wet
worden voorgesteld zullen er immers
toe bijdragen dat arbeidsongeschikten,
voor zover dat maar enigszins
mogelijk is, weer op grond van eigen
arbeid in hun onderhoud kunnen
voorzien.
De tekst van het ontwerp van Wet
tot tijdelijke bevriezing van enige
sociale zekerheidsuitkeringen geeft
duidelijk aan dat het o m een tijdelijke
maatregel gaat. Toch is het moeilijk te
accepteren dat ook hierbij weer alleen

3846

Ter Veld
de uitkeringen worden getroffen. Alle
fracties hebben op de cumulatieve
effecten gewezen.
Wij zijn ook geschokt door de
koopkrachteffecten voor de hogere
uitkeringen. Wij hebben toch in een
totale afweging gemeend, deze last
niet te mogen afwentelen op de
uitkeringen die zijn afgeleid van een
modaal dagloon en een nog lager
loon. Wij weten dat het bij de hogere
uitkeringen ook niet meer o m erg
sterke schouders gaat.
Wij betreuren het daarom eens te
meer dat het niet mogelijk blijkt de
ombuigingen over een grotere groep,
met name de hogere inkomens, te
spreiden. Het ingediende wetsontwerp
wijkt af van de afspraken in het Goede
Vrijdag-akkoord. Niet alleen de
bovenmodale uitkeringen worden
bevroren, zelfs de uitkeringen op een
benedenmodaal niveau ondervinden
een inkomensachteruitgang. Dit
betreft uitkeringen die slechts 80% of
75% bedragen van een modaal
inkomen en nog minder. Dat kan niet.
Ik heb daarom namens mijn fractie
een amendement ingediend om in het
wetsontwerp het draaipunt weer te
verleggen naar een dagloon van 145
gulden o m in ieder geval ten aanzien
van de vrijwaring dag-akkoord na te
leven.
De heer De Vries (CDA): Kan mevrouw
Ter Veld aangeven wat dat voor de
ombuigingen betekent? Wordt dan
nog die 150 miljoen gehaald en, zo
neen, hoeveel minder?
Mevrouw Ter Veld (PvdA): De
wetsvoorstellen zullen weer precies
worden als die welke door het vorige
kabinet waren ingediend en die toen
werden geacht in overeenstemming
te zijn met de afspraken van het
Goede Vrijdag-akkoord.
De heer De Vries (CDA): Dat is niet
mijn vraag en dat is ook niet het
antwoord op die vraag.

precieze ombuigingsbedrag. Het gaat
hier inderdaad om een vermindering
van circa 20 miljoen.
De heer De Vries (CDA): Hebt u daar
ook dekking voor?
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik heb
daarvoor op dit moment geen
dekking. Dat moet dan maar structureel
in de totale ombuiging per 1 januari
worden meegenomen.
Minister De Graaf: Waaruit blijkt dat
die invulling in overeenstemming zou
zijn met het Goede Vrijdagakkoord?
Daarin staat namelijk voor deze post
nog altijd een bedrag van f 150
miljoen. Hetgeen mevrouw Ter Veld
beoogt, veroorzaakt een gat van f20
miljoen.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wij
hebben heel duidelijk in de brief die
de Minister-President over het Goede
Vrijdag-akkoord aan de Kamer zond,
gelezen dat het de bedoeling van het
toenmalige kabinet was om vanaf de
bovenmodale uitkeringen een glijdende schaal in te voeren. Als dit niet per
1 juli mogelijk zou blijken te zijn, dan
zouden de bovenmodale uitkeringen
worden bevroren.
Dit houdt in dat uitkeringen die zijn
afgeleid van een modaal dagloon - de
Minister weet zelf dat dit een stuk
lager is dan een modaal inkomen gevrijwaard zijn van een inkomensachteruitgang door deze maatregel. Wij
hebben aan dat deel van de afspraak
grote importantie toegekend. Zo was
immers ook het wetsontwerp, dat
door de bewindslieden van het
tweede kabinet-Van Agt was voorbereid, naar de Raad van State gestuurd.
Daarom is mijn fractie van mening
dat wij het draaipunt weer op dat
niveau moeten leggen. Wij achten het
onjuist om steeds de draaipunten te
verlagen. Zo blijft men immers bezig
om de gewenste bedragen te halen.

De heer Weijers (CDA): Waarom
waren die wetsontwerpen ingediend?

De heer De Vries (CDA): Wat stond er
nu in het Goede Vrijdag-akkoord?
Was dat het bedrag van 150 min.
gulden of het dagloonbedrag van 145
gulden?

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Die
wetsontwerpen waren toen aan de
Raad van State voorgelegd, mijnheer
Weijers. Het doel van het wetsontwerp
was tweeledig. Er werd duidelijk
gesteld dat, aangezien het invoeren
van een glijdende schaal vanaf
bovenmodale uitkeringen nog niet
mogelijk zou zijn per 1 juli, voor
dezelfde groep bevriezing zou worden
ingevoerd. Dat deel van het Goede
Vrijdag-akkoord achten w i j belangrijker dan het exact halen van het

Mevrouw Ter Veld (PvdA): In dat
akkoord stond met name aangegeven
welke groepen het betrof. Wij achten
het van groter belang dat groepen die
toch al op een zo laag inkomen zitten,
gevrijwaard blijven van een inkomensachteruitgang. Het is een tijdelijke
maatregel.
Het lijkt mij zeer wel mogelijk om bij
een structurele benadering van het
sociale zekerheidsstelsel, een dergelijk
bedrag van 20 min. gulden - een
bedrag dat ook door het vorige
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kabinet kennelijk in overeenstemming
met het Goede Vrijdag-akkoord werd
geacht — per 1 januari structureel in te
lopen.
De heer De Vries (CDA): Is mevrouw
Ter Veld het met mij eens dat in het
Goede Vrijdag-akkoord het bedrag
van 150 min. gulden stond en niet het
dagloon van 145 gulden?
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ben dat
met de heer De Vries eens, als hij het
met mij eens is dat in dat akkoord
ook over uitkeringen vanaf modaal
wordt gesproken. Wij hoeven daarover
eigenlijk niet te discussiëren, want wij
kunnen de tekst nalezen. De heer De
Vries mag mijn uitspraak wel bevestigen. Hij zal in ieder geval moeten
toegeven dat 'vanaf modaal' niet 'bij
139 gulden' is.
Minister De Graaf: Ik kan het verhaal
van mevrouw Ter Veld wel begrijpen,
maar in dat geval had daar nooit 150
min. gulden kunnen en mogen staan.
Het is echter de uitkomst van een
berekening.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik moet de
Minister toch erop attent maken dat
het Goede Vrijdagakkoord nooit door
de Kamer als zodanig is behandeld. Ik
heb dat bedrag nooit zo ingevuld en
ben daarvoor dus niet verantwoordelijk. Mijn fractie stelt voor, het draaipunt te leggen bij de groep die toen
gevrijwaard zou blijven. Ik weet dat
wij dan het bedrag niet volledig
bereiken; wij benaderen het echter
zeer dicht.
De heer Weijers (CDA): Was het bij
het vorige kabinet gewoonte o m
wetsvoorstellen die naar de Raad van
State werden gezonden ook naar
bepaalde kamerfracties te zenden?
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik zie die
wetsvoorstellen altijd keurig in de
blauwe stukken die mij worden
toegezonden. Op dat blauwe papier
staat, zoals de heer Weijers ook weet,
het wetsontwerp zoals het naar de
Raad van State wordt gestuurd.
Daarbij staat dan het commentaar van
de Raad van State. Dan krijgen wij het
eigenlijke wetsontwerp. Op het
blauwe stuk wordt gesproken over het
bedrag van 145 gulden. Wij krijgen
deze stukken dus van de Regering,
ook de heer Weijers.
De heer Weijers (CDA): U hebt gelijk.
De heer De Korte (VVD): De vorige
bewindsman was toch afkomstig uit
de Partij van de Arbeid? Ik heb altijd
gehoord dat de kamerleden van de
Partij van de Arbeid zich solidair
gedroegen met hun bewindsman.

3847

Ter Veld
M e v r o u w Ter Veld (PvdA): Dat klopt.
Daarom houd ik mij ook aan zijn
afspraken bij het Goede Vrijdagakkoord en aan zijn uitwerking.
Het bedrijfsleven verwijfde overheid
dat zij door het bezuinigen op uitkeringen de lasten op het bedrijfsleven
afwentelt, omdat in veel CAO's de
WAO-uitkeringen tot 100% netto
w o r d e n aangevuld. Het betreft hier
afspraken die zijn gemaakt in vrije
onderhandelingen. Daarbij houden de
partijen zeker rekening met de
effecten van het overheidsbeleid,
belastingdruk en dergelijke, op het
bruto-netto-traject. Volgens onze
informatie is een langdurige aanvulling
op het WAO-uitkering niet gebruikelijk.
Het betreft veelal slechts een
aanvulling over het eerste jaar. Het is
zelden een aanvulling over de eerste
twee jaren. Kan de Minister dit
bevestigen? Voor mijn partij is dit
verwijt van het bedrijfsleven in ieder
geval geen reden o m de wetsontwerpen af te wijzen.
Ik kom nu op het wetsontwerp
Nadere wijziging van de Algemene
Kinderbijslagwet. Het huidige systeem
van kinderbijslag, waarbij de overheid
los van het inkomen van de ouders
een bijdrage levert aan de uitgaven
voor kinderen, brengt met zich dat
verminderen van de kinderbijslag, of
het nu bevriezen dan wel nominaal
verlagen is zoals nu wordt voorgesteld,
denivelerend werkt.
Dat is dan ook een reden te meer
o m op inkomensafhankelijke kinderbijslag over te gaan. Kan de Minister
nog eens uiteenzetten, waarom de
voorbereidende werkzaamheden, die
door het vorige kabinet reeds in gang
zijn gezet, de invoering hiervan per 1
januari 1983 technisch niet mogelijk
maken?
Wanneer kan de Kamer de nota
over stelselwijziging van de kinderbijslag tegemoet zien?
De fractie van de PvdA bepleit een
systeem waarin de kinderbijslag
zowel afhankelijk is van het ouderinkomen als van de leeftijd van de
kinderen. Een dergelijk systeem zou
naar onze opvatting op 1 januari
1983 moeten worden ingevoerd. In dat
kader kan dan ook de 500 miljoen
structurele verlaging van de kinderbijslag worden gehaald zonder de hier
gesignaleerde denivellerende inkomenseffecten.

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Zoals in het SER-advies
over de bevriezing van de sociale
zekerheidsuitkeringen te lezen is, is ook
de SER zelf heel uitdrukkelijk bezig
met de advisering over de inkomensafhankelijke kinderbijslag naast die
over de leeftijdsafhankelijke kinderbijslag. Bovendien hebben w i j de indruk
dat er op de departementen van
Financiën en van Sociale Zaken al
enig voorwerk is verricht voor een
discussienota die over deze zaak aan
de Kamer kan worden gestuurd. Wij
hebben dus goede hoop, zeker omdat
men op 500 miljoen gulden bezuinigingen rekent, dat de Kamer hierover
tijdig kan spreken nadat zij daarbij
goed geadviseerd is door de SER.
De heer De Korte (VVD): Dat is toch
geen wet indienen! Dat begrijpt u ook
wel. Zou er naar uw inzicht per 1
januari 1983 een wet moeten zijn voor
invoering van inkomensafhankelijke
kinderbijslag? Moet op die manier de
bezuiniging worden binnengehaald?
Dat kan toch niet.

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de
Voorzitter! Hoe kan mevrouw Ter Veld
dit nu vragen? Er moet nog een hele
advisering aan vooraf gaan. Wil zij de
SER voorbij lopen?

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
de Voorzitter! Als er per 1 januari
1983 een wet zou zijn voor inkomensafhankelijke en leeftijdsafhankelijke
kinderbijslag, zouden de denivellerende effecten die uit dit voorstel kunnen
komen, vermeden kunnen worden. Ik
heb de Minister gevraagd welke
technische bezwaren er zijn o m dit
per 1 januari uit te voeren en of de
Kamer de nota hierover en de verschillende varianten en de effecten hiervan
zo spoedig mogelijk kan krijgen. Ik
voeg hieraan toe dat het van groot
belang is dat de voorstellen over het
stelsel van studiefinanciering ook
spoedig gereed zijn en in werking
kunnen treden, omdat deze zeer nauw
samenhangen met het stelsel van
kinderbijslag.
Gezien de inkomenseffecten, met
name voor de minima, is mijn fractie
ertegen o m naast de bevriezing ook
nog een nominale verlaging van de
kinderbijslag toe te passen. Om toch
het ombuigingsbedrag te bereiken,
grijpen wij terug op het voorstel, zoals
het nog door onze bewindslieden is
voorbereid, o m de kinderbijslag voor
vijfentwintig" en zesentwintigjarigen
niet toe te kennen.
Wij onderkennen dat aan dit
voorstel zeer veel bezwaren verbonden
zijn. Het is ook zeker geen positieve
keuze. Het is het resultaat van een
moeilijke afweging. Wij willen echter
wel gerealiseerd zien dat wanneer in
oktober voor de eerste keer geen
kinderbijslag wordt ontvangen, ook
de belastingfaciliteiten op die datum
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zullen ingaan. Mijn fractie heeft
daartoe de noodzakelijke amendementen ingediend.
De keuzen die mijn fractie, alles
afwegend, heeft moeten maken, zijn
pijnlijk.
De heer De Korte (VVD): U bent voor
de bevriezing. U bent dus blij dat ik
terzake een amendement heb ingediend.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ben ook
niet altijd even boos op de fractie van
de VVD.
De heer De Korte (VVD): U moet
daarvan dan gebruik maken.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het is zeer
wel mogelijk dat in de totale afweging
dat deel van uw amendering door ons
gebruikt kan worden.
De keuzen die mijn fractie, alles
afwegend, heeft moeten maken, zijn
pijnlijk. Wij zijn ons er ten volle van
bewust dat de mensen die de inkomensteruggang zullen ondergaan, daardoor in financiële problemen kunnen
geraken. Bij de totale afweging
hebben wij ons laten leiden door de
uitgangspunten in het regeerakkoord
van het kabinet-Van Agt II. Een
verdere inkomensachteruitgang van
de minima, zonder dat de hoge
inkomens naar verhouding meer
worden getroffen, zelfs minder, is
voor mijn fractie onaanvaardbaar.
De algemene beraadslaging w o r d t
geschorst.
De Voorzitter: Het Presidium heeft
met eenparigheid van stemmen
besloten, te stellen in handen v a n :
a. de vaste Commissie voor Justitie:
het wetsontwerp Wijziging van
enige bepalingen over verboden
rechtspersonen (17 476);
b. de vaste Commissie voor Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk:
het wetsontwerp Opneming van
een artikel in de Wet op het openbare
bibliotheekwerk, waardoor in aangegeven omstandigheden bijzondere
regelen gesteld kunnen worden
(17472).

Aan de orde is de behandeling van
het wetsontwerp Wijziging van de
Wet op het wetenschappelijk onderwijs (herziening regeling examengeld)
(17430).
De algemene beraadslaging wordt
geopend.
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D
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Te midden van het geweld
rond de Voorjaarsnota en de aantasting van de sociale verzekeringen,
komen ook de examen- en de collegegelden aan de beurt. Daarom willen
w i j een enkele opmerking maken over
het wetsontwerp dat betrekking heeft
op een herziening van het examengeld
voor met name extraneï.
Indien w i j de, naar ons inzicht
verkeerde, interpretatie van de
Minister volgen, namelijk dat de
betaling van het examengeld niet
gerelateerd is aan het werkelijk
afleggen van een examen, maar aan
het recht examens af te leggen, dan
zou dit leiden tot de volgende situatie:
Wij concluderen dat het tentamen niet
opgevat kan worden als een deel van
het examen in de zin van de wet. Het
aantal examens of onderdelen
daarvan is beperkt en de extraneï
doen tentamens met het doel tot de
o p b o u w van een examen te komen,
maar zo'n tentamen maakt er geen
deel van uit.
Een en ander vereist echter wel dat
men ingeschreven staat. De extraneus,
die zijn of haar studie, om te komen
tot het afleggen van het kandidaatsexamen, plant op drie jaar, weet al
tevoren dat zij of hij recht heeft op
restitutie van wat nu examengeld gaat
heten.
Die restitutie heeft betrekking op de
jaren waarin hij of zij geen examen
gedaan heeft. Wij zijn er benieuwd
naar te vernemen of de Minister op de
hoogte is van het bestaan van
jurisprudentie over dit interpretatieprobleem met het examengeld.
Wij hebben er in het verslag op
gewezen dat door het hanteren van
de woorden 'de helft' - dit wil zeggen
de helft van het collegegeld - in het
nieuwe artikel 79 het examengeld niet
alleen in relatie wordt gebracht met
de voorgenomen indexering van het
collegegeld, maar, zo voegen w i j
eraan toe, tevens met tussentijdse
wijzigingen van de hoogte van het
collegegeld veroorzaakt door bij
voorbeeld een handelwijze waarop de
fractie van de VVD ons vorige week in
de Kamer tracteerde en waarover w i j
morgen zullen stemmen.
Wij zien uit die indexering problemen voortkomen - wij hebben een en
ander vorige week ook gezegd - en
daarom hebben w i j ter zake een motie
voorbereid, die ik hierbij aan de
Voorzitter voorleg.
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De Voorzitter: Door het lid Willems
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
constaterende, dat de Regering bij
verschillende gelegenheden indexering op onderwijsbijdragen (schoolen cursusgeld, collegegeld, examengeld) heeft aangekondigd;
overwegende, dat de toepassing van
indexering op deze naar hun aard
verschillende bijdragen een andere
uitwerking kan hebben;
voorts overwegende, dat de indexering
via deze bijdragen gerelateerd wordt
aan het stelsel van studiefinanciering
en tevens aan het draagkrachtbeginsel,
dat zal worden gekozen en van
toepassing verklaard op deze onderwijsbijdragen;
verzoekt de Regering, alvorens over te
gaan op indexering van de verschillende onderwijsbijdragen, aan de Kamer
een notitie over te leggen waarin
a. aangegeven wordt welke onderwijsbijdrage voor welk type indexering
in aanmerking komt;
b. aangegeven wordt voor welk
draagkrachtbeginsel wordt gekozen;
c. wordt uiteengezet hoe de indexering en het draagkrachtbeginsel
interfereren;
d. het nieuwe stelsel van studiefinanciering wordt betrokken bij de plannen
tot indexering;
e. de verschillende onderwijsbijdragen in hun onderlinge verband
worden bezien en de mogelijkheid
onderzocht deze bijdragen onder
eenvoudiger begripsvorming te
brengen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 7(17 430).
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! De motie spreekt verder
voor zichzelf. Wij komen in dat
verband ook nog te spreken over het
rapport van het Instituut voor onderzoek naar de overheidsuitgaven.
Ik verzoek de Minister o m duidelijkheid te scheppen over het volgende
aspect. De extraneus, die zich voor
een andere studierichting wil laten
inschrijven, betaalt volgens het
Collegegeld' en inschrijvingsbesluit
1976 niet nogmaals, en dan voor de
tweede inschrijving, inschrijvingsgeld.

Examengeld

Dient de extraneus voor het afleggen
van een examen bij de tweede
studierichting nu wel examengeld te
betalen of niet?
De Minister legt een verband tussen
de status van de extraneus en de
begrippen 'lastenverdeling', 'berekening van kosten' en 'geboden voorzieningen'. Ons inziens kenmerkt de
status van de extraneus zich door het
feit dat lastenverdeling en de geboden
voorzieningen in algemene zin voor
hem of haar niet van toepassing zijn.
De ratio achter de status van
extraneus ligt in het feit dat van reeds
bestaande voorzieningen gebruik
moet kunnen worden gemaakt. Indien
men de kostenfactoren wel verdisconteert, dan valt de betekenis van het
onderscheid tussen de verschillende
categorieën studerenden w e g , gezien
vanuit de optiek van de financiën. Wil
de Minister de extraneus laten
meebetalen aan de algemene lasten,
dan ligt het in de rede om hem of
haar meer te laten delen in de lusten.
Kan de Minister duidelijk aangeven
wat precies de inhoud is van de
termen 'indicatie' en 'globale schatting' die in de memorie van toelichting
en de nota naar aanleiding van het
verslag worden gebruikt waarbij het
geld een indicatie zou zijn van de
werkelijke kosten van de examens. Op
welke bedragen hebben deze woorden
betrekking en hoe zijn deze bedragen
opgebouwd?

D
De heer Van den Anker (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! De Kamer
heeft reeds impliciet bij de behandeling
van de begroting voor 1982 van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen met het in dit wetsontwerp
neergelegde beleidsvoornemen
ingestemd.
Namens mijn fractie wil ik mij
daarom tot enige vragen beperken die
betrekking hebben op de manier
waarop dit voornemen in een wetsontwerp is uitgewerkt. Alvorens dit te
kunnen doen, moet er met elkaar
eerst precies worden vastgesteld wat
dit voornemen nu inhoudt. Wat omvatte
het voornemen toen en wat omvat het
nu?
Met het wetsontwerp wordt beoogd
een financiële bijdrage vast te stellen
voor de zogenaamde extraneï, - dat
zijn zij die ingeschreven zijn aan een
universiteit of hogeschool en die geen
recht hebben op het volgen van
onderwijs maar uitsluitend het recht
examens af te leggen - ter grootte van
50% van het jaarlijkse collegegeld.

3849

Van den Anker
Voor die bijdrage wordt de naam
'examengeld' gehanteerd.
Bij de begrotingsbehandeling was
nog sprake van extraneï èn van
toehoorders nieuwe stijl. Kan de
Regering eens precies duidelijk
maken welke bedragen uit de verhoogde bijdragen van de extraneï respectievelijk van de toehoorders-nieuwe
stijl in de begroting voor 1982 werden
geraamd? In hoeverre is deze raming
gewijzigd door het niet meer betrekken
van de toehoorders bij dit wetsontwerp?
Vervolgens wil ik nog een vraag
stellen betreffende de heffing per jaar.
Iemand die in een jaar geen examen
denkt af te leggen, zal zich niet als
extraneus laten inschrijven. Als alle
examenszich binnen een inschrijvingsjaar zouden voltrekken, zou zich geen
feitelijk verschil voordoen tussen de
heffing per examen en de heffing per
jaar. Er ontstaat pas een verschil
wanneer sommige extraneï er wel en
anderen er niet in zullen slagen hun
totale examenreeks in één jaar te
halen.
Is de Regering niet met ons van
oordeel dat de gelijke behandeling
ermee gediend zou zijn wanneer de
heffing per jaar omgezet zou worden
in een heffing per examen? Dit zou
desgewenst te realiseren zijn door
aan een inschrijving als extraneus een
geldigheid van twee of drie jaar toe te
kennen.
De Regering heeft in de schriftelijke
voorbereiding geen antwoord gegeven
op onze vraag of de samensteiling
van de groep extraneï nader kan
worden aangegeven. Hierdoor
hebben wij onvoldoende zicht kunnen
krijgen op de ernst van het bezwaar
dat het wetsontwerp een !astenverzwaring teweegbrengt vóór het van kracht
worden van een nieuwe studiefinanciering. Graag zouden wij om dit zicht te
verbeteren nog wat nadere informatie
van de Regering hieromtrent verkrijgen.
Nu het examengeld voor extraneï in
dit wetsontwerp wordt opgenomen
als een percentage van het collegegeld
merkt mijn fractie het volgende op.
Hoewel de verhoging in geld thans
wel zeer fors is en over de hoogte van
het percentage een langdurig loven
en bieden mogelijk zou zijn, wil mijn
fractie zich thans niet tegen de
gekozen 50%-regel verzetten. Dit
geldt echter onder twee voorwaarden:
a. De regel dient opnieuw overwogen te worden als ooit de hoogte van
het collegegeld sterk wordt gewijzigd,
dit wil zeggen ingrijpender dan door
een eventuele indexering.
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b. Deze instemming geldt pas als
op onze vraag naar het verband
tussen het buiten het wetsontwerp
laten van de toehoorders-nieuwe stijl
en de geraamde opbrengst van de
extraneï-maatregel een voor ons
bevredigend antwoord van de
Regering is ontvangen. Wij dienen er
zeker van te zijn dat het feit, dat de
toehoorders-nieuwe stijl niet meer in
het wetsontwerp zijn opgenomen,
geen negatieve invloed heeft op de
extraneï.
Wij blijven ervan uitgaan dat het
wetsontwerp op de studiefinanciering
nog voor het eind van dit kalenderjaar
wordt ingediend hetgeen door
ex-Minister Van Kemenade in deze
Kamer uitdrukkelijk is toegezegd. In
de nota naar aanleiding van het
verslag staat: op zo kort mogelijke
termijn. Hiermee kunnen wij alleen
dan instemmen als dit neerkomt op
ruim voor het einde van 1982.
Een indexering van college- en
examengelden met terugwerkende
kracht vanaf de datum van de laatste
verhoging - in de nota naar aanleiding
van het verslag wordt hierover
gesproken in antwoord op vragen van
leden van de fractie van het CDA wordt door ons niet bespreekbaar
geacht als deze op de nieuwe studiefinanciering zou vooruitlopen.
Dit vloeit regelrecht voort uit
hetgeen w i j hier al vele malen hebben
gezegd over het niet-ingrijpen in de
studentenbudgetten alvorens er
fundamenteel over de financiële
positie van studenten kan worden
gediscussieerd bij het wetsontwerpstudiefinanciering.

•
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! De fractie van het CDA
heeft waardering voor de snelle en
correcte wijze waarop de Regering is
ingegaan op het pas enkele dagen
geleden uitgebrachte verslag. In
tijdnood leert men kennelijk zijn snelle
vrienden kennen.en soms is zelfs
sprake van doortastend handelen!
Door de snelle beantwoording laat de
memorie van antwoord op een enkel
punt echter aan diepgang te wensen
over.
Ik doel vooral op het punt van de
door diverse fracties aangevochten
noodzaak om inschrijvings-, examenen collegegelden naast elkaar te
handhaven. Ik zie wel in dat in het
kader van dit wetsontwerp het komen
tot één set gelden wellicht een te
vlugge beslissing is, maar er had wat
dieper op deze materie kunnen
worden ingegaan. Dat zou niet alleen

Examengeld

van belang zijn geweest met het oog
op een nog in te voeren eenduidige
indexering.
Een dergelijke indexering - dat
bleek ook uit de bijdrage van de heer
Willems - vergt een nadere discussie
over de klaarblijkelijk nog steeds
noodzakelijke differentiatie in de
eigen bijdrage van studenten. Ik vraag
daarom o m een uitvoerige notitie over
het bestaan van inschrijvings-,
examen- en collegegelden naast
elkaar.
Het overzicht dat de Regering in het
verslag heeft geproduceerd laat op
een enkel punt - ik denk aan het
geven van een aparte status aan de
inschrijvings- en collegegelden - t e
wensen over. Aan een inschrijving
zijn toch ook rechten en plichten
verbonden?
Die notitie kan dan gelijk verschijnen
met het wetsontwerp over de studiefinanciering. Toen de vorige week het
wetsontwerp over de school- en
cursusgelden ter sprake kwam, heeft
die studiefinanciering ook al een rol in
de discussie gespeeld door de
amendementen die door mevrouw
Ginjaar en de heer Deeszijn ingediend.
Hoewel ik de koppeling van de
collegelden aan de school- en cursusgelden een oneigenlijke vond, heeft zij
toch plaatsgevonden.
Ik pak de draad van de vorige week
op door nog eens te zeggen dat alleen
het streven naar de indiening van een
wetsontwerp inzake de studiefinanciering niet voldoende is. De indiening is
noodzakelijk! Ook na vorige week
blijft het onduidelijk wanneer dat
streven tot resultaat zal leiden.
Heeft de ambtsvoorganger van de
Minister onlangs in Groningen voor
zijn beurt gesproken toen hij de
hoofdlijnen van die studiefinanciering
bekend maakte of zijn intussen weer
nieuwe problemen gerezen? Wellicht
is de studiefinanciering gemakkelijker
te regelen als w i j komen tot een
leeftijdsafhankelijke vorm van kinderbijslag.
Ik vraag de Minister nadrukkelijk op
deze kwestie in te gaan. De grote
meerderheid van de Kamer heeft,
wellicht te vaak, moeten aandringen op
een wettelijke regeling van de studiefinanciering.
De Minister heeft in de memorie
van antwoord toegezegd op de
kwestie van de indexering van de
college- en examengelden in te gaan
in het kader van de begroting voor
1983. Hij heeft niet aangeduid hoe hij
erop wil ingaan. Omdat de kans groot
is dat de begroting voor 1983 een
technisch stuk zal zijn, vraag ik de
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Lansink

De heer Lansink (CDA): Dat zal ik
doen.

