
66ste Vergadering 

Voorzitter: Cornelissen 

Tegenwoordig zijn 134 leden, te 
weten: 

Van Aardenne, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, Van den Anker, Van 
Baars, E. C. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer, 
Beinema, P. M. Blauw, De Boois, 
Borgman, Braams, Braks, Brinkhorst, 
Broekhuis, Brokx, Brouwer, Buikema, 
Van der Burg, Buurmeijer, Castricum, 
De Cloe, Cornelissen, Cotterell, 
Couprie, Van Dam, Dees, Dekker, 
Dijkman, Van Dis, Dolman, Duinker, 
Engwirda, Epema-Brugman, Van Erp, 
Van Es, Evenhuis, Evenhuis-van 
Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, 
Gerritse, Ginjaar-Maas, De Graaf, 
Groenman, Gualthérie van Weezel, 
Haas-Berger, Van der Hek, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, Hermsen, Van 
lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat-
Abee, Joekes, Keja, Knol, Kohnstamm, 
Koning, Konings, De Korte, Korte-van 
Hemel, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Lankhorst, Lansink, Leerling, Van der 
Linden, Lubbers, Mateman, Van der 
Mei, Meijer, Mik, Moor, Van Muiden, 
Müller-van Ast, Niessen, Van Nieuwen-
hoven, Nijland, Nijpels, Van Noord, 
Nuis, Nypels, Van Ooijen, Oomen-
Ruijten, Patijn, Ploeg, Poppe, De Pree, 
Rienks, Rietkerk, Roethof, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Schaap-
man, Schartman, Scherpenhuizen, 
Schutte, Schreuders, Smit-Kroes, Van 
der Spek, Spieker, Tazelaar, Tommei, 
Toussaint, Tripels, Ter Veer, Ter Veld, 
Veldhoen, Veldhuizen, Verkerk-Terp-
stra, De Visser, Van der Vlies, Van 
Vli jmen, B. de Vries, De Waart, 
Wagenaar, Wallage, Waltmans, 
Wessel-Tuinstra, Wiegel, Wilbers, 
Willems, Wolters, Wöltgens en 
Zijlstra, 

en de heren De Ruiter, Ministervan 
Justitie, Van der Stee, Minister van 
Financiën, Den Uyl, Vice-Minister-Pre-
sident, Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Deetman, Staatsse-
cretaris van Onderwijs en Wetenschap-
pen, Van der Doef, Staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat, Van Zeil, 

Tweede Kamer 
27 april 1982 

Staatssecretaris van Economische 
Zaken en mevrouw Dales, Staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. 

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

K. G. de Vries, wegens ziekte; 

Mertens, Waalkens, J. D. Blaauw, 
Stoffelen en Worrell, wegens verblijf 
buitenslands, de hele week; 

De Boer, wegens verblijf buitenslands, 
ook morgen; 

Van den Bergh, wegens bezigheden 
elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving 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. 

Ik deel aan de Kamer mede, dat ik heb 
benoemd een bijzondere commissie 
voor het Interimrapport van de 
Interdepartementale Stuurgroep 