Het zou ons ook zeer verdroten
hebben als de toehoorders-oude stijl
zouden verdwijnen, omdat w i j denken
dat mensen in de nabije toekomst een
grote belangstelling zullen hebben,
ook in het veld van de volwassen
educatie, o m universitair onderwijs te
volgen, waarbij zij niet meteen het
afleggen van een examen als einddoel
hebben.
Wanneer denkt de Minister de brief
met de Kamer te bespreken, die hij in
de nota naar aanleiding " a n het
verslag aankondigt? Misschien heeft
deze brief de Voorzitter van de Kamer
al bereikt. Ik heb hem nog niet gezien.
Ik bedoel hiermee de brief met als
kenmerk HW/IS 403673 met betrekking
tot de financiering. Ik heb deze vraag
gesteld, omdat het tot nu toe regel
D
was dat de financiering van de
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
ingeschrevenen anders dan als
Voorzitter! Ik begin mijn betoog waar
student, voor een belangrijk deel aan
collega Lansink zojuist is geëindigd,
de instelling voor het wetenschappelijk
namelijk met het uitspreken van onze
onderwijs zelf was overgelaten.
instemming met het voorliggende
Wij zijn in een eerdere fase van
wetsontwerp, omdat de cijfermatige
deze discussie tot de ontdekking
randvoorwaarden in een vorige fase
gekomen dat daarmee de belangwekal van ons 'ja-woord' waren voorzien.
kende maatschappelijke wensen,
Wij gaan dus akkoord met het bedrag
zoals het bevorderen van emancipatie
van de verhoging. Wij gaan eveneens
en dus emancipatoire activiteiten als
akkoord met - naar ik mij realiseer ga
deeltijdonderwijs via de inschrijving
ik een eindje verder dan een aantal
anders dan als student, wat het
van mijn collega's - de inhoud van de
kostenaspect betreft, geheel en al op
regeling ter zake.
de instelling werden afgeschoven. Dat
Toch w i l ik de bewindsman enkele
kon niet de bedoeling zijn, zo vernemen
kritische vragen hierover te stellen. Eén wij uit de nieuwe financieringsgronddaarvan betreft de aard van het
slag.
examengeld van extraneï. Is de
In de schriftelijke antwoorden van
Minister niet met ons van mening dat
de knelpunten tweefasenstructuur
het hier langzamerhand geen examenvernamen w i j ook dat hiervoor een
geld meer betreft, maar dat het eerder
andere modus zou worden gevonden.
een soort college-, school-, of cursusWanneer gaan w i j over de inhoud van
geld is dat is aangepast aan de
deze brief met elkaar in overleg?
typische situatie van de extraneus?
Zoals gezegd hebben meer fracties
Als - naar mij is gebleken en dat
hiervan geen kennis kunnen nemen.
was ook bij de cijfermatige onderbouWij hebben gehoord dat de studiefiwing zeer helder - de toehoordersnanciering in beginsel zal gelden voor
nieuwe stijl een ander regime krijgen
alle 18-plussers - zo zeg ik maar even
dan de toehoorders-oude stijl,
oneerbiedig - maar de toehoorders
verdient dit dan geen aanbeveling o m
en de extraneï worden daarvoor
beide categorieën tenminste ook van
uitgesloten. Dat brengt ons tot een
een onderscheiden naamgeving te
principiële vraag ten aanzien van het
voorzien?
leerrecht.
Dat mag een open deur lijken, maar
Als in een eerdere fase voor zes jaar
nu was aanvankelijk bij ons de stellige
universitaire studie inschrijvingsrecht
indruk ontstaan dat de toehoorderswordt gegarandeerd, dan komt daar
oude stijl geheel en al uit het beeld
logischerwijs een einde aan. Maar
zouden verdwijnen.
hoe zit het met diegenen, die na x
De laatste bijlage - ik meen dat dit
jaren opnieuw van zo'n inschrijvingsVII is - leerde ons echter dat dit
recht gebruik willen maken? Hebben
geenszins de bedoeling was en dat er
die definitief hun leerrrecht verloren?
bij de huidige wet alleen maar nieuwe
Worden zij definitief niet meer
regelingen werden getroffen met
ondersteund? Kan de Minister ons
betrekking tot de toehoorders-nieuwe
daarover nog wat helderheid verschafstijl.
fen?
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Minister nadrukkelijk of hij bereid is
o m in het kader van deze begroting
inhoudelijk op deze kwestie in te
gaan, in die zin dat hij ons kan
garanderen dat er een positieve
uitspraak komt over de indexering.
Van diverse zijden is al eerder naar
voren gebracht dat een indexering
met ingang van 1983 gewenst is.
De heer Van den Anker (PvdA): Hoe
stelt de heer Lansink zich het tijdsverloop voor? Hij spreekt over indexering
bij de begroting voor 1983. Gaat hij er
daarbij van uit dat de wet op de
studiefinanciering gelijktijdig tot
invoering zal kunnen komen, of
accepteert hij tussen beide zaken een
tijdsverschil?
De heer Lansink (CDA): Ik accepteer
een tijdsverschil. De heer Van den
Anker heeft dat ook geaccepteerd
toen hij zei dat de wet op de studiefinanciering nog niet behandeld
behoefde te zijn. Het was ook voor de
heer Van den Anker voldoende als die
wet slechts ter inzage zou liggen,
zodat wij kennis zouden kunnen
nemen van de voorstellen.
Dat was voor hem - ik meen zelfs
de vorige week nog - voldoende om
zich achter het idee van de indexering
te scharen.
De heer Van den Anker (PvdA): Ik
denk dat de heer Lansink mijn
uitspraak over dit punt niet goed
weergeeft. Ik heb juist altijd op een
grote mate van koppeling aangedrongen.
De heer Lansink (CDA): Ik zal de
uitgesproken tekst nog erop nalezen
om precies vast te stellen waar en op
welk moment de heer Van den Anker
deze uitspraak heeft gedaan. Voor
hem was voldoende dat de wettelijke
regeling ter tafel zou liggen. Deze
behoefde niet door het parlementte
zijn aanvaard.
Overigens ben ik met hem van
oordeel - ik heb dat al eerder uitgesproken - dat het goed zou zijn als wij
tot een behoorlijk parallelle benadering
kwamen. Daarom ben ik er voor,
sprekende over het tijdpad, dat wij
proberen de indexering per 1 septerrv
ber 1983 te doen ingaan.
De heer Van den Anker (PvdA):
Aangezien ik zulke uitspraken niet heb
gedaan, is het goed dat de heer
Lansink inderdaad aantoont dat ik
deze wèl heb gedaan.

Het voorliggende wetsontwerp is
niet de meest geschikte kapstok o m
het vraagstuk van de toehoordersnieuwe stijl aan op te hangen. Tijdens
een mondeling overleg van de vorige
week over de invoering van de
tweefasenstructuur is de mogelijkheid
besproken o m dit vraagstuk mee te
nemen bij de behandeling van de WWO
1981, die intussen natuurlijk WWO 1983
moet gaan heten. Mijn fractie stemt
daarmee in, overigens in de verwachting dat ook die discussie niet al te
lang op zich zal laten wachten.
Ik eindig met op te merken, dat de
CDA-fractie instemt met dit wetsontwerp, mede gelet op de eerdere
besluitvorming in het kader van de
begrotingsbehandeling voor 1982.
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D
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij
beperken tot een paar opmerkingen.
De verhoging van de examengelden
vinden w i j in principe aanvaardbaar,
gezien de budgettaire situatie van dit
land en op grond van het profijtbeginsel, waarvan wij aanhangers zijn. Dat
neemt niet weg dat wij een aantal
opmerkingen willen maken over
punten die in de memorie van
toelichting en in de nota naar aanleiding van het verslag te veel onderbelicht zijn gebleven.
In de eerste plaats is dat de kwestie
van de onderlinge verhouding tussen
de verschillende heffingen. Wij vinden
dat die redelijk moet zijn. Ik denk dus
aan het schoolgeld, aan het collegegeld en aan het examengeld. Wij
hebben daar vorige week al over
gesproken. De Minister noemt als
argument voor de verhoging van het
examengeld, dat het nieuwe bedrag
- wat de helft van het collegegeld is gebaseerd zou zijn op een globale
schatting van de kosten van de
examenvoorzieningen.
Als w i j in de tabel kijken, die in de
nota naar aanleiding van het verslag
is afgedrukt op bladzijde 5, dan rijst
bij ons de vraag of de verhouding
tussen collegegeld en examengeld
wel evenredig genoemd kan worden.
Wij zouden graag zien dat de Minister
op dat punt nader ingaat. Wij vinden
dat je voor het collegegeld heel wat
meer terugkrijgt dan voor het examengeld.
Mijn tweede punt. Als het collegegeld omhoog gaat - hetzij structureel,
hetzij via indexering - dan stijgt het
examengeld mee volgens het voorstel
in dit wetsontwerp. Wij vragen ons nu
af of deze koppeling, gezien het grote
verschil in rechten om van voorzieningen gebruik te maken, wel redelijk
genoemd kan worden. Wij doen de
suggestie: het examengeld op 375
gulden fixeren en het daar voorlopig
bij te laten.
In de nota naar aanleiding van het
verslag staat ook een tabel, op
bladzijde 8. Wij leiden daaruit af, dat
de aantallen extraneï sinds 1980 met
ongeveer 50% zijn toegenomen. Is er
een relatie tussen deze toename en de
thans voorgestelde verhoging van de
examengelden?
Uit de adviezen van de Academische
Raad en de Onderwijsraad blijkt, dat
men een relatie veronderstelde met
het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Mijn collega's hebben daarover
ook al gesproken en niet ten onrechte,
want het nieuwe stelsel zou geldig
zijn voor iedereen, ouder dan 18 jaar.
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Wij hebben begrepen dat de
toehoorders en de extraneï echter niet
onder dat nieuwe stelsel van studiefinanciering zullen vallen. Wij zien
daarop graag een toelichting van de
Minister. In dat verband willen wij de
Minister herinneren aan de 'knipkaartgedachte', die door mijn fractie al een
x aantal jaren geleden is geopperd.
Het is denkbaar, dat men via een
knipkaart een zekere hoeveelheid
rechten op studiefinanciering krijgt.
Men kan deze rechten tot gelding
brengen zolang de knipkaart nog niet
op is.
In de nota naar aanleiding van het
verslag staat, dat indexering van het
collegegeld in het kader van de
begroting nader zal worden bekeken.
De Minister heeft daar vorige week
ook over gesproken. Hij komt daarop
terug bij de behandeling van de
begroting voor 1983, maar hij heeft in
het vage gelaten, hoe hij daarop terug
zal komen; wat zijn bedoeling is.
Wij vragen ons af hoe dit is te
rijmen met de expliciete mededeling
in de Voorjaarsnota op bladzijde 50,
namelijk dat voor de begroting voor
1983 f40 miljoen bij elkaar zal worden
gegrabbeld door indexering van
school-, cursus- en collegegelden.
Ook daarop zien w i j graag een
toelichting. Dit houdt natuurlijk mede
verband met het amendement dat wij
verleden week hebben ingediend,
waartegenover de Minister zich toch
wat afstandelijk opstelde.
Wij begrijpen niet hoe het mogelijk
is dat de verhoging van de examengelden f4,9 miljoen oplevert als het
gaat om extraneï en toehoorders.
Collega Van den Anker heeft dit ook al
aan de orde gesteld. Hoe kan dit
wederom f4,9 miljoen opleveren als
de groep 'toehoorders' wordt geschrapt? Wij zien graag dat de
Minister ons dit rekenkunstje uitlegt.
De vergadering wordt van 16.58 uur
tot 17.15 uur geschorst.

D
Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! De geachte afgevaardigde
de heer Willems heeft een vraag
gesteld, hierop neerkomende: Hoe is
de verhouding tussen tentamens en
examens, gezien tegen de achtergrond
van de wet? Ik moet opmerken dat de
wet, strikt genomen, geen tentamens
kent. De wet kent een propaedeutisch
examen en een doctoraalexamen.
De tentamens die worden afgelegd,
worden steeds gezien als onderdelen
van de af te leggen examens. In de
wandelgangen wordt ook wel eens
gesproken over 'bevrijdende tenta-
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mens'. Dit betekent dus dat, als w i j
spreken over 'examengeld', w i j de
juiste terminologie hanteren.
Voorts heeft de heer Willems een
vraag gesteld met betrekking tot het
Inschrijvingsbesluit 1976. Hij vroeg
met name of men, indien men in enig
jaar inschrijft voor twee studierichtingen, dubbel examengeld zou moeten
betalen. Deze vraag moet bevestigend
worden beantwoord.
In het licht van het wetsontwerp
schrijft men zich in voor een studierichting. Als men zich tweemaal in
één jaar inschrijft, moet men derhalve
tweemaal betalen.
De heer Mertens (D'66): Dat kan niet
in de Wet tweefasenstructuur.
Minister Deetman: Ja, dat kan wel.
Als extraneus kan men zich voor
meerdere studierichtingen inschrijven.
Ik antwoord hier op een vraag van de
heer Willems, of men dan al of niet
dubbel moet betalen. Het antwoord
daarop luidt 'ja'.
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Hier doet zich dan een
interessante afwijking voor ten
opzichte van de reguliere student,
want die mag dit niet.
Minister Deetman: Wij spreken nu
ook niet over de reguliere student.
De heer Willems (PSP): Ik heb die
parallel juist getrokken, mijnheer de
Voorzitter, omdat het niet voor
reguliere studenten gold. Ik verwachtte
dit antwoord ook wel enigszins van de
Minister. Vindt de Minister dit echter
niet een onrechtvaardige situatie?
Zou het niet voor de hand liggen, te
proberen een einde te maken aan een
dergelijke dubbeltelling van examengelden?
Minister Deetman: Ik heb de stellige
indruk dat daar waar wij spreken over
extraneï, het verschijnsel van dubbele
inschrijving zich niet of nauwelijks zal
voordoen. Om wat voor een categorie
gaat het? Het gaat óf om een groep
mensen die hun studie nog net niet
hebben afgerond maar wel de
inschrijvingsduur hebben volgemaakt,
dan w e l o m mensen die een volledige
werkkring hebben en nog in de
gelegenheid gesteld willen worden
hun studie at te ronden en examens
af te leggen.
Ik kan mij tegen deze achtergrond
niet of nauwelijks indenken dat de
kwestie van het inschrijven voor een
dubbele studierichting feitelijk een rol
speelt. De heer Willems heeft mij
gevraagd, hoe het voorliggende
wetsontwerp moet worden geïnterpreteerd. Zoals het wetsontwerp moet
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Deetman
worden geïnterpreteerd, leidt dit tot
een dubbele inschrijving.
De heer Wiliems (PSP): Ik ben dankbaar
voor het duidelijke antwoord. Ik denk
dat het belangrijk is om voor de
uitzonderingen een uitzonderingsbepaling te maken, niet voor alle
mensen voor wie het niet geldt, maar
voor die enkelingen waarvoor het wèl
geldt. Zij zouden f750 examengeld
moeten gaan betalen; dat is evenveel
als een reguliere student aan collegegeld betaalt, terwijl zij alleen twee
examens mogen doen en verder
niets. Zou er dus niet een uitzonderingsbepaling moeten zijn o m deze
dubbele betaling te voorkomen? Juist
voor die uitzonderingen, ook al zijn
dat er maar enkelen?
Minister Deetman: Ik weet niet, of u
zonder meer een vergelijking met de
reguliere student mag maken. De heer
Mertens heeft daar zojuist in het kader
van de Wet twee-fasenstructuur, al
een opmerking overgemaakt. Het
gaat bovendien niet o m 'n examen. Ik
heb er zojuist al op gewezen dat een
examen in fasen wordt afgelegd.
Men spreekt in dat verband wel van
bevrijdende tentamens. Het is dus
niet een examen dat maar even wordt
afgelegd. Er kunnen in het kader van
de voltooiing van een examen wel een
reeks van tentamens worden afgelegd.
De heer Mertens (D'66): Is het dan
wel denkbaar dat iemand als regulier
student staat ingeschreven en als
extraneus een tweede examen,
voorbereidt?
Minister Deetman: Ik wil onder enig
voorbehoud een antwoord geven: op
zich is dat niet uit te sluiten. Ik geef dit
antwoord onder voorbehoud,omdat ik
deze zaak nog eens wil nakijken. Als ik
een min of meer positief antwoord
geef, komt dat omdat - een aantal
geachte afgevaardigden hebben daar
naar gevraagd - wij gezien hebben
dat, toen de maximum termijn van vijf
jaar waarover collegegeld kon worden
geheven werd afgeschaft, het aantal
extraneï toenam. Dat waren degenen
die op een bepaald moment aan
heffing van collegegelden wilden
ontsnappen.
Dit brengt mij - nogmaals onder
voorbehoud - tot een positief antwoord.
De heer Wiliems en ook anderen
hebben vragen gesteld over de relatie
tussen de verschillende heffingen in
het onderwijs en met name in het
wetenschappelijk onderwijs. Ik wil
hierop als volgt reageren. Vorige
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week heb ik al tot uitdrukking gebracht
dat, daar waar wij spreken over
indexering van verschillende heffingen
in het wetenschappelijk onderwijs en
het treffen van definitieve maatregelen
dienaangaande, wij de zaak in
onderling verband moeten bezien.
Wanneer de heer Lansink op dit
punt om een nadere notitie vraagt,
zou ik hem ter wille willen zijn. Met de
motie van de heer Wiliems heb ik
enige problemen. Hierbij komt ook
het vraagstuk van de studiefinanciering ter sprake waarover de heer Van
den Anker, mevrouw Ginjaar en de
heer Lansink opmerkingen hebben
gemaakt. Mijn ambtsvoorganger
streefde ernaar, dit jaar met een
wetsontwerp te komen. Het lag in zijn
voornemen om in de loop van 1983
de gehele indexering van de collegegelden in relatie tot een wettelijke
regeling studiefinanciering zijn beslag
te laten krijgen.
Dit verklaart een bijlage bij de
Voorjaarsnota. Ik weet niet of wij het
tot stand brengen van een wettelijke
regeling in 1983 zullen halen. De
stand van zaken is, dat 14 dagen
geleden een begin moest worden
gemaakt met het interdepartementale
overleg. Dit begin is nu gemaakt.
Dat betekent dat in de beleidsvoornemens, zoals die er op dat moment
lagen, door mij geen wijzigingen zijn
aangebracht, omdat ik het van belang
vind dat zo snel mogelijk tot een
wettelijke regeling wordt gekomen.
Hoe het interdepartementale overleg
op dit punt zal aflopen, kan ik nu niet
zeggen. Ik herhaal wat ik vorige week
heb gezegd, namelijk dat op dit punt
door mij met de nodige voortvarendheid zal worden gewerkt. Niet alleen
het departement van Onderwijs en
Wetenschappen is echter in het
geding.
Ik wil nu iets opmerken over de
begroting voor 1983 en de indexering
van de collegegelden. Ik herhaal mijn
toezegging van vorige week, dat ik in
de begroting voor 1983 op dat punt
zal terugkomen, mede tegen de
achtergrond van maatregelen op het
gebied van de studiefinanciering.
Gelet op de financieringsproblematiek
bij de onderwijsbegroting en gelet op
het feit dat door wisseling van
kabinetten en door procedurele zaken
vertraging kan ontstaan, kan ik
uiteraard niet garanderen dat in de
loop van 1983 een nieuwe wettelijke
regeling inderdaad van kracht wordt.
Daarom meen ik dat indexering
moet gebeuren tegen de achtergrond
van te treffen studiefinancieringsmaatregelen in een wettelijk kader. Wij
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moeten die zaak evenwel niet uitstellen, want dan lopen wij immers het
risico dat w i j in 1984 of in 1985 tot
indexering van de collegegelden
komen en dat w i j dan de opgelopen
achterstand misschien moeten gaan
inlopen. In dat geval verhalen wij de
verhogingen in één keer op de dan
studerenden, terwijl toch ook in de
komende jaren heffingen in het kader
van de collegegelden zullen plaatsvinden.
Als ik het bovenstaande samenvat,
ontstaat het volgende plaatje. De
indexering van de collegegelden komt
in de toelichting op de onderwijsbegroting voor 1983 aan de orde tegen de
achtergrond van te treffen studiefinancieringsmaatregelen. Het voert mij
echter te ver o m de zaak in de tijd
stringent aan elkaar te koppelen. Ook
over de wijze waarop moet worden
geïndexeerd wil i k - dit in antwoord
op een vraag van mevrouw Ginjaar nu geen uitspraak doen.
Verschillende methoden zijn
denkbaar. Ik wil ook letten op andere
heffingen op het gebied van het
wetenschappelijk onderwijs. Daarom
doe ik niet de pertinente uitspraak
waar zij nu om heeft gevraagd.
De heer Van den Anker heeft een
vraag gesteld over de f4,9 min.
Eerder dit jaar is al aangegeven, dat
dit bedrag zal worden opgebracht
door verhoging van de examengelden
voor toehoorders-nieuwe-stijl en voor
extraneï. De heer Van den Anker heeft
gevraagd hoe het mogelijk is dat w i j
uikomen op die f4,9 min. nu die
toehoorders-nieuwe-stijl wegvallen.
Dat is heel simpel.
Het is weliswaar eerder dit jaar
gezegd, maar omdat wij én toen èn
nu geen zicht hebben op het aantal
toehoorders-nieuwe-stijl, noch voor
het lopende, noch voor het nieuwe
cursusjaar, zijn de bij hen eventueel te
heffen examengelden op nul bepaald.
Dat betekent, dat toen eerdere
mededelingen werden gedaan,er een
rekensom was van 4,9 plus x. Aangezien w i j op dit moment niet weten
hoeveel toehoorders-nieuwe-stijl er
zijn en wij moeten veronderstellen,
dat wij dit ook bij het begin van het
volgend collegejaar voor dat jaar niet
zullen weten, is in het kader van dit
wetsontwerp gezegd, dat wij die
toehoorders nieuwe stijl buiten
beschouwing laten.
Over de wijze waarop toehoorders
nieuwe stijl in de financiering van het
wetenschappelijk onderwijs moeten
worden meegeteld en over de wijze
waarop wij überhaupt tot telling van
de toehoorders-nieuwe-stijl moeten
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Minister Deetman: Ja.
De heer Van den Anker heeft een
vraag gesteld met betrekking tot de
samenstelling van de groep van
extraneï. Ik kan thans daarop geen
precies antwoord geven. Gegevens
op het departement ontbreken en ik
moet herhalen wat ik reeds gezegd
heb: het zijn vaak studenten die hun
inschrijvingsduur hebben opgesoupeerd dan wel hebben willen ontsnappen aan het betalen van collegegeld
De heer Van den Anker (PvdA): Van
of het zijn mensen die overdag een
'per jaar' naar 'per examen'.
werkkring hebben en op enigerlei
wijze toch een studie willen voltooien.
Minister Deetman: Ja, dat is duidelijk.
Wanneer u naar precieze gegevens
Ik heb reeds uiteengezet, dat de wet
vraagt in verband met de lastenverzwaals zodanig het verschijnsel tentamen
nng, dan moet ik het antwoord
niet kent. Er wordt gesproken over
schuldig blijven.
examens en in de concrete uitwerking
De heer Van den Anker heeft een
krijgt dat gestalte door bevrijdende
opmerking gemaakt met betrekking
tentamens: deelexamens, zou men
tot het verband tussen toehoorderskunnen zeggen. Dit is dus een eerste
nieuwe-stijl en extraneï. Ook de heer
probleem. De heer Van den Anker
Lansink en mevrouw Ginjaar-Maas
heeft gelijk wanneer hij zegt, dat het
hebben daarover gesproken. Ik heb
denkbaar is dat iemand het totale
reeds gezegd, dat ik heb kunnen
examen in één jaar aflegt en slechts
vaststellen dat er met betrekking tot
voor dat ene jaar betaalt. Het nu
het lokaliseren van het aantal toehoorvoorgestelde systeem sluit dat niet
ders-nieuwe-stijl een aantal problemen
uit.
zijn.
Ik moet echter wel zeggen, dat mij
Hierover is nog overleg gaande met
dit niet goed realiseerbaar lijkt. Daar
instellingen voor wetenschappelijk
waar gesproken w o r d t van tentamens
onderwijs. Gezien het advies dat op
als onderdeel van een examen, dient
dit punt is uitgebracht door de
dit toch meestal in een bepaalde reeks
Academische Raad, lijkt het mij
te geschieden.
verreweg het verstandigste dat w i j
Er is ook nog een onderling verband
deze zaak tot de grond toe uitpraten in
en uit het oogpunt van de fysieke
belasting van betrokkene, lijkt het mij in het kader van het wetsontwerp
WWO-81.
de rede te liggen dat dit niet in een
De opmerkingen van de heer Van
jaar doch in een reeks van jaren zal
den Anker over de studiefinanciering
plaatsvinden. Theoretisch is het niet
heb ik reeds behandeld, inclusief zijn
uitgesloten dat alles in één collegejaar
opmerking over het ingrijpen in
wordt gerealiseerd.
studentenbudgetten in verband met
De heer Van den Anker (PvdA):
studiefinanciering en indexering van
Misschien wil de Minister mij nog
collegegelden.
enige verduidelijking verschaffen. Stel
De heer Lansink heeft gevraagd
dat ik zo'n extraneus ben op een
naar een notitie die beperkter van
gegeven moment en ik ga mijn eerste
opzet is dan de notitie waarom in de
tentamen afleggen, dien ik op dat
motie van de heer Willems werd
moment dan al te beschikken over
gevraagd namelijk het verband tussen
een betalingsbewijs? Denkt u erom,
inschrijvings- examen- en collegegeld.
mijnheer de Minister, knikken komt
Op zichzelf vind ik dat juist. Ik wil de
nooit in de notulen!
Kamer eraan herinneren dat door
Minister Deetman: Ja, want bij de
mijn ambtsvoorganger o m een derde
inschrijving moet men betalen; dat is
advies is gevraagd aan het Institituut
het punt! Men moet niet betalen op
voor onderzoek van de overheidsuiteen moment dat men een examen w i l
gaven.
afleggen. Het is dus een inschrijving
Begin volgend jaar zal het instituut
per jaar per studierichting.
over dat punt een advies uitbrengen.
Wanneer dat advies is uitgebracht, zal
De heer Van den Anker (PvdA): Uw
een beleidsstandpunt ter zake worden
stelling is dat in aanmerking moet
ingenomen. Het verband tussen de
worden genomen het tijdsverloop
inschrijvings- examen- en collegegeltussen het eerste tentamen en het
den en tussen verschillende andere
laatste onderdeel van het examen.
heffingen in het onderwijs, moet
Over die periode dient dan examentegen deze achtergrond worden
geld te worden betaald.
gezien.

komen, vindt overleg plaats met de
instellingen voor wetenschappelijk
onderwijs. Ik heb dit de Kamer vorige
week in een mondeling overleg reeds
meegedeeld.
De heer Van den Anker heeft voorts
een vraag gesteld met betrekking tot
de mogelijkheid van omzetting van
heffing per examen naar een heffing
per tentamen of deelexamen.
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Examengeld

De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Interpreteert de Minister
de motie van de heer Lansink anders
dan het verzoek dat ik in mijn motie
heb verwoord? Op welke punten
wijken zij af?
Minister Deetman: In de motie van de
heer Willems worden enkele complicerende factoren genoemd, waarvan
ik vrees dat wij daaraan niet kunnen
voldoen. De heer Willems vraagt om
een notitie die op tafel moet komen
alvorens wij over studiefinanciering
gaan praten.
In verband met het stelsel van
studiefinanciering noemt de heer
Willems een aantal elementen die de
zaak wellicht compliceren en het
treffen van een regeling voor studiefinanciering in de tijd kunnen belemmeren.
Het zou heel fraai zijn wanneer wij
over heffingen en indexeringen
binnen het onderwijs in absolute zin
helderheid hebben en dat dan voorts
ter zake van de studiefinanciering een
voorstel wordt gedaan. Er wordt, ook
in deze Kamer, al jaren en jaren
gevraagd om een wettelijke regeling
van de studiefinanciering.
Ik wil alles op alles zetten om daar
nu eens mee te beginnen. Bij de
behandeling van de begroting voor
1983 kunnen wij dan nog wel eens
naar de problematiek van de heffingen
kijken. Ik denk echter niet dat in
september een notitie over de
samenhang, zoals bedoeld door de
heer Willems, gereed kan zijn. Ik wil
eerst de adviezen van het Instituut
voor het overheidsonderzoek afwachten. Daarna komt er een beleidsstandpunt.
De moeilijkheid bij de door de heer
Willems gevraagde notitie is, dat een
en ander in de tijd achter elkaar wordt
gekoppeld. Ik voorzie daarom dat zich
de nodige vertragingen zullen gaan
voordoen.
De heer Willems (PSP): Ik wil de
Minister erop attent maken dat in mijn
motie eerst om de notitie wordt
gevraagd en pas daarna o m toepassing
van stucturele indexering. Notitie en
studiefinanciering moeten in mijn
ogen in samenhang met elkaar
worden bekeken.
De invoering van de indexering op
verschillende momenten wordt wat al
te gemakkelijk aangekondigd. Een
aantal structurele aspecten en verschil
van interpretatie, bij voorbeeld over
het beginsel van de draagkracht, zijn
nog onvoldoende uitgezocht in deze
Kamer. Daarom heb ik o m een notitie
op zeer korte termijn gevraagd.
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Deetman
Overigens behoort het derde advies
van het Instituut voor voor onderzoek
van de overheidsuitgaven ook op zeer
korte termijn beschikbaar te zijn.
Minister Deetman: Ik ben het met de
heer Willems eens dat iets op korte
termijn beschikbaar moet zijn. Dat
neemt echter niet weg dat het advies
van het Instituut voor onderzoek van
de overheidsuitgaven rond de
jaarwisseling zal worden uitgebracht.
De problematiek is zeer complex.
Vervolgens zal er een beleidsstandpunt moeten worden bepaald tegen
de achtergrond van de drie uitgebrachte rapporten. Dat vergt nu eenmaal
enige tijd. Wij kunnen geen ijzer met
handen breken.
Het was mij een lief ding waard
geweest wanneer wij nu over de
diverse heffingen die in het onderwijs
voorkomen, een prachtig, samenhangend verhaal op tafel konden leggen.
Niet voor niets is echter reeds onder
het vorige kabinet het Instituut voor
onderzoek van de overheidsuitgaven
op dit punt ingeschakeld.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Zou het niet
zo kunnen zijn dat de heer Willems
zijn motie heeft ingediend...
De Voorzitter: Nee, mevrouw Ginjaar,
dit wordt een onderlinge discussie!
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik stel
de vraag aan de Minister.
De Voorzitter: U vraagt iets over de
motie-Willems. De heer Willems komt
nog aan de beurt in tweede termijn.
Minister Deetman: De heer Lansink
heeft een vraag gesteld over de
indexering en de wettelijke regeling
van de studiefinanciering in verband
met de begroting voor 1983. Ik ben
daarop reeds ingegaan.
De heer Mertens heeft een opmerking gemaakt over de aard van de
examengelden zoals die nu worden
voorgesteld. Hij heeft gevraagd of zij
in de grond der zaak geen collegegelden, schoolgelden of cursusgelden
zijn.
Ik wil vasthouden aan de term
'examengelden'. Het betreft namelijk
een activiteit die kenmerkend voor de
extraneï is. Wanneer wij aansluiten bij
termen zoals collegegeldheffing,
cursusgeldheffing, gaat dat aangrijpingspunt teloor, terwijl wij juist dat
in het oog moeten houden.
In de nota naar aanleiding van het
verslag wordt gesproken over een
brief met betrekking tot het zogenaamde plaats-geld-model. Die brief is
vorige week naar de Kamer verzonden.
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Ik neem aan dat rondzending heeft
plaatsgevonden of ieder moment zal
plaatsvinden. Wanneer de Kamer
daarover met mij van gedachten wil
wisselen, is dat uiteraard mogelijk.
Over de studiefinanciering en het
leerrecht wil ik het volgende opmerken.
Voorlopig is het uitgangspunt dat
voor toehoorders en extraneï geen
wettelijke regel voor studiefinanciering
zal gelden. Dit zou men kunnen zien in
relatie tot de betekenis van het
leerrecht. In de Wet twee-fasenstructuur wordt uitgegaan van een inschrijvingsduur, eerste fase 4 + 2. Dat is
het kernpunt. In een aantal gevallen is
er nog iets voor de tweede fasen
geregeld.
Ik wil nu echter van die 4 + 2
uitgaan. Dat recht is er en men gaat
dus uit van het recht om gedurende
een bepaalde periode ingeschreven te
kunnen zijn.
Ik zeg dit ook in antwoord op een
vraag van mevrouw Ginjaar over de
'knipkaart-gedachte'. Misschien is dat
een mogelijkheid. Onder het voorvoorlaatste kabinet heeft destijds de
ministervan onderwijs en wetenschappen, de heer Pais, gekozen voor een
wettelijke regeling voor het wetenschappelijk onderwijs, uitgaande van
een twee-fasenstructuur, met een
m a x i m u m inschrijvingsduur. Hij heeft
niet gekozen voor het knipkaart-model.
Nu staan w i j voor de niet eenvoudige
invoering van de Wet twee-fasenstructuur. Nog niet zolang geleden is het
wetsontwerp in de Kamer behandeld.
Gegeven het feit dat bij die behandeling de knipkaart-gedachte door de
fractie van de VVD niet in de bewoordingen van mevrouw Ginjaar naar
voren is gebracht, stel ik voor eerst de
Wet twee-fasenstructuur ten uitvoer
te brengen.
Misschien komt er later nog een
moment waarop wij over de knipkaartconstructie van gedachten kunnen
wisselen. De komende jaren hebben
wij echter de handen vol aan de
invoering van de Wettwee-fasenstructuur.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Dat neemt
niet weg dat het best denkbaar is dat
men aan iemand die niet volledig
gebruik maakt van de rechten verbonden aan de Wet twee-fasenstructuur
in het kader van de knipkaartgedachte
toch recht geeft op een vorm van
studiefinanciering als hij toehoorder
of extraneus is.
Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil erop wijzen dat dit
niet de grondgedachte is van de Wet
twee-fasenstructuur. Daarbij is
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uitgegaan van het recht om gedurende
een bepaalde tijd ingeschreven te
mogen zijn, 4 + 2; dat is wezenlijk iets
anders dan het knipkaartsysteem. De
Kamer is akkoord gegaan met het
systeem waarvoor de heer Pais heeft
gekozen. De invoering van de Wet
twee-fasenstructuur is een gigantische
operatie. Ik vind dat wij dit eerst maar
moeten uitvoeren, alvorens aan het
knipkaartensysteem te gaan denken.
Hiervoor heb ik nog een ander
argument.
De mogelijkheden voor toehoorders
nieuwe stijl, oude stijl in de positie
van extraneï zijn geïnitieerd door de
voorlaatste Minister van Onderwijs en
Wetenschappen. Hierover zijn enige
definitiebepalingen opgesteld.
Er is afgesproken een en ander
nader op te lossen in het kader van
het wetsontwerp WWO 1981. Ik vind
ook dat wij het in dat kader moeten
doen. Wil men de knipkaartconstructie
nog eens behandelen, dan zal dat
daarbij moeten gebeuren. Ik vind dat
het niet moet gebeuren in het kader
van dit wetsontwerp.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Ik stel vast,
dat wij later over dit onderwerp nog
kunnen praten. Ik wijs er wel op dat
de Wet twee-fasenstructuur betrekking
heeft op de structuur van het onderwijs, terwijl de knipkaartgedachte te
maken met rechten die iemand kan
doen gelden op inschrijving, studiefinanciering, enzovoort.
Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! De wet heeft niet alleen
betrekking op de structuur van het
onderwijs maar zij legt ook rechten en
plichten vast. Onder andere wordt de
duur van inschrijving bepaald. De wet
legt dus niet alleen de structuur vast.
Mevrouw Ginjaar heeft gevraagd of
de examengelden relatief niet te hoog
zijn ten opzichte van de collegegelden.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Dat
was meer een opmerking dan een
vraag.
Minister Deetman: Dan merk ik op dat
het in beide gevallen gaat om een
bijdrage in de kosten van het onderwijs
en dat met betrekking tot de kosten
meer betogen zijn te houden over de
hoogte van de eigen bijdrage. Mede
gezien het feit dat wij het verschijnsel
hebben kunnen waarnemen dat
sommige studenten pogen aan het
betalen van collegegeld te ontsnappen,
hebben wij gestreefd naar een
regeling via examengeld gekoppeld
aan collegegeld, waarmee w i j de
komende jaren kunnen werken.
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Deetman
Daarom is ook de indexering ingebracht.
Ik kan mij indenken dat gevraagd
zal worden of dit nu ook moet worden
geïndexeerd. Mijns inziens is dit een
goede zaak, al is het alleen maar
vanwege het feit dat wij nu al een
paar jaar achtereen in deze Kamer
hebben beleefd dat vlak vóór het
zomerreces noodzakelijke verhogingen van allerlei heffingen in het
onderwijs bij wet moesten worden
geregeld, met alle uitvoeringsproblemen van dien.
leder keer zal bij een zaak die niet is
geïndexeerd de vraag kunnen worden
gesteld of dat niet moet gebeuren. De
wijze waarop de koppeling van
examengeld aan collegegeld nu is
geregeld, is mijns inziens goed.
Op de vraag die mevrouw Ginjaar
stelde over de opmerking van de
collegegelden in de Voorjaarsnota
ben ik reeds ingegaan.
Ten slotte zou ik willen vaststellen
dat dit wetsontwerp een logisch
gevolg is van de aanvaarding van de
onderwijsbegroting 1982 door deze
Kamer. Ik heb gepoogd de vragen van
de geachte afgevaardigden zo
concreet mogelijk te beantwoorden.

D
De heer Willems (PSP): Ik dank de
Minister voor de beknopte doch
duidelijke beantwoording van mijn
vragen. Ik heb echter een antwoord
op mijn laatste doch wel belangrijke
vraag gemist te weten, waar nu
precies de werkelijke kosten en de
globale indicatie op zijn gebaseerd.
Ook mevrouw Ginjaar vroeg hiernaar.
Deze vraag is mijns inziens ook
belangrijk voor de rest van het betoog
van de Minister. Ik wil verder nog een
enkele opmerking maken.
De Minister zegt dat het examengeld
ook moet worden betaald door de
extraneï als zij geen examens doen
maar tentamen, namelijk vanaf het
moment van inschrijving tot het
moment van het afleggen van het
examen. Daarmee is voor mij heel
duidelijk de relatie met de werkelijke
kosten weer verbroken en wordt het
toch een vorm van verkapt collegegeld.
Wij moeten het dan ook zo noemen
en het is duidelijk dat w i j daar tegen
moeten zijn. Op een slechte manier
zijn w i j bezig de extraneï in veel te
grote mate te laten bijdragen aan
kosten die zij niet eens zelf maken.
Uit een interruptie werd mij weer
duidelijk dat extraneï die in twee
studierichtingen examen willen doen
ook twee keer examengeld moeten
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betalen. Mijns inziens moet voor deze
groep een uitzondering worden
gemaakt.
In alle snelheid heb ik een motie
ontworpen. Ik heb niet willen overgaan
tot amendering op dit moment omdat
ik tegen het wetsontwerp grote
bezwaren heb en ik dan impliciet ook
het wetsontwerp zou accepteren.
Vandaar dat ik het in de v o r m van een
motie heb gegoten.
Motie
De Voorzitter: Door het lid Willems
wordt de volgende motie voorgesteld:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat de verhoging van
het examengeld voor extraneï tot 50%
van het collegegeld kan leiden tot
onevenredige belasting van extraneï
die in meer dan één studierichting
examen willen doen;
verzoekt de Regering, een regeling te
treffen om deze onevenredige
belasting tegen te gaan,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 8(17 430).
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Ten slotte vind ik de
argumentatie van de Minister o m
mijn motie niet te willen uitvoeren en
het verzoek van de heer Lansink o m
een notitie te maken wel in te
willigen toch wat vreemd omdat mijn
motie juist beoogt — dat was mijns
inziens ook de bedoeling van de heer
Lansink - een wat degelijke notitie te
krijgen.
Natuurlijk zal juist op dit punt een
wettelijke regeling van de studiefinanciering nooit vertraagd behoeven
te worden. Ik kan mij niet voorstellen
dat dit juist een struikelblok zal zijn;
daarvoor zijn al te veel andere
'hobbels'genomen. De Regering zal
mijns inziens een degelijke notitie
moeten toezeggen. Ik handhaaf dan
ook mijn motie.

D
De heer Van den Anker (PvdA):
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de
Minister voor zijn beantwoording.
Wat betreft de studiefinanciering
heeft de bewindsman gezegd dat
interdepartementaal overleg noodzakelijk is en dat het op het punt staat te
beginnen. Hij zei niette weten hoe
snel het voortgaat. Dat is duidelijk en
begrijpelijk.
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Er is echter een toezegging van zijn
voorganger dat nog dit kalenderjaar
een wetsontwerp zal worden ingediend. De vraag is of de Minister deze
toezegging handhaaft dan wel haar
relativeert.
Ik heb de opmerkingen van de
Minister over indexering tegen de
achtergrond van maatregelen op het
gebied van de studiefinanciering op
dit moment maar voor kennisgeving
aangenomen. Het zal duidelijk zijn dat
ik mij voor mijn fractie alle vrijheid
moet voorbehouden.
'Tegen de achtergrond van' is een
zodanige formulering dat er te veel
gevaar is dat voor een regeling voor
studiefinanciering kan ingaan ingrijpende beslissingen voor studentenbudgetten worden genomen.
Ik heb in eerste termijn aangekondigd dat mijn fractie zich thans niet
tegen de 50%-regel wil verzetten, zij
het onder twee voorwaarden. De
eerste is die van heroverweging als
ingrijpende dingen met het collegegeld
zouden gebeuren.
In principe valt dat niet uit te
sluiten, al acht ik het geen wenselijkheid. De Minister heeft daarover niets
gezegd. Ik neem aan dat hij mijn
voorwaarde dus ook voor kennisgeving heeft aangenomen en weet hij
dat zij bestaat.
De tweede voorwaarde was dat w i j
zekerheid moesten hebben over het
niet verhalen op extraneï van datgene
wat oorspronkelijk door toehoordersnieuwe-stijl zou moeten worden
opgebracht. Wij zijn er niet zo zeker
van als wij graag zouden zijn dat er
niet een soort van ingebouwd verhaal
is. Het is echter moeilijk, strak aan te
tonen dat het er wel is. Wij zullen op
dit punt het voordeel van de twijfel
met brede gebaren aan de Minister
schenken.

D
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik dank de Minister voor
zijn antwoorden.
Ik ben de Minister erkentelijk voor
zijn toezegging op korte termijn een
notitie tot stand te brengen over de
examen-, inschrijvings- en collegegelden. De bedoeling van mijn vraag was
natuurlijk te bekijken of w i j tot een
eenvoudiger systeem zouden kunnen
komen, indien mogelijk tot één
bijdrage.
Die bijdrage zou men dan wellicht
op een enkele plaats naar hoogte
kunnen differentiëren. Dit is tegelijk
een verschil met een van de uitgangspunten van de heer Willems. Uit zijn
motie heb ik opgemaakt dat hij de
verschillende gelden eigenlijk zou
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Lansink
willen handhaven, maar ik heb een
van zijn overwegingen misschien
verkeerd begrepen.
Ik mijn notitie vraag ik eigenlijk naar
wat staat in punt e van zijn motie.
Vanwege twee punten heb ik moeite
met zijn motie, namelijk het in de tijd
omdraaien van de indexering en de
wettelijke regeling van de studiefinanciering (punt d) èn de wijze waarop de
zaak verder moet functioneren.
Er is echter ook een grote mate van
overeenstemming tussen onze
uitgangspunten. Dat erken ik.
Doordat ik de vijf punten van de
motie niet zo snel kon opschrijven,
kon ik in eerste termijn deze opmerkingen nog niet maken. Het lijkt mij
toch goed voor de discussie dat ik ze
alvast plaats.
Er blijft onduidelijkheid bestaan
over de vraag wanneer het wetsontwerp inzake de studiefinanciering
komt. Ik zou het ook goed vinden - en
dat beklemtoon ik - als voor het eind
van het kalenderjaar die wettelijke
regeling er is. Dat moet toch mogelijk
zijn, gelet op de elementen die nu op
tafel liggen - zij zijn toch niet voor
niets uitgesproken door de ambtsvoorganger van de Minister in Groningen en ook gelet op de vele jaren dat er al
aan dit nieuwe stelsel wordt gesleuteld. Met de heer Van den Anker en
anderen pleit ik ervoor om de regeling
zo snel mogelijk tot stand te brengen.
Ik kom nu over de indexering en
over de koppeling aan de wettelijke
regeling te spreken. Ik heb zojuist in
eerste termijn gezegd dat ik dacht dat
de fractie van de Partij van de Arbeid
bij verschillende gelegenheden voor
de samenhang had gepleit en ermee
had ingestemd dat het zicht op het
wetsontwerp, het kennis nemen van
het stelsel, voldoende was om verder
over de indexering te praten niet o m
de indexering in haar totaliteit te
aanvaarden.
Ik heb dat ontleend aan het interruptiedebat van de vorige week en aan
de begrotingsbehandeling en met
name aan het feit dat de ambtsvoorganger van de Minister op dit punt is
ingegaan en namens het toenmalige
kabinet, niet namens de fractie, heeft
gezegd dat hij niet met nadere
voorstellen zou komen voordat een
voorontwerp beschikbaar zou zijn. Dit
is toen niet weersproken en ik heb
daaruit opgemaakt dat de fractie van
de Partij van de Arbeid daarmee
instemde. Als dit niet zo is, dan spijt
mij dit zeer, vooral omdat wij over dat
beleid destijds eensgezind waren.
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Ik stem ermee in dat de Minister
pas bij de begrotingsbehandeling
uitspraken doet over de wijze van
indexeren. Het blijft dan echter de
vraag wat het karakter van die
begroting is, gelet op de status van dit
kabinet?
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Wat is
die status dan?
De heer Lansink (CDA): Ik heb uit het
feit dat wij verkiezingen hebben
voordat de Troonrede wordt uitgesproken, begrepen dat de begroting
eerder een technisch stuk zal zijn dan
een beleidsstuk. Daarop slaat mijn
opmerking.

D
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de
Voorzitter! Ik weet niet wie de spreker
was die ooit heeft gezegd dat technische begrotingen niet bestaan, maar
het lijkt mij in ieder geval een wijs
persoon.
Ik dank de Minister voor zijn reactie.
De Minister heeft naar aanleiding van
onze suggestie verklaard dat hij toch
maar liever vasthoudt aan het begrip
'examengeld'. Ik heb hiermee toch
wel problemen. Nu jaarlijks inschrijvingsgeld, examengeld en collegegeld
zullen worden geheven, verliezen
deze begrippen hun afzonderlijke
betekenis, terwijl zij toch afzonderlijke
lasten inhouden. Hettweede argument
was dat het betrokken bedrag indicatief
is voor de werkelijke kosten. Ik nodig
de Minister uit om dit in percentages
aan te geven, maar ik vrees dat wij
dan in een moeras van onduidelijkheden zullen verzakken. Het indicatieve
is op geen enkele manier vast te
leggen. Het zou niet meer dan een
slag in de lucht, dan natte-vingerwerk
worden. Ik vind dus dat hierover
dieper moet worden nagedacht. De
extraneï betalen per slot van rekening
geen collegegeld, maar wel de helft
van het collegegeld via hun examengeld.
De examenbevoegdheid wordt nu
voor de toehoorders 'nieuwe stijl'
vereist. Kan de Minister het verband
tussen 'oude stijl' en 'nieuwe stijl' nog
eens toelichten, want dat is mij nog
niet duidelijk?
Ik denk dat wij de discussie over het
leerrecht inderdaad moeten voeren bij
de behandeling van het toegezegde
wetsontwerp over de studiefinanciering. Ik vind dat, als iemand zijn
inschrijvingsduur heeft verknipt, er na
een aantal jaren nieuw leerrecht
ontstaat.
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D
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Wij waren al
voor de 'knipkaart' voordat de heer
Mertens in deze Kamer zat. De relatie
die de Minister heeft gelegd met de
tweefasenstructuur zie ik niet o n m i d dellijk.
Ik denk dat de 'knipkaart' te maken
heeft met de rechten van studenten
en los staat van de structuur van het
wetenschappelijk onderwijs.
Ik heb in eerste termijn iets gezegd
over het examengeld dat extraneï
zouden moeten betalen en over
hetgeen zij daarvoor terugkrijgen. De
Minister heeft daarop gereageerd met
impliciet te zeggen dat door de
nieuwe regeling van betaling van
collegegeld heel wat studenten
wegvluchten naar het extraneus-zijn.
Jaaraan wil hij paal en perk stellen
door het vragen van een hogere
bijdrage. Dit is een volstrekt honorabel
standpunt. De Minister moet het dan
echter niet impliciet, maar expliciet
zeggen.
De motie-Willems oogt aardig. De
heer Willems heeft echter gezegd dat
hij deze motie indient als reactie op
mijn amendement dat ik de vorige
week indiende, een amendement dat
hij 'onzalig' noemde. Hij zal het mij
dan wel niet kwalijk nemen dat ik als
reactie op zijn motie zeg dat ik die niet
zal steunen.
De heer Lansink heeft gesproken
over de status van het kabinet en hij
heeft eigenlijk gesuggereerd, dat dit
kabinet niet volwaardig zou zijn en
niet in staat zou zijn een volledige
begroting u i t t e brengen.
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Om een misverstand weg
te nemen: Ik had moeten spreken
over de status van de begroting, die
wordt ingediend door een demissionair kabinet.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou de
bewindsman willen vragen, of hij de
opmerking van de heer Lansink deelt,
of, zo neen, hoe hij er dan wel over
denkt.

D
Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! De heer Willems heeft
gevraagd naar de betekenis van de
opmerking over werkelijke kosten en
de globale indicatie ervan. Ik ben
thans niet in staat daarover gedetailleerde cijfers op tafel te leggen. Het is
wel duidelijk dat voor het afleggen
van examens de nodige kosten
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moeten worden gemaakt, niet alleen
voor het examen zelf, maar bij
voorbeeld ook voor het beoordelen
van scripties en dergelijke zaken. Er is
een reeks van kosten, die moet
worden gemaakt. Er is gepoogd een
indicatie te vinden aan de hand van
het collegegeld. De redenering is
geweest dat, als wij uitgaan van de
helft van het collegegeld, dit niet
onredelijk is. Een probleem is wel dat
wij weinig inzicht hebben in het
verband tussen de werkelijke kosten
en de hoogte van de heffing.
Het is ook de vraag of wij een strikt
lineaire relatie moeten leggen. Het
gaat per saldo o m een bijdrage in de
kosten voor het onderwijs.
De heer Willems heeft een motie
met betrekking tot de dubbele
betalingen die op enig moment nodig
zouden zijn, ingediend. Als het
wetsontwerp is aanvaard, heeft de
wet werkingskracht en moet zij
worden uitgevoerd. Dat ligt voor de
hand.
Een bepaald onderdeel van de wet
kan niet door een motie buiten
werking worden gesteld. De heer
Willems heeft gevraagd naar een
gepaalde interpretatie van de wet en
die heb ik hem in de gegeven situatie
gegeven.
Het was de geachte afgevaardigde
de heer Willems niet duidelijk waarom
ik problemen had met zijn motie. Ik
herhaal dat ik met punt 'e' geen
problemen heb. Dat was de strekking
van de toezegging aan de heer
Lansink. Voor het overige vind ik de
motie te complex.
Ik vermoed dat die zaak alleen maar
tot vertraging zal leiden. Als de Kamer
zegt dat ik zo snel mogelijk met een
wetsontwerp terzake van de studiefinanciering moet komen, w i l ik
daarvoor mijn best doen. Als mijn
ambtsvoorganger heeft gezegd ernaar
te streven nog in dit kalenderjaar een
wetsontwerp bij de Kamer in te
dienen, wil ik pogen die toezegging
waar te maken. Daarover is geen
enkel misverstand mogelijk.
In hoeverre dat lukt, zal moeten
blijken, maar de bedoeling is het
wetsontwerp bij wijze van spreken
eerder vandaag dan morgen bij de
kamer te krijgen. Er zijn een aantal
factoren die vertragend kunnen
werken en die ik op dit moment niet
in de hand heb en dat is niet in de
laatste plaats een mogelijke wisseling
van het kabinet in het najaar. De
activiteiten op het departement van
Onderwijs en Wetenschappen zijn
erop gericht dit jaar een wetsontwerp
bij de Kamer te krijgen.
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Welnu, de motie van de heer
Willems maakt de zaak ingewikkelder.
Daardoor wordt de indiening van
zo'n wetsontwerp vertraagd. Het lijkt
mij dat een beleidsnotitie, zoals door
hem gevraagd is, pas op tafel moet
komen als het nader advies van het
instituut onderzoek overheidsuitgaven
gepubliceerd is. Dat verschijnt begin
volgend jaar.
Daarna moet een beleidsstandpunt
worden bepaald en daarbij spelen ook
de eerdere twee adviezen een rol.
Daarom heb ik problemen met de
motie van de heer Willems.
De heer Van den Anker heeft
gevraagd of ik de toezegging van mijn
ambtsvoorganger met betrekking tot
de wettelijke regeling studiefinanciering wil handhaven. Mijn antwoord
luidt: ja, ik doe mijn best o m die
toezegging te realiseren.
De heer Van den Anker heeft erop
gewezen dat er een aantal voorbehouden door zijn fractie zijn gemaakt. Ik
heb daarvan kennis genomen, met
name waar het gaat om een heroverweging van de examengelden in
relatie tot eventuele ingrijpende
veranderingen bij de collegegelden.
Dat vereist een wijziging van het
wetsontwerp. Wanneer gevolg wordt
gegeven aan de toezegging, die ik
aan de heer Lansink heb gedaan, is er
ruimte genoeg om over deze zaak met
elkaar van gedachten te wisselen.
Wat het niet mee kunnen tellen van
de toehoorders-nieuwe-stijl betreft,
dank ik de geachte afgevaardigde de
heer Van den Anker voor het voordeel
van de twijfel. De mededeling, die ik
op dit punt heb gehad, is dat de
bijdrage uit die hoek op het bedrag-x
is gesteld en dat bij het maken van
het wetsontwerp bleek dat x gelijk aan
nul is geworden, omdat wij het aantal
toehoorders-nieuwe-stijl niet kunnen
kwantificeren op dit moment.
De heer Lansink heeft een opmerking
gemaakt met betrekking tot de
studiefinanciering. Hij heeft aangedrongen op het betrachten van spoed.
Ik verwijs naar hetgeen ik zojuist
hierover heb gezegd.
Het karakter van de onderwijsbegroting en überhaupt van de rijksbegroting-1983 is door de heer Lansink en
mevrouw Ginjaar-Maas aan de orde
gesteld. Deze kwestie is uit-en-ter-na
besproken, dacht ik, in het debat over
de regeringsverklaring en naar
aanleiding van die regeringsverklaring.
Daarbij zijn een aantal uitspraken
door het kabinet gedaan.
Het lijkt mij dat wij, ook wat de
onderwijsbegroting betreft, in dat
spoor verder moeten gaan. Overigens
is de begroting-1983 niet technisch in
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de zin, zoals de heer Lansink bedoelde,
al was het alleen maar omdat het
huidige kabinet gehouden is het
bekende besluit over de Voorjaarsnota
met een doorwerking naar 1983 ten
uitvoer te leggen. Daar zitten in ieder
geval een aantal beleidsvolle elementen bij.
Het gaat ook o m zaken, die wat
meer in het politiek-controversiële vlak
liggen. Uiteindelijk bepaalt de Kamer
wat wel en wat niet aan de orde komt.
Wat de problematiek van de studiefinanciering en de indexering van de
collegegelden betreft, stel ik vast dat
vrijwel niemand in deze Kamer zegt:
begin daar niet aan.
Er is sprake van nuanceringen,
maar de mening dat de zaken in
onderling verband aan de orde
moeten komen en dat met spoed
moet worden gewerkt aan een
wettelijke regeling ten aanzien van de
studiefinanciering wordt alom
gedeeld.
De heer Lansink (CDA): Is de Minister
bereid, in de begroting aan te kondigen, dat hij voor 1983 een indexering
overweegt?
Minister Deetman: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb de vorige week en
vandaag meegedeeld, dat ik op deze
zaak terugkom in de begroting-1983.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Dat
zegt niets.
Minister Deetman: Dat zegt alles.
Hierbij spelen een aantal factoren een
rol. Op deze zaak wordt teruggekomen
in relatie tot andere heffingen in de
sfeer van het wetenschappelijk
onderwijs. Verder speelt de problematiek van de studiefinanciering een rol.
Ik kom op deze zaak terug. Overigens
verwijs ik nog naar de bijlage bij de
Voorjaarsnota.
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Het gaat erom - mevrouw
Ginjaar-Maas riep dat ook achterin de
zaal - dat wij nu al te horen krijgen, in
welke richting de gedachten gaan,
mede gelet op de eerdere discussie
hieromtrent in de Kamer.
Minister Deetman: Indien ik nu al zeg,
dat er in 1983 hoe dan ook geïndexeerd
wordt, doe ik afbreuk aan de uitspraak
dat die zaak in relatie met een aantal
andere zaken moet worden bezien,
niet in de laatste plaats ter zake van
de wettelijke regeling studiefinanciering en daar was de heer Lansink het
in een eerder stadium mee eens.
Een aantal gedachten liggen op
tafel en ik hoop dat die in de komende
maand dusdanig uitkristalliseren dat

3858

Deetman
daar in het kader van de begroting-1983 zinnig over gesproken kan
worden.
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb niet gevraagd om
een uitspraak in de trant van 'hoe dan
ook, ongeacht al het andere, met het
zicht op'. De vraag is of men uitgaat
van de gedachte dat er geïndexeerd
wordt, dan wel of men van het
tegenovergestelde uitgaat.
Minister Deetman: Op dit moment is
de lndexering-1983 niet aan de orde,
tenzij er een initiatief komt van de
kant van het kabinet. Indien gezegd
wordt dat in de begroting-1983 over
de indexering gesproken zal worden,
gebeurt dit niet tegen de achtergrond
van de op voorhand ingenomen
conclusie dat er niet geïndexeerd zal
worden.
Alleen het antwoord op de vraag of
er geïndexeerd zal worden en zo ja, op
welke wijze hangt van een aantal
factoren af en die w i l ik nog op een
rijtje zetten. De achtergrond is wel
- dit sluit aan bij de lijn die eerder dit
jaar is uitgezet - dat ook de collegegelden op enigerlei wijze geïndexeerd
zouden moeten worden.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Mijnheer de Voorzitter! Ik begrijp van
de Minister, dat hij tijdens de behandeling van de begroting-1983 op deze
kwestie terugkomt en wel in die zin,
dat hij ervan uitgaat dat de collegegelden geïndexeerd w o r d e n , conform
het gestelde in de bijlage bij de
Voorjaarsnota.
Minister Deetman: Inderdaad. Dit is
echter mede afhankelijk van een
aantal andere factoren. Ik denk hierbij
aan het feit dat de heffingen in
samenhang met een aantal zaken
moeten worden bezien en aan de
uitwerking van de wettelijke regeling
voor de studiefinanciering.
Dit lijkt mij een volstrekt redelijke
zaak omdat het een en ander niet los
van elkaar kan worden gezien. Ik heb
met betrekking tot de opmerking van
de heer Van den Anker de nuancering
aangebracht dat deze zaak in de tijd
bezien, door mij niet strikt wordt
gekoppeld. Er bestaan over de
wettelijke regeling van de studiefinanciering gedachten.
Het lijkt mij dat tegen deze achtergrond iets over de indexering kan
worden gezegd. Hoe dit uitpakt, kan ik
nu nog niet zeggen. Ik wil mij daar de
komende maanden nader in verdiepen.
Mijnheer de Voorzitter! De heer
Mertens heeft erop gewezen dat het
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toch niet zo'n gelukkige gedachte is,
te spreken van 'examengeld'. Naar
mijn oordeel moet hiervan echter wél
gesproken w o r d e n . Als men kijkt naar
blz. 5 van de nota naar aanleiding van
het verslag bij het punt van de
rechten - hier gaat het o m , dit wordt
de invalshoek - dan valt op dat er
voor de extraneus maar één ding
geldt, namelijk het afleggen van
examens. Bij andere groepen spelen
nog een aantal andere punten een rol.
Bij de toehoorders-oude stijl bij
voorbeeld spelen de examens zelfs
helemaal geen rol. Laten wij daarom
spreken van examengeld. Het zou
verwarrend werken als wij andere
termen zouden invoegen.
De heer Mertens sprak over het
leerrecht in het kader van de studiefinanciering en wees erop dat, zelfs
wanneer de inschrijvingsduur verlopen is, er naar verloop van tijd een
leerrecht kan ontstaan. Dit leerrecht
zou dan omgezet moeten worden tot
of in relatie gebracht worden met de
wettelijke regeling voor de studie-financiering.
Mijns inziens raken wij hierbij aan
de brede problematiek met betrekking
tot het leerrecht in het kader van de
volwasseneneducatie. Ik zou ervoor
beducht zijn, bij de wettelijke regeling
voor de studiefinanciering het aantal
categorieën steeds maar uit te
breiden.
Ik krijg zo langzamerhand het
angstige vermoeden dat op die
manierde invoering van zo'n wettelijke
regeling w o r d t verschoven naar de
toekomst. Er is namelijk ook sprake
van een financiële problematiek.
Mevrouw Ginjaar-Maas heeft haar
gedachte over de knipkaarten nog
eens herhaald. Er mag geen misverstand over bestaan dat de Wet
twee-fasenstructuur niet alleen de
structuur regelt maar óók de rechten
en plichten van de studenten. Een van
de kenmerken van de Wet twee-fasenstructuur is dat de inschrijvingsduur
in de eerste fase beperkt is, namelijk
vier plus twee.
Als dat recht is opgesoupeerd dan
is de kous daarmee af. Dit is dan een
andere benadering dan de 'knipkaartgedachte'. Als mevrouw Ginjaar zegt,
dat de Wet twee-fasenstructuur
alleen een structuurwet is voor het
onderwijs dan heeft zij ongelijk. Er
wordt daarin namelijk nog wel iets
meer gezegd.
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik denk
dat wij langs elkaar heen praten. Het
is denkbaar dat het recht waarover de
Minister zoeven sprak waarbij sprake
is van de formule vier plus twee nog
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niet volledig is benut. Er blijft dan nog
een gedeeltelijk recht over bij de
knipkaart-gedachte.
Minister Deetman: In het kader van
dit wetsontwerp zou er dan nog een
'stukje recht' op inschrijving blijven
liggen.
Er is gesproken over studenten, die
weglopen in verband met de collegelden. Vervolgens komen die studenten
dan weer terug als extraneï. Bij mijn
beantwoording heb ik hierover
expliciet gesproken en niet impliciet.
De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat
behoefte aan een derde termijn.
Ik stel voor, daartoe gelegenheid te
geven.
Daartoe wordt besloten.

D
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! Ik wil nog een opmerking
maken naar aanleiding van de reactie
van de Minister op mijn motie op stuk
nr. 8 die ik in tweede termijn heb
ingediend. Ik heb er begrip voor dat
de Minister weinig kans ziet om in het
kader van het huidige wetsontwerp
een dergelijke ontheffingsregeling te
maken.
Ik zou dan ook vandaag nog een
amendement op dit wetsontwerp
willen indienen. Dit amendement stelt
de Minister dan wel in staat, een
dergelijke regeling te maken. Ik trek
de motie op stuk nr. 8 dientengevolge
in.
De Voorzitter: Aangezien de motieWillems (17 430, nr. 8) is ingetrokken,
maakt zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.
De heer Willems (PSP): Mijnheer de
Voorzitter! De Minister heeft ook
gereageerd op mijn andere motie. Als
de Minister denkt, met de Wet op de
studiefinanciering op het volgende
kabinet te kunnen wachten, kan hij de
tussenliggende periode goed gebruiken o m de in mijn motie gevraagde
notitie voor te bereiden.
De heer Van den Anker (PvdA): Is de
heer Willems niet van mening dat
indexering van allerlei bijdragen een
zaak is die bij wet geregeld moet
worden en dus als zodanig hier aan
de orde moet komen? Kan de door
hem gevraagde notitie niet in de vorm
van een memorie van toelichting bij
dat wetsontwerp verschijnen, zodat
zijn motie overbodig is?
De heer Willems (PSP): Als de
Minister mijn motie in die zin interpreteert en de toezegging doet o m in de
memorie van toelichting bij het
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wetsontwerp op de studiefinanciering
op die zaken in te gaan, is volledig
aan mijn verzoek voldaan. Ik heb die
toezegging echter nog niet van de
Minister gekregen.

•
Minister Deetman: Ik bepaal mijn
standpunt ten aanzien van het
aangekondigde amendement als ik
daarvan heb kennisgenomen.
Ik wijs erop dat de motie van de
heer Willems meer bestrijkt dan
alleen het wetenschappelijk onderwijs.
Ik verwijs alleen al naar de aanhef van
de motie, waar school-, cursus-,
college- en examengelden worden
genoemd. Wat de problemen rond
deze heffingen betreft, moet ik
wachten op de uitkomst van het derde
onderzoek van het Instituut onderzoek
overheidsuitgaven. Het verschijnen
daarvan wordt rond de jaarwisseling
verwacht.
Daarna zal door de Regering een
standpunt worden ingenomen. Het is
onmogelijk èn dit jaar te komen tot
een wettelijke regeling voor de
studiefinanciering èn deze motie u i t t e
voeren. Natuurlijk zullen bij een
wettelijke regeling van de studiefinanciering elementen als indexering in
relatie tot bestaande heffingen ter
sprake komen.
Dat zal echter in veel beperktere
mate geschieden dan in deze motie
w o r d t gevraagd. Vooral de door de
heer Lansink, in de motie onder sub.
2, besproken motie zal eerder aan de
orde komen. De motie vraagt mij o m
alles in één keer en bovendien op
korte termijn te regelen. Dat is
uitgesloten. Ik voorzie dat daardoor
alleen maar vertraging ontstaat.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, de in
verband met het wetsontwerp
noodzakelijke stemmingen morgen te
houden.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt van 18.12 uur
tot 19.45 uur geschorst.
Voorzitter: Cornelissen

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van de wetsontwerpen:
Wijziging van de wet van 20
december 1979, Stb. 711 (maximering
vereveningstoeslagen) (17 203);
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Nadere wijziging van de Algemene
Kinderbijslagwet (verlaging van de
kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982)
(17467);
Tijdelijke bevriezing enige sociale
zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982
(17468)
en van de motie-Brouwer over een
gedeeltelijke ontkoppeling van
uitkeringen en lonen (17468, nr. 9).
De algemene beraadslaging wordt
hervat.

D
Minister De Graaf: Mevrouw de
Voorzitter! Alvorens op de vragen en
opmerkingen van de verschillende
sprekers in dit debat in te gaan, heb ik
behoefte aan enkele opmerkingen van
meer persoonlijke aard. Een ieder die
mij kent, weet dat ik in verschillende
functies binnen de vakbeweging en
ook in de politiek met veel voldoening
heb meegewerkt aan de uitbouw van
ons stelsel van sociale zekerheid.
Dat ik mijn steentje - hoe bescheiden
dat ook mag zijn geweest - heb
kunnen bijdragen aan de uitbouw van
die sociale zekerheid, stemt mij tot
vreugde. Ook in mijn functie als
staatssecretaris van Sociale Zaken in
het eerste kabinet-Van Agt heb ik
- alhoewel het tij toen al was gekeerd nog een aantal verbeteringen in de
sociale verzekering kunnen helpen
doorvoeren.
Ik denk dan met name aan het
wetsvoorstel gelijke behandeling van
man en vrouw in het kader van de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
en ik dacht toch ook wel te mogen
noemen de uitbreiding van de
Algemene Kinderbijslagwet, waardoor
ook de kinderen van zelfstandigen
daarvoor in aanmerking kwamen.
Het is dan ook met gemengde
gevoelens dat ik nu als minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
met u de voorstellen die op de
agenda staan bespreek, omdat hier en
daar de indruk bestaat, dat w i j met de
indiening van deze voorstellen zijn
begonnen met de afbraak van ons
stelsel van sociale zekerheid.
Verschillende sprekers, zoals
mevrouw Brouwer, mevrouw Beckers
en de heer Willems, hebben - zij het
in verschillende toonaarden - deze
opvatting onder woorden gebracht.
Juist tegen deze achtergrond wil ik er
met klem op wijzen, dat van afbraak
van het - ook mij dierbare - socialezekerheidsgebouw geen sprake is. Als
dit het geval was, zou u mij niet
achter deze tafel hebben aangetroffen.
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Het gaat o m maatregelen, waartoe
de economische omstandigheden ons
nopen en die, hoe moeilijk ook te
verteren - en ik til daar echt niet licht
aan - absoluut noodzakelijk zijn. De
verantwoordelijkheid voor het thans
te voeren beleid staat helaas onder
zware druk. De problemen zijn
omvangrijk en klemmend. De keuzen
die moeten worden gemaakt zijn
moeilijk, ja zelfs pijnlijk.
Door de politieke verwikkelingen
van de laatste maanden is de tijdsdruk
wel erg groot geworden. Juist omdat
het gaat o m pijnlijke keuzen, dient
afweging zeer zorgvuldig te geschieden. De tijdsdruk daarentegen dwingt
de Regering en de Kamer tot procedures die extra aandacht vragen voor de
vereiste zorgvuldigheid. Ik wil mij
daarvoor graag inzetten.
De Regering is de Kamer zeer
erkentelijk dat tot vandaag toe deze
snelle behandeling is gekozen en dat
men daar ook aan heeft willen
meewerken, al kan ik het slechts eens
zijn met degenen die, zoals mevrouw
Brouwer en mevrouw Ter Veld, grote
zorg hebben uitgesproken over de
gang van zaken. Ook ik zou er verre
de voorkeur aan hebben gegeven,
indien er voor de beleidsvoorbereiding
en voor de wetgeving ruimere
termijnen beschikbaar waren geweest.
Intussen is zoveel mogelijk geprobeerd o m , daar waar maatregelen per
1 juli aanstaande onontkoombaar
waren, niet vooruit te lopen op
noodzakelijke structurele aanpassingen op langere termijn.
Mijn ambtsvoorgangers hebben
met name met betrekking tot de
sociale zekerheid een structurele
discussie met de Kamer willen
voorbereiden door het opstellen van
een discussienota over de grondslagen
van de sociale zekerheid. Ik heb die
nota onder mijn verantwoordelijkheid,
zoals bekend, terstond willen indienen.
Ik spreek mijn waardering ervoor uit
dat de Kamer het voornemen heeft,
op korte termijn daarover met mij te
discussiëren. Bij die gelegenheid
zullen wij ongetwijfeld aanleiding
vinden fundamenteel op het vraagstuk
van de stelselherziening in te gaan.
Van de zijde van vele fracties - ik
mag wel zeggen door praktisch alle
woordvoerders - is met name het
ontwerp betreffende de bevriezing
vanaf modaal gekwalificeerd als een
vooruitlopen op de resultaten van een
discussie die nog moet plaatsvinden
en waarvan de resultaten nog niet
bekend zijn.

3860

De Graaf
Door mevrouw Brouwer is in
verband hiermee een motie ingediend
waarin de Regering wordt uitgenodigd,
het desbetreffende wetsvoorstel aan
te houden in afwachting van een
discussie over de stelselherziening
met de Kamer en ook met de maatschappelijke organisaties in de SER.
Een dergelijk uitstel is in verband
met de economische situatie niet
mogelijk en met het oog op het
verloop van de discussie over het
stelsel ook niet per se nodig. Het gaat
immers o m een tijdelijke maatregel,
zoals al eerder is gesteld door de
Regering en ook door de zes kroonleden in de SER die het onlangs door de
meerderheid van de Raad uitgebrachte
advies afwezen.
Vele woordvoerders hebben te
kennen gegeven, niet in de voorgenomen tijdelijkheid te geloven. Zij
menen dat bij aanneming van het
bevriezingsvoorstel de discussie over
wel of niet invoeren van een glijdende
schaal niet meer in vrijheid kan
worden gevoerd.
Ik doel met glijdende schaal op een
systematiek die bewerkstelligt dat het
uitkeringspercentage lager wordt
naarmate het verdiende loon hoger is.
Ik doel dus niet, zoals mevrouw
Groenman, op een systeem van
geleidelijke vermindering van uitkeringen. Zij doelt daarmee op een relatie
tussen het niveau en de duur van de
uitkering en de duur van het dienstverband.
Dit is een punt dat in de discussie
over de stelselwijziging ook aan de
orde zal komen. Men vindt het bij
voorbeeld ook terug in de adviesaanvrage over de integratie van de
werkloosheidsvoorzieningen. Ik heb
het echter niet hierover bij de glijdende
schaal.
Ik ben het eens met de sprekers die
hebben gesteld, evenals werknemers
en werkgevers in de SER, dat wel of
niet invoering van een glijdende
schaal vooral moet worden bezien
vanuit de optiek van het equivalentiebeginsel.
Invoering van een glijdende schaal
voor de premies is technisch gezien
vrijwel onuitvoerbaar, evenals
bevriezing van premie over het
boven-modale loon, zoals is gesuggereerd door de RPF. Volstrekte equivalentie is bij invoering van een glijdende
schaal dus niet te realiseren.
De vraag is dan natuurlijk, zoals ook
door mevrouw Ter Veld aangeduid, of
de equivalentie die ook nu bestaat
- men denke aan minimum-dagloonregelingen - wel moet worden
nagestreefd.

Tweede Kamer
21 juni 1982

Dit nu is een van de belangrijke
vragen, waarover, naar het mij
voorkomt, helderheid verkregen moet
worden in de discussie over het
stelsel van sociale zekerheid. De
discussie mag zeker niet eenzijdig
vanuit de invalshoek van de bezuinigingen worden gevoerd. Wel
staat vast dat stelselherziening mede
tot belangrijke collectieve-lastenverlaging zal moeten kunnen leiden.
Vandaag gaat het echter o m
korte-termijnzaken, die - ik zeg het
nogmaals - onontkoombaar zijn in
het kader van een samenhangend
sociaal-economisch beleid, dat
voorwaarden moet scheppen voor het
herstel van de economie en de
werkgelegenheid. Dat betekent
natuurlijk niet, dat die korte-termijnmaatregelen niet pijnlijk zouden zijn.
Zij moeten derhalve zorgvuldig
worden afgewogen op hun effecten
voor koopkracht, werkgelegenheid,
enz., en vooral ook op hun inkomenseffecten voor de verschillende, bij de
maatregelen betrokken inkomenscategorieën.
Daarbij gaat het natuurlijk niet
alleen o m het effect van iedere
maatregel afzonderlijk, maar om de
cumulatie van die effecten, die voor
bepaalde groepen hard kan aankomen.
Terecht is daarop door nagenoeg alle
woordvoerders zeer nadrukkelijk de
aandacht gevestigd.
Ik kom dan bij het wetsontwerp tot
tijdelijke bevriezing van sociale
zekerheidsuitkeringen op grond van
de WAO, en de WWV (17 468).
Dit wetsontwerp kan in dit licht
worden gezien als een voorlopige en
een tijdelijke maatregel.
Het uitgangspunt van dit wetsontwerp is dat een verhoging van de
uitkeringsbedragen op grond van de
WAO en de WWV, door middel van
indexering per 1 juli 1982, achterwege
zal blijven, voor zover die uitkeringen
berekend zijn naar een modaal of een
hoger dagloon.
Door middel van bevriezing van het
maximum dagloon - waarnaar
uitkeringen op grond van deze twee
wetten en tevens van de Werkloosheidswet en de Ziektewet worden
berekend - wordt bereikt dat degenen
die tussen 1 juli 1982 en 1 januari
1983 een uitkering krachtens één van
deze wetten krijgen toegekend, geen
hoger bedrag aan uitkering zullen
ontvangen dan het bedrag dat
berekend wordt naar het maximumdagloon, zoals dat op 1 januari 1982 is
vastgesteld.
De heer Leerling acht het weinig
principieel dat er in het wetsontwerp
onderscheid wordt gemaakt tussen
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WAO en WWV-uitkeringen enerzijds
en Ziektewet- en WW-uitkeringen
anderszijds. In verband daarmee wil ik
het volgende opmerken.
Omdat verhoging van uitkeringen
krachtens Werkloosheidswet en de
Ziektewet plaatsvindt overeenkomstig
de wijziging van de lonen in de
betreffende bedrijfstak, kan dit
wetsontwerp niet van toepassing zijn
op deze twee wetten. Het gaat hier
immers o m de bevriezing van de
werking van het wettelijk indexeringsmechanisme. Het maximumdagloon
wordt wel bevroren ingevolge beide
wetten. Ik heb daar zojuist op gewezen.
Een dergelijke maatregel, zoals de
heer Leerling vraagt, zou tot niet te
rechtvaardigen verschillen tussen
categorieën werknemers leiden,
omdat aanpassing van lonen in de
verschillende bedrijfstakken op zeer
verschillende tijdstippen plaatsvindt.
De nu voorgestelde, gedeeltelijke
en tijdelijke bevriezing van de genoenv
de uitkeringen biedt de mogelijkheid
om reeds in 1982 de uitgaven die
verband houden met ons stelsel van
sociale zekerheid te beperken. Zoals u
weet is daarmee een bedrag van f 150
miljoen gemoeid.
Daarbij wordt niet vooruitgelopen
op een herziening van het stelsel zelf.
Ik zeg dit mede in antwoord op een
opmerking van de heer De Korte die
zei dat de bevriezing een stelselwijziging zou betekenen. Het tijdelijke
karaktervan de maatregel houdt
reeds in dat van een stelselwijziging
geen sprake is.
Zoals in de nota naar aanleiding
van het verslag werd meegedeeld,
diende, om een besparing van 150
min. gulden te halen, de bevriezing in
te gaan bij een dagloon van 139
gulden in plaats van, zoals aanvankelijk
in het wetsontwerp was voorgesteld,
145 gulden.
Het amendement van mevrouw Ter
Veld waarin wordt gevraagd toch
weer uit te gaan van 145 gulden, acht
ik dan ook niet aanvaardbaar omdat
daarmee een gat zal worden geslagen
voor 1982. Met andere maatregelen is
dit niet in te halen in het jaar 1982. Zij
doelde met name op structurele
maatregelen die pas veel later hun
effect zouden hebben gehad.
Bij de beslissing om de uitkeringen
vanaf modaal te bevriezen heeft - in
de schriftelijke voorbereiding is dit
uitvoerig uiteengezet - het draagkrachtbeginsel een grote rol gespeeld.
Zeker gezien de effecten van andere
noodzakelijke maatregelen, zoals die
van premieverhogingen die ook
gelden voor benedenmodale uitkeringstrekkers, is er alle reden toe, deze

3861

Oe Graaf
laatste groep niet op gelijke wijze in
de lasten te betrekken als de bovenmodale uitkeringstrekkers.
Mevrouw de Voorzitter! Het wetsontwerp maximering vereveningstoeslagen past eveneens binnen het kader
van de beleidsaanpassingen, zoals die
door mij zoeven zijn aangeduid. De bij
de invoering van de Wet Aanpassingsmechanismen in december 1979 in
het leven geroepen bevroren vereveningstoeslagen, dienen ter compensatie
van de op grond van die wet in te
houden vereveningsbijdragen en
hebben slechts betrekking op vóór 1
januari 1980 ingegane uitkeringen en
pensioenen.
De bedoeling van het nu voorliggende wetsontwerp is, de vereveningstoeslagen voor personen met een
bovenmodale uitkering zodanig vast
te stellen, dat er geen hoger bedrag
aan toeslag kan worden gegeven dan
dat wat geldt bij een uitkering die is
afgeleid van ongeveer een modaal
inkomen.
Voor benedenmodale uitkeringstrekkers blijft de toeslag ongewijzigd.
Voor de keuze vanaf modaal gelden
hier dezelfde overwegingen die ik heb
uiteengezet bij mijn verdediging
van de bevriezing van de uitkeringen
op bovenmodaal niveau.
Ik wil thans ingaan op meer concrete
opmerkingen die zijn gemaakt door
de verschillende woordvoerders. De
heer Schutte vraagt, of de
solidariteit niet te zwaar op de proef
wordt gesteld doordat de m a x i m u m premiegrenzen dit jaar fors zijn
verhoogd, terwijl nu sprake is van een
verlaging van de maximale uitkeringen.
Allereerst w i l ik opmerken dat de
maximumgrenzen in de volksverzekeringen dit jaar fors zijn verhoogd en niet
die in de werknemersverzekeringen.
Verder is er geen sprake van een
verlaging van de maximumuitkeringen, maar van een bevriezing daarvan.
Door de bevriezing van het maximum
dagloon blijft dit nagenoeg gelijk aan
het m a x i m u m premiedagloon dat
immers jaarlijks per 1 januari wordt
aangepast.
Mevrouw Ter Veld heeft gewezen
op de noodzaak, met spoed te werken
aan de reïntegratie van arbeidsongeschikten in het arbeidsproces.
Ik ben het met haar eens, dat juist
de voorgestelde maatregelen in het
wetsontwerp wet arbeid gehandicapte
werknemers daartoe een belangrijke
bijdrage kan leveren. Ik ken overigens
het voorlopig verslag op dit wetsontwerp nog niet. Het schijnt wel
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klaar te zijn, doch ik heb daarvan nog
geen kennis kunnen nemen. Als blijkt
dat ook naar het oordeel van de
Kamer dit ontwerp wet moet worden,
zal ik de invoering zoveel als binnen
mijn vermogen ligt helpen bespoedigen.
Mevrouw de Voorzitter! De heer De
Korte vraagt of het feit, dat de Sociale
Verzekeringsraad geen advies wilde
geven over de aanpassing van de
WAO- en de WW-uitkeringen per juli,
betekent dat deze uitkeringen tijdelijk
worden bevroren op het huidige
niveau of zelfs helemaal worden
bevroren. Uitsluitend o m uitvoeringstechnische redenen heb ik aan de
Sociale Verzekeringsraad gevraagd,
de onzekerheid rondom de 1-juli-verhoging onder de aandacht van de
bedrijfsverenigingen te brengen.
Voorgesteld is, de betaling van de
WAO-uitkeringen en de uitkeringen
die gebaseerd zijn op het m a x i m u m
dagloon, te baseren op de maand juli
en daarbij uit te gaan van de daglonen
zoals zij golden per 30 juni 1982.
Immers, het was op dat moment
- en eigenlijk ook nu nog niet - niet
helemaal duidelijk, welke indexering
moet worden toegepast, terwijl de
uitvoeringsorganen niet langer
konden wachten met het berekenen
van de uitkering over de maand juli.
Uitdrukkelijk is opgemerkt, dat een en
ander zo nodig met latere betalingen
verrekend kan en zal worden.
Inmiddels is door mij een en ander
alsnog onder de aandacht van de
uitvoeringsorganen gebracht.
Mevrouw Groenman vroeg of ik iets
kon zeggen over het toenemend
beroep op huursubsidie en extra
rijksuitgaven omdat men minder kan
bijdragen aan inkomensafhankelijke
voorzieningen. In algemene zin valt
hierover geen uitspraak te doen.
Deze voorzieningen zijn afhankelijk
van een groot aantal factoren die van
persoon tot persoon verschillen, zoals
inkomen uit andere bronnen en
inkomen van andere gezinsleden. Het
uiteindelijke inkomenseffect is zo
uiteenlopend, dat dit moeilijk in een
koopkrachtcijfer kan worden samengevat.
De heer De Korte wijst erop, dat
veel collectieve arbeidsovereenkonv
sten de bepaling bevatten dat de
WAO-uitkeringen gedurende het
eerste jaar door de werkgever moeten
worden aangevuld. Dit levert nog
hogere lasten v o o r d e ondernemingen
op.
De stelling van de heer De Korte is
op zichzelf juist. Gezien echter het
totale WAO- en WW-bestand betreft
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het evenwel een gering aantal
gevallen, immers, het gaat alleen
maar o m degenen die in de tweede
helft van het vorig jaar en in de loop
van dit jaar op een bovenmodaal
dagloon in de WAO terecht zijn
gekomen. Dit is echter niet de maatstaf
voor het beleid dat w i j moeten
voeren.
Mevrouw de Voorzitter! Mevrouw
Groenman heeft een vraag gesteld
over het karakter van de vereveningstoeslag. Op aandrang van de Tweede
Kamer zelf is bij de behandeling van
het wetsontwerp aanpassingsmechanismen het karakter van de vereveningstoeslag zodanig gewijzigd, dat
deze uitsluitend beoogde compensatie
te verlenen voor de meerdere premies.
Vanwege de slechte financiële
omstandigheden valt er niet aan te
ontkomen, ook de vereveningstoeslag
in de bezuinigingen te betrekken. Ook
de heer De Vries heeft geconstateerd
dat de vereveningstoeslagen te eniger
tijd zullen moeten verdwijnen.
De heer De Vries (CDA): Mevrouw de
Voorzitter! Ik zie dat de Minister
aarzelt. Hij heeft kennelijk al de indruk
dat hij zich wat heeft versproken. In
mijn betoog heb ik namelijk niet
uitgesloten dat te eniger tijd zou
kunnen blijken dat het noodzakelijk is
dat de vereveningstoeslag verdwijnt.
Wat de Minister zei, gaat echter een
paar reuzestappen verder. Zover ben
ik niet gegaan.
Minister De Graaf: Ik ben dan inderdaad iets te vrijmoedig geweest. Ik
dacht dat hij mij deze opening bood.
De heer De Vries bevestigt dit overigens w e l . Dat doet mij deugd. Wij
kunnen daarover dan later in ieder
geval praten. Op dit moment ging ik
echter iets te ver!
De heer De Vries (CDA): Dit doet mij
denken aan de pink die wordt aangeboden en de hand die wordt genomen.
Minister De Graaf: Destijds zijn
toeslagen gegeven aan de minima en
aan de boven-minimale uitkeringstrekkers. Beide toeslagen zijn later
bevroren. De afbouw van de toeslag
voor de minima heeft wel plaatsgevonden, maar niet voor de boven-minimale uitkeringen.
Ik heb dat, eerlijk gezegd, nooit
goed kunnen volgen. De discussie
daarover wordt in ieder geval ook
door de heer De Vries opengehouden.
De heer Weijers (CDA): Mevrouw de
Voorzitter! Was de nota van wijzigingen waardoor dit punt in het wetsontwerp werd aangebracht, niet mede
ondertekend door ene Staatssecretaris
De Graaf?
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Minister De Graaf: Natuurlijk erken ik
dat, mevrouw de Voorzitter! In een
concrete situatie moet je echter in
gemeen overleg met de Tweede
Kamer der Staten-Generaal tot
beslissingen komen!
Dit wil echter niet zeggen dat ik bij
het indienen van de tweede nota van
wijzigingen, het standpunt dat ik
oorspronkelijk heb ingenomen, ooit
heb losgelaten. Ondanks de juiste
constatering van de heer Weijers w i l
ik dat toch even naar voren brengen.
De heer Rietkerk (VVD): Dient u dan
als bewindsman voorstellen in, die u
zelf niet goed kunt volgen?
Minister De Graaf: Als je met de
Tweede Kamer politiek tot concrete
beslissingen moet komen, dan heb ik
wel eens ingestemd met voorstellen
die ik zelf niet zou hebben gedaan.
Vorige week was dat in deze Kamer
toch ook het geval tijdens het debat
over de collectieve sector? Je luistert
naar de Kamer en beslist dan, bij
voorbeeld nog enkele maanden over
het onderwerp te discussiëren. Dat
moet, dunkt mij, ook kunnen.
De heer Rietkerk (VVD): Ik schat de
intelligentie van de Minister echter
hoog genoeg o m de voorstellen te
kunnen volgen.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mevrouw
de Voorzitter! In het licht van de
discussie over de vraag of de Minister
al dan niet achter door hem ingediende
wetsvoorstellen staat, w i l ik hem
vragen of hij ook achter deze wetsvoorstellen staat.
Minister De Graaf: Ik sta achter deze
wetsvoorstellen ook op het punt van
de afbouw van boven-minimale
uitkeringen. Ik heb dat ook verdedigd
en gezegd waarom ik het verdedig en
ben ingegaan op de opmerking van
de heer De Vries. De discussie over de
boven-minimale uitkeringen is
daarmee echter nog niet afgerond. Ik
hoop dan ook dat discussie over dit
punt in de toekomst mogelijk is.
Mevrouw de Voorzitter! Vanwege
het draagkrachtbeginsel wordt
voorgesteld, de bezuinigingen op de
vereveningstoeslag op dit moment te
doen gelden voor het modale dagloon
en daarboven, omdat een verdere
teruggang van de koopkracht zo veel
mogelijk vermeden dient te worden.
De geachte afgevaardigde de heer
Leerling waarschuwt voor het hanteren
van abstracte inkomenscategoriën,
zoals m i n i m u m en modaal, in het
inkomensbeleid. Naar mijn mening
kunnen het m i n i m u m l o o n en de
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daaraan gekoppelde sociale minima
bepaald geen abstracte begrippen
worden genoemd. Sinds enige tijd
vormt dit begrip een van de hoekstenen voor het te voeren inkomensbeleid.
Het begrip 'modaal' moest wel in
het inkomensbeleid worden ingevoerd. De bezuinigingen die vanwege
de financiële problematiek nodig
geacht worden, dienen in eerste
instantie te worden opgebracht door
degenen die daartoe het beste in staat
geacht moeten worden. Daartoe was
een afbakening bij het modaal
inkomen nodig.
De heer Leerling is teruggekomen
op zijn in de schriftelijke behandeling
ingenomen standpunt, dat het
bevriezen van bovenmodale uitkeringen ook gevolgen heeft, en moet
hebben, voor de premieheffing.
Overigens is dit ook bepleit in het
perspectief '86 van de zijde van D'66.
In een structurele stelselwijziging
zou handhaving van de equivalentie
een dergelijke band tussen een
glijdende schaal en een overeenkomsti-ge structuur aan de premiekant nodig
maken.
Voor een tijdelijke maatregel, zoals
de bevriezing van bovenmodale
uitkeringen, acht ik het ongewenst
ingrijpende wijzigingen in de premieheffing in overweging te nemen.
Zojuist heb ik daarop al gewezen.
Mevrouw de Voorzitter! Ik kom nu
op het amendement-B. de Vries en De
Korte.
De heren De Vries en De Korte
hebben een nogal o m v a n g r i j k e n
ingrijpend amendement ingediend
dat beoogt de in het wetsontwerp
voorgestelde tijdelijke bevriezing van
de modale uitkeringen achterwege te
laten en in plaats daarvan te voorzien
in een algemene aanpassing van
m i n i m u m l o o n en sociale uitkeringen
met 2,46% overeenkomstig de
prijscompensatie per 1 juli van dit
jaar. Door de koppeling van de
overige minimumuitkeringen aan het
m i n i m u m l o o n heeft de aanvaarding
van dit amendement tevens tot
gevolg, dat ook deze uitkeringen
slechts met 2,46% zullen stijgen. De
heer De Vries heeft zijn amendement
getoetst aan een aantal criteria die mij
op zich zelf best sympathiek overkomen. Hij komt echter tot een andere
afweging dan ik. Realisering van het
amendement zal tot gevolg hebben
dat de inkomensachteruitgang van de
uitkeringstrekkers op het m i n i m u m n i veau hoger uitvalt dat nu is voorzien.
Weliswaar - ik erken dit - wordt dit
voor de groep die tot de echte minima
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gerekend moeten worden, achteraf
gerepareerd door de voor hen te
realiseren uitkering ineens aan het
eind van het jaar.
Er is echter wel sprake van een
doorbreking van de continuïteit van
het inkomen. Om die reden geef ik
toch de voorkeur aan het wetsontwerp
dat nu hier aan de orde is. Ik verdedig
dit wetsontwerp ook.
Het amendement-Groenman roept
te veel bezwaren op, hoewel - ik
erken dat - daarin de minima meer
worden ontzien dan in het amendement-B. de Vries en De Korte. Naar
mijn mening houdt het D'66-amendement in het bijzonder het bezwaar in,
dat uitkeringen iets beneden modaal
worden verhoogd met 2,46 %, terwijl
vanaf modaal de verhoging slechts
1,45% bedraagt.
Dit betekent dat degenen met een
inkomen net beneden modaal na 1 juli
een bruto uitkering ontvangen die
hoger ligt dan die van de modale
uitkeringsgerechtigden. Op dit
moment zie ik hiervoor geen technische aanvaardbare oplossing zonder
de uitvoeringsorganen voor immense
problemen te plaatsen.
Mevrouw Groenman (D'66): Mevrouw
de Voorzitter! Hoe is dit geregeld in
het voorstel van de Minister? Ik heb
uit de diverse commentaren namelijk
begrepen dat voor dat voorstel
hetzelfde bezwaar geldt.
Minister De Graaf: Ik deins even terug
om een hard antwoord in deze te
geven omdat ik de exacte cijfers niet
bij de hand heb. Ik zal daarop eventueel
in tweede termijn nog terugkomen. Ik
wil ze echter eerst nog naast elkaar
leggen.
Ik neem aan dat hetgeen geschreven
is niet voor niets is gebeurd doch ik
wil dit graag nog even verifiëren en
dat kan ik op dit moment niet doen.
Mevrouw de Voorzitter! Het amendement van de heer De Korte over het
maximeren voorziet anders dan in het
wetsontwerp wordt voorgesteld, niet
in een maximering van het toeslagbedrag vanaf modaal maar in een
afbouw van alle toeslagen over een
reeks van jaren, eindigend per 1
januari 1988.
Mijn bezwaar tegen dit amendement
is dat het op geen enkele wijze
rekening houdt met het draagkrachtbeginsel. Alle inkomensgroepen
leveren eenzelfde percentage van de
toeslag in. Ik heb al eerder in mijn
betoog geschetst dat naar mijn
mening de positie van de laagste
inkomens bij deze maatregelen moet
worden ontzien omdat zij als gevolg
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van andere maatregelen genoemd in
wetsontwerpen met betrekking tot
premiemutaties en dergelijke, reeds
1,5 a 2% achteruitgaan. Dit wil
overigens niet zeggen - dat moge ook
af te leiden te zijn uit het debat dat
zojuist met de heren Weijers en De
Vries is gevoerd - dat deze zaak voor
de toekomst daarmee helemaal van de
baan is. Een en ander moet nu worden
beoordeeld door afweging van de
voorstellen die nu op tafel liggen.
De heer Leerling heeft gevraagd of
er door een verdere verlaging van de
jeugdlonen geen besparing kan
worden gevonden. Zoals bekend, is
anderhalf jaar geleden een aanzienlijke
verlaging van de wettelijke m i n i m u m
jeugdlonen tot stand gekomen. Bij
een gemiddelde bruto daling van
tegen de 15% werd toen een besparing
van zo'n 130 min. op jaarbasis voor
de collectieve uitgaven gecalculeerd.
Ik vraag mij af of reeds weer een
aanzienlijke verlaging zal moeten
worden overwogen. Alleen met
aanzienlijke verlagingen zouden
immers besparingen van enige
omvang kunnen worden bewerkstelligd. Daarnaast is het de vraag in
hoeverre de werkelijk uitbetaalde
lonen, de verlaging van de m i n i m u m lonen zullen volgen. De indruk bestaat
dat dit bij de c.a.o.-lonen over het
algemeen niet het geval is.
Ik kom nu bij vragen die zijn gesteld
over het wetsvoorstel met betrekking
tot verlaging van de kinderbijslag
bedragen. Over de absolute noodzaak
o m te komen tot ombuigingen in de
collectieve uitgaven is de afgelopen
tijd veel gezegd en geschreven. Ik w i l
hierop mede in verband met de
beschikbare tijd thans niet meer
uitgebreid ingaan.
Wel w i l ik nog eens benadrukken
dat men bij ombuigingen niet moet
spreken in termen van 'meest gunstige
maatregelen' maar in termen van
'minst ongunstige maatregelen'.
Bij de totale afweging: waar en hoe
te bezuinigen, is uiteindelijk besloten
dat ook nu de kinderbijslag niet buiten
schot dient te blijven, ondanks de
aanzienlijke ombuigingen die in de
afgelopen reeds jaren zijn gerealiseerd.
Met verwijzing naar deze gerealiseerde
ombuigingen, vragen vele woordvoerders van fracties zich af of het voorstel
dat nu ter tafel ligt niet te ver gaat.
De heer De Vries meent dat het
alternatief dat hij te zamen met de
heer De Korte voorstelt, gelet op de
daarmee gemoeide ombuigingen
zodanig is, dat de kinderbijslagmaatregel per 1 juli volledig achterwege
kan blijven.
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De fractie van de VVD meent, bij
monde van de heer De Korte, dat de
bijslagen per 1 juli niet nominaal
moeten worden verlaagd. De bedragen
zouden dienen te worden bevroren op
het niveau van 1 januari 1982.
Mevrouw Ter Veld wijst de verlaging
van de kinderbijslag per 1 juli af.
Bevriezing is volgens haar mogelijk,
met daarnaast verlaging van de
leeftijdsgrens voor het recht op
kinderbijslag van 27 tot 25 jaar.
Een groot aantal andere sprekers,
onder anderen de heer Schutte, heeft
duidelijke bezwaren tegen deze
verlaging van de leeftijdsgrens.
Bevriezing is volgens hem evenals
volgens de heer Van der Vlies, het
maximaal haalbare. De heer Leerling
is tegenstander van ingrepen in de
kinderbijslag. Voorts hebben ook
mevrouw Brouwer, de heer Willems
en mevrouw Beckers laten weten dat
de verlaging voor hun fracties niet
acceptabel is.
Alvorens in te gaan op de wijzigingsvoorstellen wil ik graag nog even
uiteenzetten waarom het kabinet heeft
gekozen voor verlaging van de
kinderbijslagen per 1 juli 1982.
De heer De Vries (CDA): De Minister
heeft zojuist geconstateerd dat de
fractie van het CDA vindt dat als het
amendement van het CDA en de VVD
over de bevriezing van de uitkeringen
zal worden aangenomen, de ombuig ingen in de sfeer van de kinderbijslag
niet meer noodzakelijk zouden zijn.
Hij heeft vervolgens het standpunt
van de heer De Korte en van andere
sprekers genoemd. Het zou best
interessant zijn als de Minister eens
wat cijfers zou willen vermelden en,
met name, zou willen zeggen of de
cijfers die ik zelf vanmiddag heb
genoemd juist zijn.
Minister De Graaf: Bedoelt de heer De
Vries cijfers aangaande de ombuigingen als zodanig?
De heer De Vries (CDA): Ja, ik vraag
de Minister of het over de hele linie
omhooggaan van de uitkeringen met
2,46% voldoende oplevert o m het
beoogde ombuigingsbedrag voor
1982 te halen zonder dat er in de sfeer
van de kinderbijslag en de WAM-toeslagen iets gebeurt.
Minister De Graaf: Ik heb dat niet
bestreden en zal dat ook niet bestrijden. De cijfers die de heer De Vries
daarvoor heeft aangevoerd zijn dus
juist.
Bij de kinderbijslagmaatregelen per
1 juli heb ik als leidraad genomen dat
de structuur van het stelsel in tact
moet blijven. Ingrijpende structuurwij-
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zigingen kunnen niet tot stand komen
zonder advisering van de Sociaal-Economische Raad. Over de structuur van
het toekomstige stelsel ligt een
uitvoerige adviesaanvraag bij de SER.
Ik vind het buitengewoon jammer dat
de tijd te kort was o m de SER advies
te vragen over de voornemens per 1
juli.
Op de dag dat dit wetsontwerp bij
de Kamer werd ingediend, heb ik de
SER het wetsontwerp plus de memorie
van toelichting toegezonden. Vervolgens heeft de SER vrijdag jongstleden
nog een aantal opmerkingen gemaakt
over het voornemen de kinderbijslag
per 1 juli te verlagen. De heer Leerling
vraagt mijn reactie daarop.
Ik ben de SER er erkentelijk voor dat
hij nog zo snel een reactie heeft willen
en kunnen geven. De opmerkingen
van de SER wil ik graag nader in
beschouwing nemen.
Een deel van de SER meent dat de
maatregel niet strookt met de gedachte
de kinderbijslag inkomensafhankelijk
te maken, waardoor het voorstel toch
een doorkruising zou kunnen betekenen van de advisering over de
structuur van het stelsel. Ik meen dat
dit niet juist is.
Indien de politieke beslissing zou
worden genomen de kinderbijslag
inkomensafhankelijk te maken,
hetgeen nog nimmer het geval is
geweest, kan dit in ieder stelsel van
kinderbijslag zijn neerslag vinden.
Juist door te kiezen voor een
generaal werkende maatregel, kon de
structuur simpelweg in stand worden
gelaten. Voorts ziet de Sociaal
Economische Raad in het voorstel een
ongewenste verstoring van de
bestaande horizontale inkomensverdeling. Dit is juist en onontkoombaar
voor zover de vergelijking wordt
gemaakt tussen gezinnen zonder
kinderen.
Voor de gezinnen met kinderen
treedt die verstoring niet op, juist
omdat die maatregel zo algemeen van
karakter is. De onderlinge verhouding
van de bedragen blijft immers
dezelfde.
Bij de schriftelijke behandeling van
het wetsontwerp hebben verschillende
fracties aangedrongen op het zo snel
mogelijk invoeren van de differentiatie
naar leeftijd, waartoe de Sociaal
Economische Raad al in april 1981
unaniem heeft geadviseerd. In mijn
schriftelijk antwoord heb ik te kennen
gegeven dat deze gedachte m i j zéér
aanspreekt en dat ik zo spoedig
mogelijk met een wetsvoorstel zal
komen. Verschillende fracties zijn
hierop ook vandaag nader ingegaan.
Zowel de heer De Korte als mevrouw
Groenman als de heer De Vries
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juichten het toe indien de leeftijdsdifferentiatie met ingang van 1 januari
1983 wordt ingevoerd. Verder heeft
ook de heer Van der Vlies, met
verwijzing naar de door de SGP-fractie
destijds gesteunde motie-Lubbers,
zich positief uitgelaten over leeftijdsdifferentiatie. Mevrouw Ter Veld gaat
in beginsel eveneens akkoord met de
leeftijdsdifferentiatie, zij het dat zij
daarbij uitdrukkelijk de inkomensafhankelijkheid betrekt.
Mevrouw de Voorzitter! Ik ben
verheugd over de vrijwel algemene
instemming van de Kamer met mijn
voornemen o m de kinderbijslag met
ingang van 1 januari 1983 afhankelijk
te stellen van de leeftijd van het kind.
Er w o r d t hard gewerkt om het
wetsontwerp snel bij de Kamer in te
dienen.
Ik kom nu over de inkomensafhankelijkheid van de kinderbijslag te
spreken. Een aantal fractiewoordvoerders, met name die van de PvdA en
van de CPN, heeft de inkomensafhankelijke kinderbijslag ter sprake
gebracht. Zoals ik ook in mijn schriftelijk antwoord al meedeelde, heeft het
kabinet hierover nog geen standpunt
bepaald.
Het is in ieder geval op grond van
uitvoeringstechnische overwegingen
uitgesloten met ingang van 1 januari
1983 inkomensafhankelijke kinderbijslag te realiseren. De voorbereidende
werkzaamheden van het vorige
kabinet, waarop mevrouw Ter Veld
doelde, betroffen niet de invoering
van inkomensafhankelijke kinderbijslag, maar een inventarisatie van alle
mogelijke ombuigingen, waaronder
de inkomensafhankelijke kinderbijslag.
Bij die inventarisatie is reeds
duidelijk geworden dat invoering van
een dergelijk systeem zeker niet,
alleen al niet op uitvoeringstechnische
gronden, per 1 januari 1983 mogelijk
is. In dat opzicht waren de veronderstellingen van mevrouw Ter Veld veel
te optimistisch. Het perspectief dat zij
al zag gloren is er dus niet.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mevrouw
de Voorzitter! Een van de problemen
waarom men optimistisch of pessimistisch kan zijn, is omdat men de nota
nog niet kent. Ik neem aan dat de
Minister kan aangeven wanneer wij
die nota kunnen verwachten.
Minister De Graaf: Dat staat in mijn
volgende regel!
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Gaat het
bij de inkomensafhankelijke kinderbijslag o m politieke problemen, of
inderdaad o m zuiver uitvoeringstech-
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nische problemen? Wellicht kan de
Minister daarop pas antwoorden als
wij de nota ook hebben.
Minister De Graaf: Ik denk dat dit het
geëigende moment zal zijn o m daarop
in te gaan. Ik kan over de zaak ten
principale alleen dan een discussie
met mevrouw Ter Veld aangaan als
daarover politiek gezien een beslissing
is genomen. Ik heb duidelijk gezegd
dat die nog niet is genomen. Ook al
zou men een dergelijke regeling
willen - ik weet dat m e v r o u w Ter Veld
dat wil en ik respecteer dat - dan nog
is duidelijk dat het volstrekt uitgesloten
is per 1 januari 1983 werkelijk met iets
te komen.
Dat was de kern van mijn bezwaar.
Mevrouw Ter Veld is zelf altijd een
van de eersten die zegt, dat w e over
dit soort vrij ingrijpende voorstellen
tot wijziging van stelsels op zijn minst
de sociale partners moeten raadplegen
en moeten luisteren naar de SER.
Ik zal straks nog een zin uitspreken
waaruit blijkt, dat in ieder geval het
advies van de SER niet op die korte
termijn te verwachten is. Dan moet de
hele vertaling in wetgeving enz. nog
beginnen.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mevrouw
de Voorzitter! Zou het te ver gaan de
Minister nu al te vragen, wat zijn inzet
op dit punt is?
Minister De Graaf: Daarop kan ik pas
een antwoord geven als het beraad
ten principale is afgerond. Ik heb
vanwege het feit, dat men in het
parlement, dat ook de SER, dat
eigenlijk iedereen vindt, dat zo snel
mogelijk de leeftijdsafhankelijkheid
moet worden gerealiseerd, op mij
genomen in ieder geval zo snel
mogelijk met een wetsvoorstel
daarover te komen, te meer omdat de
hele adviesprocedure daarover is
afgerond.
De SER heeft erover een positief
advies uitgebracht en de voorbereiding
van de wetgeving is al heel ver
gevorderd. Als de wens daartoe zo
algemeen is, is het toch logisch dat ik
er zo snel mogelijk mee bij de Kamer
kom? Men mag mij aan die woorden
blijven herinneren.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wij
hadden inderdaad een koppeling
gelegd tussen inkomensafhankelijke
en leeftijdsafhankelijke kinderbijslag.
Ik moet dus aannemen dat de Minister
volledig blanco het debat over de
inkomensafhankelijke kinderbijslag zal
ingaan.
Minister De Graaf: 'Volledig blanco' is
nogal wat.
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Mevrouw Ter Veld (PvdA): Een
antwoord moet toch mogelijk zijn.
Minister De Graaf: Ik wil inderdaad
het gesprek in volle zin open ingaan.
Blanco echter, dat zal toch niemand
doen.
De heer De Vries (CDA): Mevrouw de
Voorzitter! Ik constateer dat mevrouw
Ter Veld een relatie ziet tussen
leeftijdsafhankelijkheid en inkomensafhankelijkheid. Ziet de Minister die
relatie ook?
Minister De Graaf: Neen, die zie ik
helemaal niet. Mevrouw Ter Veld ziet
ook geen relatie. Zij had het over leeftijdsafhankelijkheid, maar zij wil
tegelijk ook praten over inkomensafhankelijkheid. Dat is een keuze. Die
relatie is er dus niet en die wil ik haar
ook niet in de mond leggen.
De heer De Vries maakt duidelijk dat
hij niets voelt voor een inkomensgebonden kinderbijslag. Een zakelijke
discussie hierover is naar zijn mening
echter heel goed mogelijk. Ik ben dat
met hem eens. Die discussie zou
kunnen plaatsvinden aan de hand van
de inventariserende nota over
mogelijke ombuigingen in de kinderbijslag.
Deze inventariserende nota kan bij
het wetsontwerp ter realisering van
de leeftijdsafhankelijkheid worden
betrokken. Wat mij betreft, kunnen w i j
dan daarover een volledige en
zakelijke discussie voeren.
Bij het vraagstuk van de inkomensafhankelijkheid speelt het fiscale
draagkrachtbeginsel uiteraard een
belangrijke rol. In antwoord op een
vraag van de heer Schutte zeg ik dat
die fiscale aspecten in de nota
uitvoerig aan de orde zullen komen.
Volgens de heer De Vries is het niet
duidelijk dat de overgang naar een
nieuwe kinderbijslagregeling het
mogelijk maakt om tegelijkertijd nog
eens 500 miljoen te besparen. Ik merk
hierbij op dat de voorgestelde
verlaging van de kinderbijslag per 1
juli structureel een ombuiging
betekent van 300 miljoen gulden per
jaar.
Er resteert dan derhalve nog een
bedrag van 200 miljoen voor 1983 en
de jaren daarna. Ik wijs er in dit
verband op dat, indien besloten wordt
tot een geringere ombuiging per 1 juli
aanstaande, de structurele ombuiging
ook aanzienlijk geringer wordt. Het is
sterk de vraag of het taakstellend
bedrag aan ombuigingen in de sfeer
van de kinderbijslag dan niet zal
moeten worden bijgesteld.
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De heer De Vries (CDA): Mevrouw de
Voorzitter! Als ik het goed heb
spreken wij vandaag over een taakstellend bedrag in de sfeer van de sociale
zekerheid van 300 miljoen; dat bedrag
moet voor het volgend jaar het
dubbele zijn. Het gaat er toch niet in
de eerste plaats o m dat dit bedrag
moet worden gevonden in voorziening
a of b of c, maar dat het uit de sfeer
van de sociale zekerheid gehaald
wordt?
Minister De Graaf: Om die reden heb
ik gezegd dat, als de voorgenomen
taakstelling van nu voor 1982 en 1983
niet op die manier gehaald wordt,
wij de zaak dan in heroverweging
moeten nemen.
Ik sta hier regeringsvoorstellen te
verdedigen met die gegeven opsplitsing op basis van de wetsontwerpen
die nu aan de orde zijn en ik moet ook
de 'vertaling' naar 1983 in het oog
houden. De heer De Vries moet maar
even in de Voorjaarsnota kijken naar
de taakstellende bedragen, die daarin
worden genoemd.
Het definitieve advies van de SER
over de structuur van de kinderbijslag
zal - ik duidde er zoeven al o p ; ik zeg
dit in antwoord op een vraag van de
heer De Vries - niet op korte termijn
beschikbaar zijn en vandaar ook dat
het optimisme van mevrouw Ter Veld
niet realistisch is.
Vervolgens kom ik op het probleem
van de eenmalige uitkering. De heer
de Korte stemt in met een verfijning
van de regeling naar gezinsgrootte en
de heer Schutte juicht die toe. Mevrouw Brouwer stelt dat in de
eenmalige uitkeringsregeling voor de
echte minima stilzwijgend het kostwinnersbeginsel is ingevoerd.
Naar aanleiding hiervan merk ik op
dat recht op de eenmalige uitkering
bestond voor verschillende types van
huishoudingen, zoals één-persoonshuishoudingen, huishoudingen van
twee volwassenen - echtparen en
samenwonenden - en huishoudingen
van één volwassene met kinderen, de
zogenaamde één-oudergezinnen.
Wat de echtparen en samenwonenden betreft, kon die eenmalige
uitkering worden aangevraagd door
zowel de kostwinner als de niet-kostwinner. Ik ontken dan ook dat een
kostwinnersbegrip in die regeling is
geïntroduceerd.
Mevrouw Brouwer merkt voorts op
dat de koopkracht verder achter

Minister dat, als de hoogte van de
uitkeringen afhankelijk wordt gesteld
van de leefsituatie, dit niet het
invoeren van het kostwinnersbegrip
betekent?
Minister De Graaf: Ik dacht niet in die
zin zoals bij voorbeeld inzake de
gelijkberechtiging. Wat wij doen met
het verlenen van eenmalige uitkeringen, gerelateerd aan de verschillende
behoeften, is hetzelfde als wij doen in
het kader van de Algemene Bijstandswet en de op de Algemene Bijstandswet gebaseerde rijksgroepsregelingen.
Mevrouw Brouwer (CPN): En de
behoefte is gekoppeld aan de leefsituatie en daarmee wordt toch het
kostwinnersprincipe benaderd.
Minister De Graaf: Als mevrouw
Brouwer het kostwinnersbeginsel op
die manier wenst te hanteren, dan kan
ik niet anders zeggen dan dat het
inderdaad het geval is. Dat betreft het
hele uitkeringsstramien dat w i j met
name in onze sociale voorzieningen
aantreffen.
Juist het meetellen van relatieve
behoeften bij de echte minima is een
element dat een centrale rol speelt. Ik
heb de indruk dat, indien het gaat o m
het al dan niet invoeren van het
kostwinnersbeginsel, het met name
gaat om een wijzevan verzelfstandiging
van man en vrouw in de nieuwe
sociale zekerheidswetgeving in
Nederland op basis van de EG-richtlijnen, die niet in strijd is met de
EG-richtlijnen.
Daarbij komt namelijk een kostwinnersbegrip aan de orde, dat ik niet wil
hanteren, maar het mag daarmee in
ieder geval niet in strijd zijn. Ik acht in
die zin de vertaling van onze sociale
verzekeringswetgeving in een gelijkberechtiging tussen man en vrouw
mogelijk. Wij hebben een en ander
reeds gerealiseerd in de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet zonder
met die EG-richtlijn op het punt van
het kostwinnersbeginsel in strijd te
komen.
Mevrouw Brouwer (CPN): Is het de
Minister bekend dat de Emancipatieraad anders denkt over deze kwestie?

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik wil hier
graag nog even op ingaan. Vindt de

Minister De Graaf: Dat is mij bekend,
maar dat verandert aan mijn standpunt, althans voor zover ik het nu kan
bekijken, niets.
De discussie over de vertaling van
de gelijkberechtiging van man en
v r o u w in de AOW moet nog plaatsvinden. Het is bekend dat er nog een
advies-aanvrage aan de SER ligt. Ik
wacht nog steeds op dit advies.
Helaas duurt dit wat lang. Dit geldt
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echter niet voor de Emancipatieraad
die tot mijn genoegen sneller werkt.
De heer De Korte stemt in met een
verfijning van de regeling naar
gezinsgrootte, de heer Schutte juicht
dit toe. Mevrouw Brouwer stelt zich...
oh nee, verdikkeme, ik heb dit verhaal
al verteld. Het is natuurlijk wèl zo dat
men de dingen vaak moet herhalen
voordat ze overkomen.
Mijn ervaring is, dat dit geldt voor
alle tot nu toe door mij in deze Kamer
verdedigde maatregelen. Of dit nu op
basis van Bestek '81 was of bij het
kabinet Van Agt III; het kost tijd.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Zou het komen dat zij niet deugen?
Minister De Graaf: Neen. Ik vind dat
zij voortreffelijk zijn. Ik verdedig
hetgeen uw geestverwanten hebben
voorbereid.
De heer Buurmeijer (PvdA): Wij zijn
ook zeer consequent.
Minister De Graaf: Dat is goed, of
niet.
Mevrouw de Voorzitter! Mevrouw
Brouwer merkt op, dat de koopkracht
verder achteruit is gegaan dan uit de
officiële cijfers blijkt. Zij verwijst
onder andere naar het rapport van de
Gemeentelijke Sociale Dienst in
Rotterdam, waarin gerekend is met
een geraamde prijsstijging voor 1982
van 6 a 6,5% die ontleend is aan de
Macro Economische Verkenning van
1982. Deze prijsraming is inmiddels
verschillende malen door het Centraal
Plan Bureau bijgesteld en komt nu
naar verwachting uit op 5,75%.
Bij de presentatie van de koopkrachtcijfers wordt de eenmalige uitkering
in 1982 buiten de koopkrachtontwikkeling gehouden. Dit wordt door de
GSD in Rotterdam niet gedaan met
als gevolg dat er sprake is van een
grote negatieve koopkrachtmutatie
van 1982 ten opzichte van 1981 dan
volgens de door ons gehanteerde
berekeningswijze.
Door de GSD wordt de aandacht
gevestigd - mevrouw Brouwer deed
dit ook - op het feit dat vaste lasten
een steeds groter deel van het reële
inkomen gaan uitmaken. Dit is reeds
door de Regering onderkend. De
interdepartementale commissie
Woonlasten is reeds bezig om de
knelpunten, die hierdoor ontstaan, te
inventariseren.
De GSD in Rotterdam gaat uit van
de veronderstelling dat de bijstandsinkomen per 1 juli 1982 niet wordt
geïndexeerd. Gezien de netto-nettokoppeling is dit een onjuiste veronderstelling.
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De heer Schutte acht het mechanisme tot behoud van de koopkracht
voor de echte minima in eerste
instantie een instrument, dat in de
fiscale sfeer werkzaam zou moeten
zijn. Met betrekking tot de structurele
voorziening ben ik het met de heer
Schutte eens, dat een fiscale oplossing
op zijn minst een serieuze overweging
verdient.
Bij de eenmalige uitkering voor
1982 kan een dergelijke integratie
door middel van het fiscale instrument
nog niet worden gerealiseerd. De
systematiek van het toekennen op
aanvrage is op deze termijn het enig
mogelijke.
De heer Schutte vroeg of door een
eenmalige uitkering aan de echte
minima de verhoudingen tussen de
echte minima en de modale inkomens
niet steeds schever komen te liggen.
Zolang de uitkeringen aan de echte
minima eenmalig worden verleend,
zal de bestaande verhouding tussen
minima en de modale inkomens niet
structureel worden gewijzigd. Het ligt
anders als de echte-minimum-systematiek definitief zou worden gemaakt.
De heer Schutte vroeg tevens of dit
onderscheid ook moet worden
gemaakt bij andere inkomenscategorieën. De eenmalige uitkering is
bedoeld als een tegemoetkoming in
de koopkracht van de mensen met de
laagste inkomens. Het ligt daarom
niet voor de hand dit onderscheid
tussen echte minima en onechte
minima door te trekken naarinkomenscategorieën boven het m i n i m u m .
Mevrouw de Voorzitter! De heren
De Korte en De Vries spraken over het
betrekken van de zelfstandigen in de
regeling voor de echte minima in
1982. Op 12 mei heeft de Minister-President per brief aan de Kamer, stuk
17420 nr. 1, meegedeeld dat een
financiële voorziening zal worden
getroffen voor dezelfde doelgroep als
in 1981. Dat wil dus zeggen exclusief
de zelfstandigen.
Tijdens het debat over de regeringsverklaring deelde de Minister-President de bezorgdheid over de inkomensontwikkeling van de kleine zelfstandigen. Hij zei bereid te zijn na te gaan
hoe door middel van een gerichte
maatregel de financiële problemen
van deze groep kunnen worden
verlicht. Alvorens hierover een
definitieve beslissing te nemen, stel ik
mij voor eerst met de Kamer van
gedachten te wisselen over de brief
van 11 mei jongstleden, waarin het
scheppen van een minimum-garantie
voor zelfstandigen ten principale aan
de orde is ges*e'd.
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Overigens wil ik hieraan toevoegen
dat de tot nu toe genoemde bedragen
betrekking hebben op een regeling
met dezelfde doelgroep als in 1981,
dus exclusief de zelfstandigen. In de
brief van 11 mei is een bedrag
genoemd van f 3 0 min. voor een
uitkering aan alleen de zelfstandigen.
Mevrouw de Voorzitter! Mevrouw
Groenman is van mening dat de
bijstandsnorm voor één-ouder-gezinnen verhoogd moet worden van 90
naar 92,5%. Over deze kwestie heeft
de Kamer inmiddels een brief ontvangen, zo meen ik. Als dat nog niet zo is,
neem ik aan dat die brief de Kamer
zeer spoedig zal bereiken. Ik wil
hierop, omdat het primair een zaak is
voor mijn collega van CRM, nu niet
verder ingaan.
Mevrouw Groenman (D'66): Ik begrijp
dat toch niet helemaal. Wij hebben
het hier over eenmalige uitkeringen
en over koopkracht en dan raken de
één-ouder-gezinnen opeens buiten
beeld. Ik vind dat ontzettend jammer
en ik betreur het ook dat die notitie er
nog niet is.
Minister De Graaf: Waarom zegt u dat
de één-ouder-gezinnen buiten beeld
zijn? Die gezinnen delen wel degelijk
in de eenmalige uitkering. U voert iets
ten tonele wat losstaat van die
eenmalige uitkering. Dat is een zaak
die ten principale besproken moet
worden en gaat veel verder dan deze
eenmalige uitkering.
U kunt mij niet verwijten dat ik de
één-ouder-gezinnen buiten beeld heb
gebracht. Dat is volstrekt niet waar. U
probeert alleen méér in beeld te
brengen.
Mevrouw Groenman (D'66): Dat
begrijp ik wel. Laten wij ons dan even
concentreren op de koopkrachteffecten. Binnen dat beeld vallen de
één-ouder-gezinnen wel. Het is
duidelijk dat ik ze buiten de eenmalige uitkering wil plaatsen. Ik wilde
alleen maar zeggen dat ik het betreur
dat de notitie, die ons is toegezegd in
de regeringsverklaring, er nog niet is.
Die notitie had juist een rol moeten
spelen nu w i j het hier over de koopkracht hebben. De Minister kan er
overigens niets aan doen dat die
notitie ons nog niet bereikt heeft.
Minister De Graaf: Dat is inderdaad
een discussie die mevrouw Groenman
moet voeren met mijn collega van
CRM. Het gaat daarbij namelijk o m
het niveau van bijstandsuitkeringen,
ook voor één-ouder-gezinnen, in
relatie tot andere bijstandsuitkeringen.
Dat is een principiële discussie, die
overigens niet voor het eerst wordt
gevoerd.
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Ik herinner mij dat ook mevrouw
Beckers daarover in het verleden
menigmaal heeft gesproken. Ik denk
dan aan de discussie die wij bij
voorbeeld hebben gevoerd over de
invulling van een aantal kinderbijslagmaatregelen.
Ik ken het probleem, maar het is
niet het probleem van de eenmalige
uitkering. Het draait om de onderlinge
verhouding tussen de bijstandsuitkeringen. Ik wil mij niet op glad ijs
begeven of op een terrein dat primair
bij mijn collega van CRM hoort. Dat
zal hij mij wellicht niet in dank
afnemen. Het is ten slotte zijn toko. Zo
te zien heb ik mevrouw Groenman
niet geheel overtuigd.
Mevrouw de Voorzitter! De heer
Van der Vlies plaatst de nodige
vraagtekens bij de consequenties die
de wijzigingen zouden moeten
hebben in de fiscale sfeer. Gelet op de
samenhang die bestaat tussen
kinderbijslag en kinderaftrek, ben ik
het in beginsel met hem eens.
Maatregelen in de sfeer van de
kinderbijslag moeten inderdaad
worden bezien op hun gevolgen voor
de fiscaliteit.
Ten slotte wijs ik het voorstel van
de Partij van de Arbeid, verwoord
door mevrouw Ter Veld, o m de
leeftijdsgrens voor het recht op
kinderbijslag voor studerende kinderen te verlagen - dat in de v o r m van
een amendement is ingediend - af.
De argumentatie van de Raad van
State dat hierbij wel degelijk in de
structuur wordt ingegrepen, onderschrijf ik volledig.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Mag ik de Minister nog een vraag
stellen? Bij de discussie over de
bevriezing van de uitkeringen boven
modaal is het amendement van de
heren De Korte en B. de Vries ter
sprake geweest, dat alle uitkeringen
per 1 juli wil verhogen met 2,5%,
want dan zou de kinderbijslagmaatregel achterwege kunnen blijven.
De Minister heeft in eerste instantie
gezegd, dat hij zijn eigen voorstel
verdedigt. Bij de bespreking van
kinderbijslagmaatregel constateerde
hij in het begin dat een groot aantal
fracties het met die maatregel niet
eens waren. Ik verwachtte toen een
soort conclusie van hem, maar die
conclusie kwam niet.
Dat is op zich zelf niet zo vreemd
want de Minister zei in eerste instantie
dat hij zijn eigen voorstel verdedigt,
maar in een brief van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, gedateerd 18 juni staat een zin die mij in
hoge mate bevreemdt, namelijk:
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aanwezig kon zijn. Ik had de Minister
overigens al laten weten waarom dat
Inmiddels hebben wij aanwijzingen
zo was.
dat dit wetsontwerp (de bevriezing
Ik begin met het wetsontwerp
van uitkeringen) zodanig gewijzigd
inzake de tijdelijke bevriezing van
gaat w o r d e n , dat alle uitkeringen per
bovenmodale uitkeringen. Wij hebben
1 juli aanstaande verhoogd zullen
een
zestal argumenten genoemd, op
w o r d e n met 2,5%. Ik vraag de Minister
grond waarvan w i j daar zeer weinig
of de VNG die aanwijzingen heeft
voor voelden. Op drie ervan is de
gekregen via het departement, via de
Minister ingegaan. Wij hebben
Minister, of dat zij die informatie
gezegd dat de maatregel de equivalenkennelijk uit andere feiten heeft
tie aantast.
gehaald.
De Minister zei: Ja, maar de
Minister De Graaf: Ik kan hier heel
equivalentie is maar een deel van het
kort en heel duidelijk over zijn. Men
stelsel. Wij zeggen: Niet een deel,
heeft van mij of van mijn departement
maar het grootste deel. Daarom
deze aanwijzingen niet gekregen.
vinden wij het een belangrijk argument.
M e v r o u w Beckers-de Bruijn (PPR):
Het tweede argument dat ik noemde
Dan moet ik constateren, dat er
was, dat de maatregel een wijziging
kennelijk uit het feit dat twee w o o r d van het stelsel inhoudt, en wel omdat
voerders van grote fracties een
er sprake is van bevriezing boven
amendement hebben ingediend,
modaal. Dat vinden wij een abrupt
geconcludeerd wordt dat er aanwijzinglijdende schaal. Ik herhaal dat zo'n
gen zijn dat het wetsvoorstel gewijzigd
wijziging van het stelsel nu niet moet
gaat w o r d e n . Als door die woordvoerplaatsvinden. Misschien zegt de
ders deze indruk gewekt zou zijn, vind
Minister dat het geen wijziging van
ik dat de discussie in de Kamer bij
het stelsel is.
voorbaat zinloos maken. Ik hoop dat
Welnu, dan moet hij een maatregel
dit niet gebeurd is.
kiezen zoals bij de kinderbijslag: 'Een
Minister De Graaf: Ik ben niet verantgenerale maatregel tast de structuur
woordelijk voor wat de VNG schrijft,
niet aan.' Als hij zo'n maatregel kiest,
voor wat zij zien als aanwijzingen en
dan ben ik het ermee eens. Zo'n
voor wat zij daaruit afleiden.
maatregel is gekozen in het CDA/VVDamendement.
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR):
Het derde argument betreft de
Het was mijn conclusie. Dit was geen
stijgende kosten van de werkgevers.
vraag meer aan de Minister.
De Minister heeft dit eigenlijk afgeweDe heer De Vries (CDA): Ik kan alleen
zen. Onze indruk is dat in veel ca.o.'s
maar zeggen, dat ik het uitgesloten
aanvullend zal moeten worden
acht dat welke groepering buiten deze
bijgespijkerd. Wij hebben in elk geval
Kamer dan ook via mijn fractie dit
genoteerd dat de Minister begrip
soort aanwijzingen gekregen zou
heeft voor het ingediende amendehebben.
ment.
Hij heeft gezegd dat wat hem
De heer De Korte (VVD): Ik wist al
heel lang wat ik wilde, maar ik was
betreft een belangrijke randvoorwaarbepaald nog niet op de hoogte van wat de is ingevuld, namelijk dat er aan de
andere partijen wilden. Ik heb overigens onderkanttekening wordt gehouden
wel de nota naar aanleiding van het
met extra steun voor de echte minima.
verslag gelezen en daaruit kon je uit
Dat vond hij sympathiek, maar hij
bepaalde dingen opmaken dat men
bleef de voorkeur geven aan zijn
aan het delibereren was. Wat ons
eigen wetsontwerp.
betreft was er vrij veel helderheid,
Ik w i l alleen maar onderstrepen dat
maar dat maakt nog geen meerderheid, wij ook de voorkeur blijven geven aan
dus als bestuurslid van de VNG zou ik
onze aanpak. Het is natuurlijk de
zo'n conclusie niet hebben getrokken.
bedoeling dat het een als tijdelijk
gepresenteerde maatregel is. Wij
De Voorzitter: Ik denk dat de vragen
zullen hierop terugkomen tijdens de
nu voldoende zijn beantwoord. Ik stel
behandeling van de notitie over de
voor daar bij de repliek op in te gaan,
grondslagen. Het is een tijdelijk
voor zover daar nog behoefte aan is.
bedoelde maatregel. Er is dan ook iets
veranderd in het amendement. Wat
D
ons betreft, zullen wij elkaar voor 1
De heer De Korte (VVD): Mevrouw de
januari weer spreken over dit onderVoorzitter! Ik dank de Minister voor
werp.
zijn antwoord. Mijn excuses dat ik bij
Minister De Graaf: Is er iets veranderd
een deel van de beantwoording niet
in het amendement? Tot nu toe wist ik
van niets.
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De heer De Vries (CDA): Er was
inderdaad een foutje in het amendement geslopen. Zoals het amendement
vanmiddag was geformuleerd, ging
het niet o m een tijdelijke, maar o m
een structurele maatregel. Dat was
bepaald niet onze bedoeling, zoals
men uit mijn betoog heeft kunnen
opmaken. Inmiddels is het amendement zodanig gewijzigd, dat het niet
meer is dan een strikte uitschuifoperatie die per 1 januari aanstaande
afloopt.
Mevrouw Groenman (D'66): Blijft het
dan nog het amendement-De Vries/De
Korte?
De heer De Vries (CDA): Het blijft het
amendement-De Vries/De Korte.
Mevrouw Groenman (D'66): Dat is
mooi. Ik was al ontzettend geschrokken.
De heer De Korte (VVD): Ik heb al
gezegd dat wij elkaar daarover voor 1
januari weer spreken. Dat is de
consequentie die ik hieraan verbind.
Op het gebruik van de gelden die
uit het amendement voortvloeien,
zullen wij in elk geval terugkomen als
wij komen te praten over de werkgelegenheid. Wij vinden dat, als het
bedrag dat extra overblijf toch wordt
gebruikt ter dekking van het financieringstekort, dit indirect werkgelegenheidseffecten met zich brengt.
Met betrekking tot de kinderbijslag
zijn wij van mening dat, ondanks het
ingediende amendement, tóch tot een
bevriezing moet worden gekomen.
Wij vinden namelijk dat ook in de
sfeer van de kinderbijslag toch een
bijdrage moet worden geleverd, zij
het niet in de mate als door de
Minister was voorgesteld. Wij zijn blij
met zijn toezegging dat er nu zo snel
mogelijk een wetsontwerp tot invoering van leeftijdsafhankelijkheid zal
worden ingediend.
Wij begrijpen echter niet zijn
terughoudendheid wat betreft het
duidelijk afwijzen van het idee van de
PvdA-fractie met betrekking tot de
inkomensfhankelijkheid, want het is
toch volstrekt duidelijk hoe daarover
in de Kamer wordt gedacht. De
Minister mag wat ons betreft gerust
vrij open zeggen: laten wij dit nu
maar niet doen.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
De heer De Korte acht het terecht dat
er ook iets in de sfeer van de kinderbijslag gebeurt, hoewel minder dan
de Minister w i l , want hij wil volstaan
met het bevriezen. Houdt dit in dat de
fractie van de VVD, behalve de
bezuiniging via het CDA/VVD-amende-
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De Korte
ment nog een extra bezuiniging van
95 miljoen boven water wil krijgen?
De heer De Korte is dus niet tevreden
met 300 miljoen.
De heer De Korte (VVD): Wij hebben
samen met de CDA-fractie een
amendement ingediend, waarvan wij
het lot afwachten. Voorts hebben wij
een amendement ingediend met
betrekking tot de kinderbijslag,
waarvan wij ook het lot afwachten.
Wij zien dan wel wat er uiteindelijk uit
voortvloeit.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Zo
werkt dat niet.
De heer De Korte (VVD): Misschien
wat u betreft, wat mij betreft wèl.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Neen, neen, u tracht eerst via het
amendement-CDA/VVD een bepaalde
hoeveelheid geld binnen te krijgen en
daarna probeert u, terwijl de 300
miljoen dan binnen zijn (als ik het zo
mag zeggen) extra via de kinderbijslag
iets binnen te krijgen.
De heer De Korte (VVD): U loopt op
de dingen vooruit.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Ik
loop niet op de dingen vooruit. Ik vind
dat u daar eerlijk een antwoord op
moet geven. U bent namelijk bezig
meer te bezuinigen. Als u vindt dat
dat moet, mag u meer bezuinigen
- wij vinden dat niet nodig - , maar
dan moet u dat eerlijk zeggen en niet
denken: ach, ik zie het wel. Zo werken
wij hier niet.

Ik zal nu spreken over het wetsontwerp maximering vereveningstoeslagen. Ik vind het jammer dat de
Minister bezwaar heeft tegen ons
amendement. Hij zei dat het amendement geen rekening houdt met het
draagkrachtprincipe, omdat er
sprake is van eenzelfde percentage.
Welnu, dat is het grondbeginsel van
de equivalentiegedachte. Dat is nog
steeds de hoofdzaak, met name bij de
WAO. Wij vinden daarom dat, met
betrekking tot die afbouw, hetzelfde
gedrag gehandhaafd moet en mag
worden.
Bovendien is er nog de kwestie van
de rechtsongelijkheid, die zich gaat
toespitsen op de beneden-modale
categorieën. Wij hebben daar niets
over gehoord. Ik vind dat de Minister
daar iets over moet zeggen.
Ten slotte zal ik nog iets opmerken
over de echte minima. Wij hebben
begrepen dat de Minister die niet
afwijst. Hij kan dat ook niet, want de
Minister-President heeft daar al een
toezegging over gedaan. Wel ziet hij
nog bezwaren. Mij is ter ore gekomen
dat men in kringen van de kleine
zelfstandigen zegt dat de regionale
dienstverleningscentra klein bedrijf en
de Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen zeer wel in staat zijn o m
die uitvoering ter hand te nemen. Dat
is ons uit die kring ter ore gekomen.
Dat kan de Minister misschien helpen
in de gedachtenvorming over de
uitvoering.

D

De heer De Korte (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Ik zie zoveel verschillende
voorstellen die zijn ingediend: er zijn
de voorstellen van de Minister, waar
hij nog steeds de voorkeur aan geeft;
er is een pakket besproken door het
CDA; wij hebben onzerzijds bepaalde
elementen van een pakket naar voren
gebracht; w i j hebben gehoord hoe het
bij D'66 ligt en hoe het bij de PvdA
ligt. Wij zien wel hoe het verder loopt.
Er zal een bepaalde volgorde voor de
stemmingen aangewezen worden.
Daar moet je niet op vooruit lopen.

De heer De Vries (CDA): Mevrouw de
Voorzitter! Ook van mijn kant dank
voor de antwoorden van de Minister.
Ik had deze tweede termijn willen
beginnen met een mededeling
omtrent de verbetering die in het
amendement is aangebracht, maar
dat is inmiddels via een interruptiedebatje al opgehelderd.
Ik wil een opmerking maken over
het wetsontwerp dat strekt tot
bevriezing van de boven-modale
uitkeringen. De Minister heeft zijn
oordeel gegeven over het, inmiddels
verbeterde, amendement van CDA en
VVD.
Hij heeft gezegd dat de cijfers die ik
vanmiddag heb vermeld, kloppen en
vervolgens heeft hij, zoals mocht
worden verwacht, zijn eigen voorstel
verdedigd. De argumenten die de
Minister daarbij tegen ons voorstel
heeft aangevoerd, waren niet van
zodanige aard dat dit mijn opvattingen
heeft veranderd.
Ik heb eigenlijk ook de conclusie
getrokken, dat de Minister geen hard
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De heer De Korte (VVD): Wij zijn nog
niet aan het eind van het debat,
mevrouw Epema.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): Wij
willen wel een beetje duidelijkheid in
het debat. Wij zitten hier voor gemeen
overleg. Waarom wilt u niet duidelijk
vertellen dat u bezig bent om f300
miljoen en nog eens 95 miljoen extra
op tafel te krijgen? Dat kunt u hier
toch eerlijk vertellen.

afwijzend oordeel over het amendement heeft uitgesproken. Daarmee
ben ik blij.
Dan wil ik nog een opmerking
maken over het amendement van
mevrouw Groenman. De Minister
heeft gezegd, dat dit amendement
uitvoeringstechnische problemen
oproept; voorts is daar het element
van de glijdende schaal, waarover wij
vanmiddag ook al even hebben
gediscussieerd.
Ondanks de charme die ik zelf ook
wel in dit amendement zie, is het
probleem van de glijdende schaal en
het daarmee - hoe men het ook
wendt of keert - gepaard gaande
vooruitlopen op de stelselwijziging
een voor ons zo zwaarwegende zaak,
dat wij om die reden zelf niet deze
weg hebben willen opgaan, hoewel
ook wij dit in een bepaald stadium
wel hebben overwogen.
Als ik het beeld vergelijk van
respectievelijk het nu ter tafel liggende
CDA-pakket en het voorstel van D'66,
dan zie ik als het belangrijkste verschil,
dat in het voorstel van D'66 de
gezinnen zonder kinderen worden
ontzien, terwijl in het door het CDA
gepresenteerde pakket het met name
de gezinnen met kinderen zijn die iets
meer worden ontzien; de bovenmodale uitkeringstrekkers gaan in het
CDA-pakket iets minder achteruit.
Mevrouw Groenman (D'66): Ik wil de
heer de Vries op het volgende wijzen.
Ik heb hier een staatje met mutatieverschillen van de netto-uitkeringen ten
opzichte van 30 juni 1982. Wanneer ik
naar het staatje kijk waarin de getallen
voor gezinnen met kinderen staan
vermeld, zie ik dat het voorstel van de
heer De Vries voor een WAO'er met
kinderen en met een toeslag op het
minimumniveau, resulteert in een
extra van 20 gulden per maand.
Uit mijn voorstel resulteert een
extra bedrag van 25 gulden per
maand. Het gaat nog steeds om
WAO'ers met kinderen met een
toeslag op het minimumniveau. Het
voorstel van de heer De Vries voor
minimum-plus-niveau resulteert
inderdaad in een extra bedrag van 19
gulden en mijn voorstel in een extra
bedrag van 13 gulden.
Ik kan ook wel de bedragen geven
voor gezinnen zonder kinderen, maar
ik nodig de heer De Vries uit o m
straks naar die staatjes te kijken, want
het is niet zo dat hij de mensen met
kinderen spaart en dat ik dat niet doe.
Ook het omgekeerd is waar.
De heer De Vries (CDA): Wij hebben
vanmiddag gediscussieerd in procen-
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De Vries
ten en wij doen het nu kennelijk in
centen. Ik heb het staatje van mevrouw
Groenman nog niet gezien en ik weet
ook niet waar het vandaan komt. Ik
meen dat het niet bij de stukken was
die wij ontvangen hebben. Het is voor
mij uitermate moeilijk, er commentaar
op te geven.
Mijn eerste indruk is dat het
voorstel van mevrouw Groenman
voor de gezinnen met kinderen op het
minimumniveau 5 gulden per maand
gunstiger uitkomt dan het CDA-voorstel. Wanneer dit juist is, wil ik dit
graag erkennen.
Mevrouw Groenman (D'66): Ik wil
deze bedragen ook nog wel even in
procenten geven, want die zijn bij de
heer De Vries kennelijk wel bekend.
Voor het sociaal m i n i m u m met
kinderen komt ons voorstel neer op
een achteruitgang van 2,0%. Ditzelfde
geldt voor het voorstel van het CDA
en de VVD. Voor WAO'ers met een
dagloon van 121 gulden - dat is
m i n i m u m - betekent het D'66 voorstel
een achteruitgang van 2,5% en het
CDA-voorstel een achteruitgang van
2,6% voor mensen met kinderen.
De heer De Vries (CDA): Als het gaat
om twee pakketten met voorstellen
sluit ik niet uit dat daarin verschillen
voorkomen. Het is echter volstrekt
duidelijk dat wij het hebben over
uiterst minieme verschillen van vijf
gulden of 0 , 1 % .
Mevrouw Groenman (D'66): Dat is
niet zo! Op het minimumniveau zijn
dit wel degelijk verschillen, zowel met
als zonder kinderen. Dat is ons
bezwaar tegen het amendement van
de heer De Vries.
De heer De Vries (CDA): Mevrouw
Groenman noemt hier een verschil
van 0,1 %, namelijk 2,6 -/-2,5. Ik wil dat
niet geheel wegpoetsen, maar het lijkt
mij toch wel een erg klein verschil.
Mevrouw Groenman (D'66): Wij zijn
het met de heer De Vries eens, waar
het o m het niveau met kinderen gaat.
Wij zeggen helemaal niet dat het ons
gaat om de mensen met of zonder
kinderen.
De heer De Vries (CDA): Ik heb ook
zojuist gezegd, dat het ons niet alleen
gaat o m de mensen met kinderen en
zonder kinderen. Ik heb ook gezegd
dat het gaat o m een pakket, waarin
het effect van onze voorstellen is dat
op een gegeven moment de uitkeringstrekkers vanaf het modale niveau
ook wat beter af zijn dan in het
D'66-pakket van voorstellen.
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Op dit punt komt onze verhoging
neer op 2,5%, terwijl die van D'66
neerkomen op 1,5%, dus hoe je het
ook wendt of keert, het levert altijd
een gunstiger beeld op voor de
uitkeringstrekkers vanaf het modale
niveau. Verder leidt ons pakket ertoe
dat alle gezinnen met kinderen iets
beter af zijn dan in het voorstel van
D'66. Daarin zijn wellicht op het
m i n i m u m n i v e a u de gezinnen met
kinderen nog 0 , 1 % beter af.
Het zwaartepunt in de argumentatie
van m e v r o u w Groenman was echter,
ook vanmiddag, het feit dat zij de
gezinnen zonder kinderen wil ontzien.
Wij kiezen in dat opzicht de gewichten
ander en daarom kiezen wij de
groepen die wij ontzien ook anders.
Daar komt het duidelijke verschil uit
naar voren. Als het gaat o m het effect
op het laagste inkomensniveau van
een gezin met twee kinderen, spreken
wij over zeer kleine verschillen. Kijken
wij echter naar de bovenmodale
uitkeringstrekkers of naar de gezinnen
met kinderen, dan zijn de verschillen
groter.
M e v r o u w Groenman (D'66): Ik blijf
van mening verschillen met de heer
De Vries, omdat het bij hem vooral
gaat o m de gezinnen met kinderen
vanaf het modale niveau, hetgeen
toch ten gunste gaat van de mensen
met of zonder kinderen op het sociale
minimum.
De heer De Vries (CDA): Nee, het gaat
mij niet o m gezinnen met kinderen
vanaf het modale niveau. Ik heb
vanmiddag heel duidelijk gezegd, dat
het mij gaat om alle gezinnen met
kinderen.
Nu wij toch over de kinderbijslag
spreken, mevrouw de Voorzitter, ben
ik de Minister erkentelijk voor hetgeen
hij opgemerkt heeft over de leeftijdsafhankelijke kinderbijslag en de inkomensafhankelijke kinderbijslag. Ik zie
de discussie hierover in deze Kamer
met belangstelling tegemoet.
Ik vind, dat dit inderdaad zo gauw
mogelijk moet gebeuren. Het spijt mij
alleen, dat de Minister heeft aangekondigd dat wij daarbij nog niet zullen
kunnen beschikken over een SER-advies.
Wat de eenmalige uitkering betreft,
heb ik in eerste termijn uitdrukkelijk
nog even het punt van de zelfstandigen
aan de orde gesteld. De Minister heeft
daarop in zijn antwoord vrij uitvoerig
gereageerd, doch voor mij was de
strekking van dat betoog toch niet
helemaal duidelijk.
Ik begreep, dat er hier en daar nog
enkele haken en ogen aanzitten, maar
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of de instelling van de Minister ten
opzichte van deze problematiek net zo
positief is als die van de Minister-President is voor mij nog niet helemaal
duidelijk. Ik hoop dat dit in tweede
termijn iets scherper tot uitdrukking
komt.
Ik heb nog een paar reacties naar
aanleiding van het interruptiedebat
dat zojuist tussen m e v r o u w EpemaBrugman en de heer De Korte is
gevoerd. De heer De Korte, lid van de
fractie van de VVD, is met een pakket
maatregelen dit debat ingegaan. Hij
had onder andere een amendement
CDA-VVD en daarnaast waren er
amendementen in de sfeer van de
kinderbijslag en van de vereveningstoeslagen.
Ik mag toch aannemen, dat wanneer
je een debat ingaat met zo'n pakket, je
dat doet in de hoop dat het er ook
uitkomt. Als ik dan kijk wat er gebeurt,
dan levert dat totale pakket 125
miljoen meer op dan de 300 miljoen
die beoogd werden. Ik kan daaruit
slechts de conclusie trekken, dat de
VVD kennelijk van oordeel is dat het
Goede Vrijdag-akkoord niet hard
genoeg in de sociale zekerheid snijdt.
De heer De Korte vindt dat wij
aanzienlijk verder moeten gaan en dat
daarbovenop nog 125 miljoen extra
op tafel moet komen door de kinderbijslagen wel te bevriezen en de
WAM-toeslagen wel te verlagen.
De fractie van het CDA acht zich
gebonden aan het totale ombuigingsbedrag van 300 miljoen waarop deze
drie wetsontwerpen samen betrekking
hebben. Daar ligt voor ons dan ook de
grens. Als in de toekomst extra
ombuigingen nodig zijn, zal ook de
sociale zekerheid daartoe opnieuw
een bijdrage moeten leveren. Wij zijn
niet bereid o m vooruitlopend daarop
nu al 125 miljoen extra op tafel te
leggen.
Voor ons zijn de sociale uitkeringstrekkers niet vogelvrij evenmin als
gezinnen met kinderen en uitkeringstrekkers die een toeslag hebben
gekregen die wij destijds wel degelijk
structureel hebben bedoeld.
Ik wil op dit punt niet onduidelijk
zijn; ik vind dat de heer De Korte dat
zojuist in het interruptiedebat wel
was, vandaar dat ik het nodig vond
hierop even te reageren. Ik vind niet,
dat je moet zeggen: 'wij zien wel hoe
het loopt, enzovoorts'. Wanneer je
met een dergelijk pakket komt, dan
doe je dat omdat je hoopt dat het
eruit komt. Wat dat betreft is het
duidelijk, dat het vandaag gepresenteerde CDA-plan in ieder geval in dat
opzicht een consistent geheel was.
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Mevrouw Brouwer (CPN): Mevrouw
de Voorzitter! Ik heb helaas slechts
een deel van het antwoord van de
Minister kunnen beluisteren, omdat ik
aanwezig was bij een manifestatie
van de FNV, die zeer verontrust is
over de plannen die vandaag in de
Kamer worden behandeld. Bij deze
manifestatie waren honderden
mensen aanwezig. Mijn reactie moet
ik voor een deel baseren op hetgeen
ik van anderen heb gehoord, die het
begin van het antwoord van de
Minister hebben gevolgd.
Mijnheer de Voorzitter
Pardon,
ik moet zeggen: Mevrouw de Voorzitter! Zelfs ik maak die fout. Het is
schandalig! U moet vaker op de
voorzittersstoel zitten.
Ik begrijp dat de Minister niet w i l
meewerken aan de afbraak van het
sociale zekerheidsstelsel. Ik ga ervan
uit, dat hij dit vanuit zijn hart zegt.
Daarmee is het meningsverschil over
de vraag wanneer je bezig bent met
de afbraak van het sociale zekerheidsstelsel en wanneer je het stelsel juist
spaart, nog niet uit de wereld.
De Minister beroept zich op de
economische situatie. Een debat over
sociale zekerheid is altijd een afgeleid
debat van het debat over de economische situatie en de maatregelen die
een Regering voorstaat. Ook in eerste
instantie hebben wij over dit fundamentele meningsverschil gesproken.
Stel dat de economische situatie
nog slechter wordt, dat het aantal
werklozen toeneemt en het aantal
mensen met een uitkering, wat denkt
de Minister op den duur dan te gaan
doen?
Zegt hij dan dat hij helaas, moet
gaan meewerken aan de afbraak van
het sociale zekerheidsstelsel of zegt
hij, dat daarvoor toch een grens
bestaat? Waar ligt die grens dan?
Deze vraag boeit mij uitermate als ik
dit soort debatten volg.
De Minister zegt voorts dat men
niet vooruit moet lopen op de discussie
over de wijziging in het stelsel van de
sociale zekerheden. Ook dan zou je
zeggen, dat wij het weer met elkaar
eens zijn, alleen gaat het opnieuw om
de concrete interpretatie op dit
moment van de wetsontwerpen.
Het gaat hierbij om een tijdelijke
ontkoppeling, maar het blijft een
ontkoppeling. Het enige waarmee de
Minister deze maatregel motiveert, is
opnieuw de economische situatie.
Juist omdat hij dit argument telkens
naar voren haalt, vraag ik mij af, hoe
sterk de bescherming van het koppelingssysteem is in de handen van
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deze Regering. Hoe slecht moet de
economische situatie worden voordat
de totale ontkoppeling aan de orde
komt?
De Minister zegt de noodzaak te
onderstrepen o m zorgvuldig de
effecten van de maatregelen af te
wegen op de werkgelegenheid en - ik
neem dit aan, maar ik heb het niet
gehoord - op de financiële situatie
van de mensen.
Als de minima door deze maatregelen zodanig in inkomen achteruit
gaan, dat er meer schulden ontstaan
voor gas- en elektriciteitsrekeningen
en voor woonlasten, dan heeft dit ook
gevolgen voor de overheid en voor de
inkomsten van de overheid in de
vorm van niet betaalde gasrekeningen,
in de vorm van verminderde belastingopbrengsten en in de vorm van
bijstandsuitkeringen die moeten
worden verleend aan mensen die
financieel in de problemen zitten.
In deze voorstellen mis ik telkens
een cijfermatige benadering van de
door mij genoemde effecten. Ik mis
ook een cijfermatige benadering van
het effect op de werkgelegenheid. Wij
zijn het er toch met elkaar over eens,
dat vermindering van de koopkracht
in dit land ook effect heeft voor de
werkgelegenheid?
Het kan er bij mij niet in dat, als er
modellen worden ontworpen, die
door de Regering in grote lijnen naar
voren worden gebracht, er geen
model bestaat, waarin ook deze
consequenties zijn verwerkt.
Als deze effecten buiten beschouwing worden gelaten, kijkt de Regering
dan zelf ook niet slechts naar een
kant? Laat zij de andere effecten dan
niet zodanig buiten beschouwing, dat
zij het hele beleid met alle gevolgen
van dien, niet geheel kan overzien? Ik
wil hierover graag wat nadere
informatie hebben.
De Minister heeft gezegd dat er een
werkgroep is ingesteld voor de
problemen die mensen met een laag
inkomen hebben met de woonlasten.
Ik vind dat een interessante opmerking.
Het komt echter voor dat men jaren
niets meer hoort van ingestelde
werkgroepen.
Kan de Minister mij meedelen
welke opdracht deze werkgroep heeft
gekregen, wat deze werkgroep precies
onderzoekt, wanneer deze werkgroep
bij de Minister verslag uitbrengt en
wanneer de Kamer daarover meer te
weten krijgt? Ik vind dat erg belangrijk.
Wanneer deze maatregelen doorg a a n " dat geldt ook voor de wijzigingsvoorstellen van de fracties van het
CDA en de VVD - vrees ik namelijk dat
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de mensen meteen minimumuitkering
of m i n i m u m i n k o m e n zodanig in de
knel komen te zitten, dat de woonlasten
voor hen opnieuw een zeer groot
probleem gaan vormen na 1 juli
aanstaande.
(rumoer op de publieke

tribune)

De Voorzitter: Ik verzoek de aanwezigen op de publieke tribune, zich van
commentaar te onthouden.
Mevrouw Brouwer (CPN): Mevrouw
de Voorzitter! Uit het interruptiedebat
over de CDA/VVD-amendementen
heb ik begrepen dat de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten iets
meer wist dan in deze Kamer wordt
toegegeven. Ik vind dat wat vreemd.
Ik heb enigszins de indruk dat er een
spel wordt gespeeld. Ik wil daarom
graag wat meer duidelijkheid over
deze zaak.
Ik vraag mij namelijk af of wij hier
niet praten over een voorstel van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij was blijkbaar de enige die iets
wist over een wijziging van de
wetsontwerpen die nu behandeld
worden.
Minister De Graaf: Mevrouw de
Voorzitter! Welk spel zou hier eventueel gespeeld kunnen worden? Wanneer ik dat weet, kan ik concreet op de
woorden van mevrouw Brouwer
ingaan. Nu is het mij niet helemaal
duidelijk.
Mevrouw Brouwer (CPN): Mevrouw
de Voorzitter! Ik doel op het debat dat
ging over de brief van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. Hierover
zijn interessante opmerkingen
gemaakt. Mevrouw Beckers heeft die
brief terecht aan de orde gesteld.
De brief wijst op bepaalde informatie
die de Kamer niet bekend was. Uit het
interruptiedebat heb ik begrepen dat
alle fracties - ook de fracties die
amendementen hebben ingediend niet op de hoogte waren van een en
ander. Het is echter merkwaardig dat
de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten wel op de hoogte was
van op handen zijnde wijzigingsvoorstellen.
De heer De Korte (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Uit het verslag was zeer
duidelijk wat het standpunt van de
fractie van de VVD was. Zij was ook
de enige fractie die toen al zo duidelijk
voor het voorstel, vervat in het
amendement, koos. Daaruit kan men
bepaalde conclusies trekken. Daarvoor
hebben wij een verslag en dat is
openbaar. Ik vind dat mevrouw
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Brouwer daartegen niet zo moet
ageren.

De heer Leerling (RPF): Mevrouw de
Voorzitter! In de minuten die mij nog
resten in deze ronde kan ik natuurlijk
maar weinig inbrengen. Ik dank de
Minister voor de gegeven antwoorden.
Discussie is nu uitgesloten en daarom
wil ik in telegramstijl nog een paar
opmerkingen maken.
De voorstellen van de Regering zijn
ingrijpend. Als dat moet, dan moet
het, doch ik heb in eerste termijn al
gezegd dat dit ook anders kan en daar
blijven wij ook bij, te meer omdat w i j
twee van de drie voorstellen onaanvaardbaar en in wezen onrechtvaardig
vinden.
Ik heb als 'een' mogelijkheid en
zeker niet als 'de' mogelijkheid
genoemd, het verlagen van de
jeugdlonen. Dat blijft voor mij toch
een reële zaak en uiteraard niet om
daarmee het gehele bedrag op tafel te
krijgen.
Daarnaast noemde ik ook de
bestrijding van het oneigenlijk gebruik
van de sociale voorzieningen. Dat is
een kwaad dat in de samenleving
steeds grotere wrevel oproept. Het is
mijns inziens goed dat de Minister als
hij nog een beroep doet op de
samenleving, toch eens duidelijk
maakt wat hij daar heel concreet aan
denkt te doen.
Voorts ontvang ik graag het commentaar van de Minister op het idee
van verlaging van de belastingvrije
som voor de werkende gehuwde
vrouw.
Ten slotte staat mijn fractie achter
het gewijzigde amendement-De Vries
en De Korte. De 'pijn' wordt daarin in
ieder geval beter verdeeld dan in de
plannen van de Regering.

Mevrouw Brouwer (CPN): Niet alles
staat in het verslag.
De heer De Korte (VVD): Het stond
wel in het verslag.
Mevrouw Brouwer (CPN): Dat begrijp
ik, maar ik vraag nu wat er nog meer
is dan dit verslag Maar goed, daarop
krijg ik toch geen antwoord. Ik zal
daarom verder gaan met het vraagstuk
van de echte minima.
Mevrouw de Voorzitter! Van de
Minister heb ik begrepen dat hij het
kostwinnersbeginsel niet aanwezig
beschouwt als de hoogte van de
uitkering gekoppeld is aan de leefsituatie. Bij de eenmalige uitkering was
de hoogte van de uitkering aan de
leefsituatie gekoppeld, dus aan het
bestaan van een samenlevingsverband, aan het aantal kinderen
waar die wonen enzovoort. De
Minister is voor aanpassing van de
wetgeving aan de EEG-richtlijnen. Wij
hebben hierover al eerder in de
Kamer een debat gehad. De Emancipatieraad denkt er anders over dan de
Regering. De Regering vindt dat de
hoogte van de uitkering wel aan de
leefsituatie mag worden gekoppeld.
Ik begrijp niet waarom er dan geen
advies wordt gevraagd bij de EEG. Er
zijn namelijk instanties die ook de
Nederlandse Regering de juiste
interpretatie van de richtlijnen kunnen
geven. Ik vind het allemaal wat
merkwaardig.
Mevrouw de Voorzitter! Ik wil nog
een opmerking maken over de
kinderbijslag. Uit het debat heb ik
begrepen dat het kabinet nog geen
standpunt heeft over de inkomensafhankelijkheid van de kinderbijslag.
Uit het debat begrijp ik dat het
kabinet over de inkomensafhankelijkheid van de kinderbijslag nog geen
standpunt heeft ingenomen. Voorts
begrijp ik dat dit technisch niet
uitvoerbaar zal zijn. Er zal althans nog
een principiële discussie moeten
worden gevoerd over de bijstandsnorm betreffende één-oudergezinnen.
Ook namens mijn fractie zijn argumenten aangevoerd over de financiële
problemen van de mensen.
Ik vraag mij af of er niet iets op te
vinden is om de technische uitvoerbaarheid niet zo'n grote rol te laten
spelen. Als dat toch het geval is dan
zou ik daar graag wat meer informatie
over ontvangen, want het argument
wordt mijns inziens te gemakkelijk
gebruikt.
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De heer Schutte (GPV): Mevrouw de
Voorzitter! Ook ik dank de Minister
voor zijn beantwoording. De Minister
heeft het tijdelijk karakter van de
bevriezingsvoorstellen voor de sociale
uitkeringen benadrukt en daarbij
gesteld dat juist vanwege de tijdelijkheid geen sprake zou kunnen zijn van
een vooruitlopen op een definitieve
regeling.
In de formele zin van het woord is
dat juist: op 31 december is dit
allemaal weer bekeken. Dit neemt niet
weg dat door de nu voorgestelde
regeling de definitieve beslissing wel
kan worden bemoeilijkt, afhankelijk
van de wijze waarop deze zal worden
ingevuld, juist omdat het hier niet
gaat o m een generaal werkende
bevriezing maar o m een bevriezing
voor een bepaalde categorie.
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Mijns inziens hlijft wel het argument
bestaan dat hierdoor een bemoeilijking
zou kunnen plaatsvinden van de
keuzemogelijkheden bij een definitieve
regeling. Het amendement-De Vries
en De Korte sluit beter aan bij de
criteria die aan een tijdelijke bevriezingsmaatregel moet worden gesteld.
Over de bezuiniging op de kinderbijslag heb ik gesteld dat van het totaal
van de bezuinigingen van de afgelopen
jaren in de sociale zekerheidssector
tweederde deel voor rekening komt
van de kinderbijslag. Dit bracht mij tot
de conclusie dat het - hoewel het
principieel wel mogelijk is - niet erg
voor de hand lag om nieuwe bezuinigingen bij de kinderbijslag te zoeken.
Ik heb daaraan toegevoegd dat ik
zonodig bereid ben mee te werken
aan een bevriezing van de kinderbijslagbedragen. Het is duidelijk dat
wanneer het amendement-De Vries
en De Korte wordt aanvaard, van de
financiële noodzaak geen sprake meer
zal zijn. De Minister heeft dit bij
interruptie ook bevestigd.
Het zou mijns inziens juist zijn o m
nu niet verder te spreken over een
bevriezing van de kinderbijslagbedragen, naast een aanvaarding van het
amendement-De Vries en De Korte,
aannemende dat dit aanvaard zal
worden. Natuurlijk zullen dan in 1983
verdergaande maatregelen nodig zijn;
de Minister wees hier terecht op. Dit
kan echter de beslissing nu niet
beïnvloeden. Het gaat nu duidelijk om
een tijdelijke voorziening zodat tijdig
vóór 1983 tot definitieve maatregelen
kan worden gekomen.
Ik wil nog een opmerking maken
over de echte minima. Ik heb in eerste
termijn bewust het woord 'onontkoonv
baar' gebruikt, omdat wij naarmate
wij wat verder verwijderd raken van
de discussie over de eerste keer dat
de echte minima via een eenmalige
uitkering werden benaderd wat te
gemakkelijk gaan spreken over een
eenmalige uitkering aan echte
minima. De nadelen van zo'n eenmalige uitkering zijn toch wel erg evident.
Ik kan niet genoeg drang uitoefenen
o m te komen tot een definitieve
regeling van de positie van de echte
minima, zodat wij niet van jaar tot jaar
met eenmalige regelingen behoeven
te komen. Drie maal achtereen een
eenmalige uitkering geven betekent
formeel wel dat zij eenmalig blijft,
maar de nadelen zijn dan wel evident.
Ik heb genoemd het voorbeeld van
de verstoring van de verhouding
tussen de echte minima en modale
inkomens. Ik zie deze zich wel degelijk
voordoen naarmate wij meer eenmalige voorzieningen als deze treffen.
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De heer Van der Vlies (SGP): Mevrouw
de Voorzitter! In verband met de
rantsoenering van de spreektijd zal ik
heel kort spreken.
Ik dank de Minister voor de beantwoording. Hij heeft de noodzaak van
een pijnlijke ingreep beklemtoond en
het tijdelijke karakter van het voor ons
liggende pakket van maatregelen
onderstreept.
Wat betreft het leeftijdsafhankelijk
maken van de kinderbijslagregeling
ben ik erkentelijk voor de toezegging
dat de Minister er met voortvarendheid
aan zal werken. Wij wachten de
vormgeving af maar wij staan er in
principe sympathiek tegenover.
Wat betreft de eenmalige uitkering
aan de echte minima sluit ik mij
kortheidshalve aan bij de vragen van
de heer De Vries over de uitbouw
naar de kleine zelfstandigen. Ik sluit
mij ook aan bij de vraag van de heer
Schutte of niet beter een meer
structurele aanpak kan worden
verwerkelijkt in de richting van de
fiscale wetgeving. Ik heb daarover
met hem ooit een motie ingediend.
Ons standpunt daaromtrent is
duidelijk.
De standpuntbepaling ten aanzien
van de wetsontwerpen die wij nu
behandelen, blijft natuurlijk een
wikken en wegen. Hoe komen wij tot
een goede verdeling van de ombuigingen en de daarbij behorende bedragen
over de verschillende onderdelen van
de sociale zekerheid en de verschillende inkomensgroepen? De taakstelling
is een ombuiging van f300 miljoen.
Dat is overigens voor ons nog een
punt.
Wij hebben wel eens verdergaande
bezuinigingen en ombuigingen, ook
in deze sector, voorgestaan. Er ligt
uiteindelijk ook nog het amendement
van de heer De Korte aangaande de
kinderbijslag. Ik spreek mij daar niet
ten finale over uit, maar als zodanig
past dat wel in hetgeen wij altijd
hebben betoogd. Bij aanvaarding van
die taakstelling is het op zichzelf met
hantering van dezelfde randvoorwaarden niet relevant of dat nu door
middel van voorziening A, B dan wel
C of D gebeurt. Ik zal maar niet meer
letters gebruiken.
De Minister gaf nu toe dat de
conceptie neergelegd in het amendement van de heren De Vries en De
Korte als zodanig toereikend is o m de
taakstelling te bereiken. Vanmiddag
hebben wij onze toetsingscriteria in
dezen geformuleerd. Het zal duidelijk
zijn dat het model neergelegd in het
amendement op stuk nr. 10 ons
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aanspreekt en dat zal vanzelfsprekend
ons stemgedrag morgen bepalen.
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Mevrouw Groenman (D'66): Mevrouw
de Voorzitter! Ik geloof dat wij de heer
Dolman maar eens met ' m e v r o u w '
moeten aanspreken. Als wij dat nu
een poos consequent doen, wennen
wij er misschien ook aan 'mevrouw'
tegen u zeggen.
Ik wil de Minister danken voor zijn
beantwoording van de vragen. Ik heb
op de meest principiële vraag die ik
heb gesteld niet zo'n uitvoerig
antwoord gehad. Ik heb de eigenlijke
bezwaren van de Minister tegen mijn
amendement niet gehoord. Van
technische problemen ben ik nooit zo
onder de indruk.
Ik begrijp dat ook de Minister het
'koopkrachtplaatje' dat uit mijn
amendement resulteert evenwichtiger
vindt dan dat van het CDA-VVD-amendement. Het laatste amendement
betekent volgens de mij verstrekte
gegevens, dat op het niveau van het
m i n i m u m WAO'ers met of zonder
kinderen en met of zonder toeslag een
grotere inkomensachteruitgang
krijgen te dragen dan in mijn 'plaatje'.
Ik blijf, met de Minister, van mening
dat er een ver gaande doorbreking
plaatsvindt in de continuïteit in
inkomen. Bovendien resulteert uit het
CDA-VVD-voorstel toch een apart
regime voor de echte minima. Wij zijn
daarmee niet gelukkig.
Gelukkig is het amendement van
CDA en VVD gewijzigd. Ik vind het
overigens wel een slordige vergissing,
als je niet eens weet of je structureel
of tijdelijk bezig bent met een zaak die
lijkt op koppeling op afstand, wordt
het wel moeilijk.
Als alles echt tijdelijk is, begrijp ik
de principiële bezwaren tegen mijn
amendement niet. Ik vind korting op
laagste uitkeringen wel principieel.
Mijn amendement gaat niet o m het
structureel maken van een glijdende
schaal. Ik heb alleen voorgesteld o m
koopkrachteffecten van alle maatregelen evenwichtig te doen zijn.
Ik heb overigens op een andere
principiële vraag ook geen antwoord
gehad. Ik vroeg naar de relatie met
het macro-economische beleid. Ik ben
van mening dat in het overleg met de
sociale partners alternatieven op tafel
moeten liggen die zowel op de
macro-economische aspecten als op
de consequenties voor de uitkeringen
betrekking hebben.
De één-ouder-gezinnen kunnen, als
mijn amendement wordt aangenomen, profiteren van de dan overgeble-
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ven 60 min. gulden. Zij behoeven dan
niet van de éénmalige uitkering
gebruik te maken. Ik vind het antwoord
op mijn vraag hieromtrent toch te
makkelijk. Ik zal ijlings naar mijn
postvakje gaan o m te kijken of er een
mooie notitie ligt van de Minister van
CRM. Afhankelijk van mijn beoordeling
van die notitie, kan ik nagaan of mijn
fractie bij de bespreking van de
Voorjaarsnota daarover nog wat moet
zeggen.

D
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mevrouw
de Voorzitter! Ik wil de Minister
bedanken voor zijn antwoord. Daarin
vond ik ook een steun voor mijn
betoog dat de sterkste schouders de
zwaarste lasten behoren te dragen en
dat ook bij pijnlijke maatregelen, zoals
de onderhavige, de minima behoren
te worden ontzien.
De Minister blijft - ik had niet
anders verwacht — zijn wetsontwerpen
verdedigen. Op de wetsontwerpen
zijn door het CDA en VVD en door
D'66 amendementen voorgesteld. Is
de Minister niet van oordeel dat een
dergelijke amendering, waarbij een
aantal wetsontwerpen eigenlijk
verdwijnt, in strijd is met de strekking
van het wetsontwerp?
Heeft de Minister niet de behoefte
o m over een dergelijke amendering
- zeker als de kans bestaat dat zij een
kamermeerderheid zal krijgen advies te vragen aan de Raad van
State en aan de Sociaal Economische
Raad?
Ik vraag dat te meer, omdat de
Sociaal Economische Raad een
duidelijk adviserende taak heeft, waar
het verhogingen van het wettelijk
m i n i m u m l o o n betreft. Ik wijs erop dat
in het SER-advies van 1981 unaniem
is geconstateerd dat het wettelijk
m i n i m u m l o o n toen al een structurele
achterstand had op de regelingslonen
van o m en nabij de 1,5%.
Ik heb ook een vraag over het
gewijzigd amendement-De Vries en De
Korte over wat zij een uitschuifoperatie
noemen. Ik heb inmiddels goed
begrepen dat het hier een tijdelijke
operatie betreft. Is de Minister niet
met mij van mening dat door een
dergelijke operatie wellicht een enorm
groot gat ontstaat op de begroting
voor 1983?
De heer De Vries (CDA): Mevrouw de
Voorzitter! Mevrouw Ter Veld heeft
toch wel uit mijn betoog van v a n m i d dag begrepen dat de CDA-fractie die
problematiek wel degelijk heeft
gezien? Wij hebben vanmiddag heel
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Ter Veld
uitdrukkelijk gesteld dat dit de Kamer
verplicht o m in zeer korte tijd, na de
discussie over de grondslagennota,
overeenstemming te bereiken over
wijzigingen van het stelsel, want
anders komt er een moment dat
ontkoppeling niet langer onontkoonv
baar is.
Ik heb daarbij uitdrukkelijk verwezen
naar een uitspraak van mijn fractieleider van het vorige jaar. Ik vind dat
mevrouw Ter Veld niet kan zeggen
dat, door de presentatie van dit
amendement, door de CDA-fractie
een gat is geslagen.
Ik heb heel openlijk gezegd dat wij
daarvan de consequenties zien en ook
onder ogen willen zien. Ik heb de
Kamer opgewekt o m met ons mee te
denken en te verhinderen dat dit gat
in 1983 ontstaat, door het op zo kort
mogelijke termijn eens te worden
over wijzigingen van het stelsel.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mevrouw
de Voorzitter! Ik wijs hier des te meer
op omdat in de discussienota over de
stelselwijzigingen de kinderbijslag zelf
niet aan de orde komt. Wij krijgen
daarover van de Minister naar ik heb
begrepen op zeer korte termijn
trouwens ook een nota.
De spreiding zoals nu voorgesteld
strekt zich uit over twee wetsontwerpen. In de voorstellen van de heren
De Vries en De Korte, zeker in dat van
de heer De Vries, is zij teruggebracht
tot een spreiding over één wetsontwerp.
De heer De Vries (CDA): Mevrouw de
Voorzitter! Ik constateer opnieuw, dat
mevrouw Ter Veld niet goed heeft
geluisterd. Ik heb vanmiddag gezegd,
dat wij ook de voorstellen over de
leeftijdsafhankelijke kinderbijslag met
belangstelling tegemoetzien en dat
als het dan mogelijk blijkt te zijn op
redelijke wijze ook in die sfeer
ombuigingen te realiseren, wij
daartoe dan bereid zijn. Er kan dus
niet worden gezegd, dat wij dat spoor
volstrekt verlaten hebben.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik handhaaf
toch mijn vraag aan de Minister. Het
zou heel goed kunnen zijn dat ik niet
goed heb geluisterd. Het is evenwel
ook zeer wel mogelijk, dat uw uitleg
wellicht niet geheel en al volledig
voor mij begrijpelijk of zelfs begrijpelijk
was.
De heer De Korte (VVD): Mevrouw de
Voorzitter! Mevrouw Ter Veld steunde
dat tijdelijke bevriezingsvoorstel voor
bovenmodale uitkeringen.
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Mevrouw Ter Veld (PvdA): Daar wil ik
best graag op terugkomen. Ik heb
gezegd, dat wij mogelijk gebruik van
uw suggestie in dezen zouden kunnen
maken.
De heer De Korte (VVD): Niet mijn
suggestie maar het wetsontwerp dat
onderdeel uitmaakte van dat Goede
Vrijdag-akkoord.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wij
hebben niet de dekking gevonden die
u samen met de heer De Vries voor
uw operatie had kunnen vinden. De
heer De Vries betoogde, dat hij de
kinderbijslagoperatie volledig niet
wilde laten doorgaan. Daarvoor vond
hij dekking door de verandering in de
wet bevriezing sociale uitkeringen.
Wij hebben die dekking op dat terrein
niet gevonden en zijn daarom genoodzaakt toch in de sfeer van de kinderbijslag bepaalde voorstellen te doen.
Uw voorstel - daarvoor vraag ik wel
degelijk de aandacht van de Minister verschilt daarvan heel duidelijk. U
bent het ten dele met het CDA eens,
maar op een ander moment wilt u
naast het voorstel van het CDA een
voorstel van de VVD.
De heer De Korte (VVD): We zijn
gewoon onszelf.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dat vind ik
ook best. Ik weet echter niet of het
CDA het op dat punt met u eens is.
Gezien het feit dat het CDA het op dat
punt met de VVD eens is en dat op het
punt van de kinderbijslagoperatie niet
schijnt te zijn, vraag ik de Minister hoe
hij denkt over deze poging van de
VVD o m nog voor dit jaar een extra
bedrag o m te buigen.
Ik zeg wel namens mijn fractie dat
naar ons oordeel, als het zo mocht
zijn dat ons dekkingsprobleem niet
meer bestaat, wij niet meer sterk
eraan hechten o m operaties te plegen
in de sfeer van de kinderbijslag, daar
dergelijke operaties - we hebben ze
met pijn geaccepteerd - zeer denivellerend werken.
De heer De Vries (CDA): Ik twijfelde
even aan mijn didactische gaven. Ik
heb daarom mijn tekst nagekeken. Ik
heb vanmiddag letterlijk gezegd: 'Wij
hopen dat de Minister inderdaad,
zoals hij beloofd heeft, op korte
termijn met zijn uitgewerkte plannen
in de sfeer van de kinderbijslag bij de
Kamer zal komen. Als daaruit blijkt
dat daarin zo'n forse, maar verantwoorde besparing zit, zullen w i j dat
niet tegenhouden.' Is dat duidelijk
voor mevrouw Ter Veld?
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Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik vind het
ook heel positief om iets niet tegen te
houden.
Ik heb nog een vraag in de richting
van D'66. Het is mij namelijk niet
duidelijk wat D'66 verkiest. Misschien
kan mevrouw Groenman mij daarover
duidelijkheid verschaffen. Tijdens het
interruptiedebat toen het over een
verschil van 0 , 1 % ging, vroeg ik mij af
wat D'66 nu wil.
Gaat het hen nu erom de koopkrachtachteruitgang van de minima tot
maximaal - 1,5 of zo dicht mogelijk
daarbij te beperken of trekken ZIJ toch
verder de richting van het voorstel
van CDA met VVD of het voorstel van
VVD met CDA uit?
Mevrouw Groenman (D'66): Mevrouw
de Voorzitter! Ik wil mevrouw Ter Veld
daarop best antwoorden. Haar eerste
suggestie is juist.
Wij zijn niet van plan o m de minima
verder van het voorstel van de
Minister af te trekken en wij willen
überhaupt niet verder binnen de
inkomensachteruitgang van met
name de minima gaan knoeien, als
dat niet strikt nodig is. Wij willen naar
een evenwichtig plaatje streven.
Vervolgens ben ik op het CDA-VVDamendement ingegaan, omdat ik vind
dat dit geen evenwichtig plaatje
oplevert, met name niet voor de
onderkant.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Moet ik
dan begrijpen dat uw eigen amendement dat toch verdergaand is in
negatieve richting voor de minima,
door u weer ter discussie zal worden
gesteld?
Mevrouw Groenman (D'66): Waarom
moet het weer ter discussie worden
gesteld?
Mevrouw Ter Veld (PvdA): U heeft net
gezegd dat u niet verder wilt gaan dan
de heer De Graaf. In het inkomensbeeld
van de heer De Graaf komen de
minima - dat is al erg genoeg - op
- 1,7. In uw amendement komen de
minima op - 2 t o t - 2,2.
Een dergelijke verdergaande
inkomensachteruitgang voor de
minima zouden wij zeer sterk betreuren. Ik wil daarom graag duidelijkheid
van D'66.
Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb
gezegd, dat ik zo dicht mogelijk bij het
voorstel van de Minister blijf. Wij
komen uit op min twee procent. Het
voorstel van de Minister heeft verder
het bezwaar, dat de ineendrukking
van het traject m i n i m u m en modaal
zo nadrukkelijk naar voren komt. Dat
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Minister De Graaf: Mevrouw de
Voorzitter! Ik wil graag beginnen met
een fout van mijn kant te herstellen. In
mijn verdediging heb ik inzake de
benedenmodale niveaus een paar
argumenten naar voren gebracht,
waarop mevrouw Groenman terecht
kritiek uifoefende, omdat die niet juist
waren. Ik heb er behoefte aan dit
vooraf te zeggen.

De heer De Korte is niet overtuigd
door een aantal door mij naar voren
gebrachte argumenten ten aanzien
van het equivalentiebeginsel en het al
of niet inbreuk maken op de stelselwijziging.
Ik heb benadrukt dat de maatregelen,
die wij voorstaan, een tijdelijk karakter
hebben. Naar mijn mening - de
argumenten die ik eerder al heb
gebruikt, zal ik niet herhalen - is er
geen sprake van een ingreep. Ik
constateer echter dat niet iedereen
het met deze stelling eens is.
De heer De Korte heeft verder nog
opgemerkt dat ik naar zijn mening de
verzwaring van de werkgeverslasten
enigszins bagateliseer. Ik heb die
indruk zeker niet willen wekken. Ik
ontken niet dat in een aantal gevallen
een verschuiving naar de kant van de
werkgevers zal plaatsvinden, maar in
het kader van het geheel gaat het
hierbij toch o m een marginaal
gedeelte.
De heer De Korte heeft voorts nog
opgemerkt dat ik begrip had voor het
amendement dat hij te zamen met de
heer B. de Vries heeft ingediend. Ik
dacht echter dat ik mij iets anders had
uitgedrukt en wel in die zin dat ik
begrip heb voor de criteria, die met
name de heer B. de Vries heeft
gebruikt voor de verdediging van zijn
benaderingswijze. Dit is natuurlijk niet
helemaal hetzelfde als begrip hebben
voor het amendement, want dan is
men al gauw geneigd het amendement
te steunen. Ik wil blijven vergelijken
met de argumenten die ik al eerder
heb gebruikt.
De meeste sprekers zijn ingenomen
met mijn toezegging snel te komen
met een voorstel inzake leeftijdsafhankelijke kinderbijslag. De heer De Korte
vraagt waarom er nog zoveel onduidelijkheid is over de inkomensafhankelijkheid van de kinderbijslagproblematiek, terwijl het toch een punt van
discussie is,waarbij de gemoederen
verhit raken.
Ik vind het niet fair op dit punt al
een vrij concrete uitspraak te doen,
terwijl de politieke afweging over de
notitie die is voorbereid, nog niet
eens is afgerond.
Ik denk dat ik te voorbarig een
reactie zou geven en in deze zin wil ik
de uiteindelijke oordeelsvorming
daarover tot een later moment
uitstellen.
De heer De Korte blijft bezwaren
houden tegen de wijze, waarop de
bovenmodale toeslagen worden
afgebouwd. Ik begrijp dit wel en zal
mijn argumenten ter zake niet meer
herhalen. Er is inderdaad sprake van
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kan de geachte afgevaardigde toch
niet ontkennen?
De bezwaren van het voorstel van
de Minister wegen wij af tegen de
bezwaren van het voorstel van het
CDA en de VVD. Wij zeggen dan: er
moet gekomen worden tot een
evenwichtiger verdeling. Vandaar
mijn amendement.
Mevrouw Ter Veld kan niet ontkennen dat ons voorstel evenwichtiger is
dan het voorstel van het CDA en de
VVD en dat het de ineendrukking van
het traject m i n i m u m , modaal en
bovenmodaal uit het voorstel van de
Minister voorkomt.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Zoals de
Minister zei: bij bezuinigingen spreekt
men nooit over iets beters maar
hooguit over iets minder slecht. Ik
moet erbij aantekenen dat ook
mevrouw Groenman de weg heeft
gekozen o m een inkomensverbetering
in relatieve zin voor de middengroepen
te betalen op kosten van de minima.
Dat is iets, waartegen wij nog
steeds grote bezwaren hebben. Ik heb
begrepen, dat mevrouw Groenman er
ook bezwaren tegen heeft, in die
richting oplossingen te zoeken.
Wat is het oordeel van de Minister
over de uitbreiding van de bevriezing
met betrekking tot enige sociale
uitkeringen naar andere sociale
uitkeringen, zoals voorgesteld in het
amendement-De Vries en De Korte,
waarbij het gaat om de Wet uitkering
vervolgingsslachtoffers, de Wet
bijzondere pensioenen oorlogsslachtoffers en de Wet bijzondere pensioenen zeeliedenoorlogsslachtoffers?
Naar het oordeel van mijn fractie
zou het, aangezien het een tijdelijke
maatregel betreft, juist zijn, deze
groepen volledig buiten deze discussie
te laten.
Mijn laatste opmerking is, dat ik de
Minister dank zeg voor zijn toezegging
om, als hij daartoe de mogelijkheid
heeft, een actieve voortgang van de
totstandkoming van de wet arbeid
gehandicapte werknemers te bevorderen.

D

enige rechtsongelijkheid; dat wil ik
wel toegeven.
Juist o m die reden heb ik gezegd,
dat wij hiernaar in de toekomst zullen
moeten kijken. Er heeft nu een
afweging plaatsgevonden in het kader
van een totaal-beleid; daarbij past het
niet, de suggesties van de heer De
Korte te volgen.
Wat betreft de kleine zelfstandigen
denk ik dat ik er goed aan doe, te
zeggen dat ik geen andere intentie
heb als de Minister-President hier
heeft aangegeven. De suggestie, die
de heer De Korte heeft gedaan - hij
wees erop dat de regionale dienstverlenende centra kleinbedrijf en de
Stichting Uitvoerende Landbouw
bereid zijn om bij de uitvoering
betrokken te worden - neem ik mee.
Het is inderdaad geen eenvoudige
zaak maar over de wijze, waarop wij
hier tot uitvoering moeten komen, zal
in elk geval nog nader beraad plaatsvinden.
De heer De Vries heeft gezegd, dat
ik geen hard afwijzend oordeel heb
uitgesproken over zijn voorstellen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb getracht
ook bij dit debat een genuanceerde
benadering te volgen maar dit neemt
niet weg dat ik voldoende duidelijk
ben geweest wat betreft mijn argumenten bij de verdediging van de voorstellen, die ter tafel zijn gebracht. Ik sta
daarachter en dat wil ik best herhalen.
De heer De Vries sprak zijn teleurstelling erover uit, dat de SER nog
geen advies had uitgebracht over de
structuur van de kinderbijslag, zodat
daarmee geen rekening kan worden
gehouden bij de discussie over
inkomensafhankelijkheid in dit
verband. Ook ik betreur het dat dit
advies er nog niet is maar wil er toch
op wijzen, dat de SER wèl een advies
uitbracht over de leeftijdsafhankelijkheid.
Ik zal met voorstellen komen o m
daaraan gevolg te geven. De discussienota over allerlei denkbare bezuinigingsmogelijkheden in het kader van
de kinderbijslag, waaronder de
inkomensafhankelijkheid, zal te zamen
met het bedoelde wetsontwerp
worden ingediend, zodat ook daarover
inhoudelijk gediscussieerd zal kunnen
worden. Ik zal die discussie zeker niet
uit de weg gaan.
Op de kwestie van de eenmalige
uitkeringen heb ik al gereageerd. Mijn
instelling is dezelfde als die van de
Minister-President.
De heer De Vries zegt: w i j staan
voor die f300 min. aan ombuigingen
in 1982. Mijnheer de Voorzitter! Ik sta
hier met dezelfde intentie o m een en
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ander in dit Huis te verdedigen en te
realiseren op basis van de voorstellen
die ik hier heb mogen indienen.
Ik denk niet dat ik het gauw met
mevrouw Brouwer eens zal worden
over de vraag wanneer er nu wel en
niet sprake is van afbraak van onze
sociale zekerheid. Waar ligt de grens
en wanneer begint die afbraak, zo
vroeg mevrouw Brouwer. Wat betreft
de invulling van de beleidsombuigingen in de collectieve sector heb ik al
een paar jaar langer met dit bijltje
mogen hakken.
Als ik denk aan de reacties, die de
CPN in het verleden gaf op voorstellen
van destijds - ook al betrof dit het
wegnemen van schoonheidsfoutjes
en het bijstellen van het mechanisme dan valt op dat er toen dezelfde kritiek
werd geleverd en dat er ook gesproken
werd van 'afbraak'. Ik doe dit niet. Ik
heb ook duidelijk in mijn betoog
gesteld waarom dit niet het geval is.
Ik ben ervan overtuigd dat, als w i j
niet proberen o m op een verantwoorde
wijze ons stelsel van sociale zekerheid
bij te stellen in een neerwaartse
richting - ik denk dan aan het terugbrengen van de collectieve lasten o m
zodoende te zorgen voor wat meer
'lucht' voor de marktsector — uiteindelijk met name de mensen, die van
sociale uitkeringen moeten leven en
de mensen die van een lage uitkering
moeten leven, het eerst de dupe
zullen worden.
Daarom ben ik ervan overtuigd dat
de taak, waarvoor wij nu staan, moet
worden uitgevoerd. Daarmee zijn w i j
er overigens nog niet. In de voorjaarsnota worden vrij pittige ombuigingen
aangekondigd in de sfeer van de
sociale zekerheid in het jaar 1983. Ik
ben ervan overtuigd dat dit moet
gebeuren in het belang van de
mensen die nu èn in de toekomst van
de sociale verzekeringen moeten
leven.
Daarom w i l ik niet een afwachtend
beleid voeren in de zin v a n : de wal zal
het schip wel keren. Ik geef er de
voorkeur aan, op een sociaal verantwoorde wijze tot een bijstelling te
komen. Dat is de intentie van ons
beleid en ik hoop dat ook in de
toekomst staande te houden.
Mevrouw de Voorzitter! Ik kan nu
nog geen concrete mededelingen
doen over de afronding van de studie
naar de relatie tussen de woonlasten
en het bestedingspatroon.
Ik kan niet beoordelen of de VNG al
dan niet een spelletje speelt. Misschien
is het verstandig die vraag door te
spelen naar de VNG zelf. Ik beschouw
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het niet als een spelletje; wij hebben
daar in ieder geval part noch deel aan.
Er bestaat wel bij sociale diensten en
bij bedrijfsverenigingen onzekerheid
over de afloop van het debat over een
bijstelling van de sociale verzekeringen
per 1 juli.
Ik neem aan dat die onzekerheid is
weggenomen na de stemmingen.
Vanuit die overweging heb ik aan de
uitvoeringsorganen geschreven dat zij
wat betreft de betalingen in de maand
juli moeten handelen op de manier
als waarvan sprake was in juni.
Ik loop daarmee niet uit op veranderingen; ik heb slechts willen waarschuwen dat, als het niet gebeurt, er
wellicht achteraf een correctie moet
plaatsvinden. De mensen krijgen wat
in gemeen overleg met de Staten-Generaal is afgesproken. Niet meer,
maar ook niet minder.

Ik wil niet ontkennen dat hier sprake
is van elementen uit het kostwinnersbeginsel. Er wordt inderdaad onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van samenlevingsverbanden, maar dat is geheel eigen aan onze
gehele sociale-voorzieningswetgeving,
dus ook aan de eenmalige uitkeringen.
Verschuil u nu niet achter de
technische onuitvoerbaarheid van
inkomensafhankelijke kinderbijslag, is
er gezegd. Ik verschuil me daar niet
achter, want te zijner tijd zal ik een
principieel antwoord in deze geven.
Mevrouw Ter Veld was alleen wel erg
optimistisch.
Zij veronderstelde dat een en ander
wel per 1 januari 1983 te realiseren
zou zijn. Ik heb omstandig uiteengezet,
dat dat een te optimistische veronderstelling is, maar ook niet meer dan
dat.
De heer Leerling heeft er nogmaals
Mevrouw Brouwer (CPN): Ik begrijp
op gewezen, dat hij de aandacht heeft
hieruit dat de Minister de amendemengevestigd op andere mogelijkheden
ten, ingediend door het CDA en de
tot o m b u i g i n g , met name in de sfeer
VVD, ontraadt.
van de jeugdlonen. Ik heb op dat stuk
al een reactie gegeven. Ik ben graag
Minister De Graaf: Het betoog dat ik
bereid, positief te reageren op elke
hier heb gehouden betekent niets
suggestie voor een beleidsstreven,
meer dan de verdediging van de
gericht op hetwegnemen van oneigenvoorstellen die ik namens de Regering
lijk gebruik of misbruik van de
heb ingediend. Ik zie die voorstellen
sociale-verzekeringswetgeving of van
het liefst ongeschonden door de
de fiscale wetgeving. Daarover is een
Tweede Kamer aanvaard.
uitvoerig rapport van de ISMO
Mevrouw Brouwer (CPN): Ik vind dat
verschenen.
u dat zo vriendelijk zegt voor iemand
Dat zal te gelegener tijd ter discussie
die deze wetsontwerpen verdedigt. U
komen en dan zal men zien, dat w i j
zou toch moeten zeggen dat u de
alles doen wat in ons vermogen ligt
amendementen van het CDA en de
o m oneigenlijk gebruik of misbruik te
VVD met klem ontraadt. Die houden
bestrijden. Er zijn overigens al eerder
namelijk een grotere aantasting van
bedragen voor ingevuld in het kader
de minima in.
van een ombuigingsoperatie. Er zijn
ook andere voorstellen op dit terrein,
Minister De Graaf: Het verdedigen
zoals de wet inzake ketenaansprakelijkvan mijn voorstellen betekent in feite
heid.
dat ik elk wijzigingsvoorstel ontraad.
Dat ik vriendelijk ben en misschien
De belastingvrije som voor de
enigszins mild overkom, heeft
vrouw. Wat daarover gezegd is, lijkt
dezelfde oorzaken als de vorige week,
mij primair een fiscaal vraagstuk. Ik
toen ik hier het wetsontwerp betreffenken dit soort suggesties. Ze zijn al
de de collectieve sector verdedigde.
vaker ter discussie geweest, maar ik
Ook toen legde ik mijn oor te luisteren
denk dat ik er verstandig aan doe, een
bij het parlement. Ik verdedig graag
oordeel daarover in eerste instantie
de voorstellen die hier aan de orde
aan mijn collega van Financiën over
zijn.
te laten.
Mevrouw de Voorzitter! Ik kom te
De heer Schutte zei: U spreekt nu
spreken over de echte minima en het
wel van tijdelijkheid, maar u kunt toch
hanteren van het kostwinnersbeginsel.
moeilijk ontkennen dat die een
Het is juist dat de Emancipatieraad de
belemmering voor wijziging van het
zaak anders beoordeelt dan ik bij
stelsel kan zijn. Ik heb aangegeven,
voorbeeld in mijn adviesaanvraag aan
w a a r o m dat niet zo behoeft te zijn,
de SER over de gelijkberechtiging in de maar de twijfel daaromtrent bij de
AOW heb gedaan. Er zijn meer personen Kamer en blijkbaar ook nog bij de
die daar anders over denken. Ik vind
heer Schutte kan ik natuurlijk niet
het hanteren van een 'behoeften-critehelemaal wegnemen.
rium' bij het verlenen van een uitkering
Terecht heeft de heer Schutte erop
aan echte minima bepaald niet in strijd gewezen dat er in de sfeer van de
met de Europese richtlijn.
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kinderbijslag fiks is omgebogen, met
name in de periode van de Bestekvoorstellen. Er is echter nooit gezegd
dat de kinderbijslag dan per definitie
helemaal buiten beschouwing zou
blijven. Ik neem aan dat hij dat ook
niet bedoelt en dat is in deze Kamer
ook niet zo gebleken.
De heer Schutte heeft nog een keer
gewezen op de verstoring die er kan
optreden tussen de echte minima en
de modale uitkeringen als wij dit
vraagstuk niet structureel oplossen. Ik
begrijp de kritiek daarop en ik denk
dat w i j in de toekomst moeten
bekijken of w i j tot een structurele
oplossing kunnen komen. Misschien
ligt die structurele oplossing opgesloten in een nieuw stelsel van sociale
zekerheid, in een stelselwijziging van
de sociale zekerheid.
Men weet dat daartoe heel wat
materiaal in ambtelijke rapporten is
aangedragen. Daarvoor moeten nog
politieke keuzes worden gemaakt,
maar dat niet alleen, er zijn tot op
zekere hoogte al keuzes gemaakt bij
de invulling van de maatregelen voor
het jaar 1983, bij voorbeeld bij de
Voorjaarsnota waarin ten aanzien van
een tweetal punten als het ware
gepoogd wordt daarop vooruit te
lopen.
De discussie of dat in 1983 realiseerbaar is, moet eigenlijk nog beginnen.
Als dat niet lukt, moeten deze besparingen op een generieke manier
worden gevonden.
De heer Van der Vlies heeft nog
eens een uitkering aan echte minima
bij de zelfstandigen benadrukt. Ik hoef
daar niet verder op in te gaan. Ik blijf
met hem van oordeel dat het in dit
hele pakket gaat om het blijven
wikken en wegen, hoe je eruitkomt.
Dan kun je zonder meer zeggen dat er
pro's en contra's zijn in de diverse
voorstellen. Wij hebben gewikt en
gewogen en wij zijn tot een bepaald
pakket gekomen dat ik hier heb
verdedigd.

Mevrouw Groenman (D'66): Ik zou
dan wel wat meer willen horen over
die andere gronden waarop mijn
amendement bestreden zou moeten
worden. U zegt, dat het een evenwichtig plaatje oplevert, dat het beter
aansluit bij uw eigen voorstel, maar
wat zijn die andere bezwaren dan?
Minister De Graaf: Ik zeg niet dat het
evenwichtig is. Ik heb betoogd dat
onze voorstellen in hun'totaliteit beter
zijn dan de voorstellen die in de
amendementen liggen besloten. Ik
heb daarvoor argumenten aangedragen. Dit is iets anders dan dat uw
voorstellen evenwichtiger zouden zijn
dan de mijne. Dan zou ik ze immers
direct moeten overnemen.
Mevrouw Groenman (D'66): Maar u
hebt dat wel gezegd in relatie tot het
voorstel van CDA/VVD. Ik zou toch
wel wat meer willen horen over uw
bezwaren tegen mijn amendement.

Minister De Graaf: Die bezwaren
liggen hierin dat uw amendement
afwijkt van de voorstellen die ik hier
op goede gronden heb verdedigd,
met name wat betreft de verdeling en
de gevolgen voor de minima, het feit
dat er in die zin een zekere doorbraak
zit in onze voorstellen.
Ik meen op diezelfde gronden de
amendementen die zijn ingediend te
moeten bestrijden en daarvoor heb ik
de argumenten gegeven. Ik begrijp
dat ze u niet overtuigen, maar dat
gebeurt in de politiek wel eens meer.
Mijnheer de Voorzitter!
neemt u
mij niet kwalijk, mevrouw de Voorzitter! Ik ben blij dat een aantal vrouwelijke afgevaardigden dezelfde fout
heeft gemaakt. Ik schaam mij mèt hen
daarover, maar dat helpt ook niets.
Mevrouw Groenman heeft gevraagd
waarom ik geen reactie heb gegeven
op enkele macro-economische
benaderingen. In dit verband heeft zij
met name gewezen op Perspectief '86
van D'66. Zij heeft herinnerd aan een
discussie in dat verband in de SER.
Dit is echter niet het geëigende
moment o m vooruit te lopen op deze
Mevrouw Groenman wilde van mij
discussie, omdat het hierbij vooral
weten of haar amendement toch niet
wat evenwichtiger is als het gaat o m de gaat om de invulling van de loon- en
inkomensverdeling. Ik kan dat niet
arbeidsvoorwaarden en hetgeen
bestrijden, dat is zo.
hiermee samenhangt in 1983. Ik heb
Inderdaad sluit haar voorstel wat
niet de pretentie, op dit ogenblik in dit
beter aan bij de voorstellen die ik heb
opzicht tot een voldoende afgewogen
verdedigd dan andere voorstellen,
oordeel te komen.
maar ik heb ook op andere gronden
Mevrouw Groenman (D'66): Ik wil
haar amendementen gemeend te
graag horen of de Minister het zinnig
moeten bestrijden. Zij had een
vindt dat er juist bij het loon- en
beschouwing van mijn kant gemist
arbeidsvoorwaardenoverleg meer
over de gehele macro-economische
alternatieven zijn, met name in de
problematiek.
sfeer van de sociale uitkeringen. De
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verschillende keuzen hebben verschillende betekenissen, zodat door de
sociale partners reëel kan worden
gekozen wat een en ander zal betekenen voor de portemonnee van de
leden, als het o m de vakbeweging
gaat.
Dit zal de discussie in het najaar,
waarbij de Regering zeker is betrokken,
vereenvoudigen. Nu is er een discussie
in dagbladen en in technisch-wetenschappelijke tijdschriften. De Regering
zou zelf moeten meedoen aan
dergelijke discussies.
Minister De Graaf: Ik kan pas dan in
de discussie participeren, als ik over
concrete adviezen op dat punt
beschik. Het enige dat ik nu weet, heb
ik uit de pers: Er zijn allerlei modellen
en discussies gaande in de commissie
Ontwikkeling nationale economie van
de SER.
Ik weet dat men zelfs nog niet zover
is dat er een concept-rapport is. In de
kranten leest men dat er een commissie-Wagner II bezig is met allerlei
voorstellen. Ik kan pas tot een afgewogen oordeelsvorming over deze
problemen komen, op het moment
dat de rapporten er zijn en als ik weet
hoe de sociale partners over een en
ander denken. Ik moet niet tot een
oordeelsvorming komen op dit punt
op de manier zoals mevrouw Groenman op dit ogenblik van mij vraagt.
Mevrouw Ter Veld heeft gevraagd
of de amendering van de heren De
Vries en De Korte niet vraagt om een
advies van de Raad van State en
eventueel een advies van de SER. Het
is bij mijn weten niet de gewoonte dat
over amenderingen die in het parlement spelen, nog adviezen worden
gevraagd van de Raad van State of
van de SER. Als men dit zou doen,
zou het verschrikkelijk veel tijd
vergen, vooral bij de SER. Het is
echter bij mijn weten niet de normale
gang van zaken. In dit opzicht zal mijn
antwoord ook duidelijk zijn.
Ik erken, met mevrouw Ter Veld, dat
in de amendering, zoals die op tafel
ligt van de heer De Vries, het gat in
1983 structureel groter is dan in mijn
voorstel. Met name de kinderbijslagvoorstellen zijn structureel van aard.
Een bedrag van f 150 min. in 1982 en
daardoor f 300 min. in 1983. Dat is
volledig waar; dat valt niet te ontkennen.
De heer De Vries erkent het ook en
zegt dat het formeel juist is dat het gat
groter is, alleen materieel verbindt hij
zich, politiek gezien, o m in dat opzicht
geen enkel gat te laten maken. Dat is
een discussie die wij op dit moment
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De Graaf
nog niet hebben en niet moeten
hebben. In die zin registreer ik de
feitelijke verschillen tussen het
amendement van de heer De Vries en
mijn voorstellen.
Ik vind dat de geachte afgevaardigde
gelijk heeft als het gaat o m de feitelijk
structurele indekking, die in mijn
voorstellen groter is. Dat vind ik eerlijk
gezegd één van de motieven om te
zeggen: verdedig de voorstellen die
hier liggen. Ik zeg dat met name, als ik
kijk naar de taken die er zijn voor 1983
in de sfeer van de kinderbijslag,
namelijk f 500 miljoen. Dat is niet
gering.
Als er dan structureel 300 miljoen
ligt, vind ik het alleen maar prettig als
dat zo blijft liggen. Dat zou ik ook
willen, maar ik heb in de discussie
hier de vraag van de heer De Vries
gehoord, of het per se noodzakelijk is
dat je tot die afgesproken verdeling
komt tussen kinderbijslag en de
overige. Als je meent van niet en je
kunt het op een andere manier doen,
dan moet je tot een reshuffling
komen, maar daarover zou ik op dit
moment niet tot een bepaalde
politieke uitspraak willen komen.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mevrouw
de Voorzitter! De Minister is het dus
met mij eens dat het hier niet gaat om
een structurele ombuiging. Ik zou dan
ook graag willen weten, of de Minister
het ermee eens is dat een dergelijke
benadering van de ombuiging het
risico van - ik durf het w o o r d nauwelijks uit te spreken - de ontkoppeling
dichterbij brengt?
Minister De Graaf: Ikvind hetvoorbarig
o m op die discussie in te gaan,
mevrouw de Voorzitter, omdat bij de
invulling van de maatregelen in 1983
- mevrouw Ter Veld weet dit evenzeer
als ik - voor de sociale verzekeringen
een bedrag is opgevoerd van, afgerond, f 1,3 mld. In de besluitvorming
daarover werd met name gedacht aan
tweeërlei maatregelen, als uitvloeisel
van een eventuele stelselwijziging: de
relatieve behoefte en de zogenaamde
glijdende schaal. Over die glijdende
schaal is nogal wat discussie geweest.

gebeuren op het moment, dat politiek
exact duidelijk is geworden wat wel
en wat niet kan.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mag ik de
Minister dan heel concreet vragen, of
de f 1,3 mld. voor 1983 in het voorstel
van de heer De Vries f 1,6 mld. zou
worden? Ik tel dan f 1,3 mld. en f300
min. bij elkaar op.
Minister De Graaf: Dan gaat u er
gemakshalve van uit dat er aan de
kinderbijslag verder niets meer
gebeurt.
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA):
Dat wil men toch ook niet?
De heer De Vries (CDA): Mevrouw de
Voorzitter! Ik w i l , op dit late uur, nog
eens opnieuw in herinnering roepen
wat ik vanmiddag heb gezegd. Dit
heeft kennelijk allerlei misverstanden
opgeroepen. Wij hebben geen enkele
stelselwijziging uitgesloten.
Hetgeen wij met dit amendement
hebben voorgesteld, staat op geen
enkele wijze een glijdende schaal in
de weg. Dit verwijt is ook op geen
enkele wijze aannemelijk gemaakt.
Het enige wat wij hebben gezegd, is
dat w i j vinden dat er eerst een
fundamentele discussie moet komen
en dat dan pas moet worden beslist.
Wij hebben daar nog enkele maanden
de tijd voor.
Ik heb zelfs mijn sympathie uitgesproken over de glijdende schaal. Wij
hebben op geen enkele wijze ook
maar iets in die richting geblokkeerd.
Ditzelfde geldt voor de kinderbijslag.
Wanneer blijkt dat er op dit punt
verantwoord te besparen valt, dan zijn
wij daar voor. Ik begrijp dan ook
helemaal niet waarom dergelijke
suggesties gewekt moeten worden.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik meen
toch heel duidelijk te moeten begrijpen
dat er geen enkel structureel ombuigingsvoorstel gedaan wordt door de
heer De Vries. Dit betekent heel
concreet dat de discussie over de
structurele ombuigingen voor 1983 nu
al belast worden en dat er 1,6 miljard
moet worden omgebogen.

De discussie over de werkelijke
concretisering daarvan, op die manier
of op een generieke manier (dit is in
diezelfde brief genoemd, die een
onderdeel uitmaakte van het GoedeVrijdagakkoord en die de geachte
afgevaardigde evenzeer kent als ik), is
op dit moment - dat weet ik zeker - in
ieder geval niet aan de orde. Ik mag
mij daarom niet laten verleiden om
daarop in te gaan, want dat moet

De heer De Vries (CDA): Het gaat o m
bedragen die door dit debat helemaal
niet veranderd zijn. Wij hebben alleen
voorgesteld, een principiële discussie
te houden over de wijze waarop dit
het meest verantwoord kan geschieden.
Mevrouw Ter Veld is kennelijk
verontrust dat straks een kamermeerderheid van oordeel zal zijn dat er
geen verantwoorde manier te vinden
is o m dit bedrag te vinden. Die
verontrusting bestaat bijons helemaal
niet.
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Mevrouw Ter Veld (PvdA): Zolang ik
in deze Kamer zit, hebben w i j hier
discussies gehouden over noodzakelijke ombuigingen. Ik weet - w i j hebben
daar zelf bijzonder veel moeite mee hoe moeilijk het is daarvoor structurele
oplossingen te vinden.
Ik meen echter dat een regeringspartij niet - ik zou bijna zeggen ten
tweede male - voor structurele
ombuigingsoplossingen mag weglopen. Ik heb dat in dit Huis al eerder
meegemaakt.
De heer De Vries (CDA): Wij lopen
nergens voor w e g , m e v r o u w de
voorzitter!
Minister De Graaf: Ik hoop inderdaad
dat dit in de politiek waargemaakt
wordt. Het voordeel van mijn stuk is
dat met name in de kinderbijslag een
structurele component zit. Dat staat
mij bijzonder aan en daarom heb ik
dat sterk verdedigd. Ik geloof dat ik
hiermee alle vragen heb beantwoord.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik heb nog
één vraag, namelijk wat het oordeel
van de Minister is over het betrekken
van andere groepen uitkeringsgerechtigden bij de bevriezingsoperatie. Wat
ik daarvóór duidelijk wil weten is of
hij het amendement nu ontraadt, met
alle door hem genoemde bezwaren,
of doet hij dat niet?
Minister De Graaf: Ik heb het amendement ontraden. Ik geloof dat ik de
argumenten daarvoor niet behoefte
herhalen.
Mijn oordeel over het 'meenemen'
van de oorlogsslachtoffers in het
CDA/VVD-amendement is dat bij
maatregelen in de sociale verzekeringswetten steeds op overeenkomstige wijze een regeling voor de oorlogsslachtoffers wordt getroffen. Dit past
in het amendement, omdat daarin
sprake is van een echte uitschuifoperatie en omdat daarin ook de Wet op
het m i n i m u m l o o n wordt betrokken.
De algemene beraadslaging wordt
gesloten.
De Voorzitter: Ik heb geconstateerd,
dat de artikelen en de amendementen
reeds uitvoerig aan de orde zijn
gekomen tijdens de algemene
beraadslaging. Ik neem daarom aan,
dat aan een afzonderlijke artikelsgewijze behandeling van de wetsontwerpen
geen behoefte meer bestaat. Ik ben
uiteraard bereid, de artikelen nog
even de revue te laten passeren, maar
mij blijkt, zoals ik reeds aannam,
dat daaraan geen behoefte bestaat.
Ik stel voor, de in verband met de
wetsontwerpen noodzakelijke sternmingen morgen na de lunchpauze te
houden.
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Voorzitter
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag
van de vorige vergadering goed te
keuren.
Daartoe wordt besloten.
Sluiting 22.25 uur.
Lijst van ingekomen stukken, met de
door de Voorzitter ter zake gedane
voorstellen:
1° twee Koninklijke boodschappen
ten geleide van de volgende wetsontwerpen:
Opneming van een artikel in de Wet
op het openbare bibliotheekwerk,
waardoor in aangegeven omstandigheden bijzondere regelen gesteld
kunnen worden (17472);
Wijziging van enige bepalingen
over verboden rechtspersonen
(17 476).
Deze Koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

een, van W. ten Cate te Scheveningen, over de rechtsongelijkheid in
Nederland;
een, van het VNG, over de bevriezing
van de sociale uitkeringen;
een, van M a h m o u d S. Rabbani te
's-Gravenhage, over de Israëlische
inval in Libanon;
een, van de FNV, over de Voorjaarsnota;
een, van de Israëlische ambassade,
over de humanitaire hulpverlening
van Israël aan Libanon;
een, van de Stichting van de Arbeid,
over de Nota Pensioenbreuk;
een, van Frits Jansen te Amsterdam,
over de hongerstaking van Turken en
Koerden;
een, van de Belangenvereniging
Arbeidsongeschikten Maastricht, over
de afschaffing van de vrijstelling
motorrijtuigenbelasting voor invaliden.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie
gezonden aan de betrokken commissies.

2° twee brieven van de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen, over
de ontwikkeling van de formatiesleutels bij PABO's (16795, nrs. 33 en 34).
De Voorzitter stelt voor, deze brieven
voor kennisgeving aan te nemen;
3° een brief van de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening t.g.v. het jaarverslag 1981
van de Dienst van het Kadaster en
Openbare Registers.
De Voorzitter stelt voor, deze brief niet
te doen drukken en hem voor kennisgeving aan te nemen; de bijgevoegde
stukken liggen op de griffie ter inzage;
voor zoveel nodig is kopie gezonden
aan de betrokken commissies;
4° de volgende brieven:
een, van de Minister van Financiën,
t.g.v. de Voorjaarsnota 1982 (17351,
nr. 10);
een, van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over de
herziening van het stelsel van sociale
zekerheid (17475);
een, van de Minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk
over de Rijksacademie voor de
Beeldende kunsten (17 100, XVI, nr.
103).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
5° de volgende brieven e.a.:
een, van het WODC, t.g.v. het
rapport 'effecten van voorlichting en
controle; een experiment bij de
motorrijtuigenbelasting';
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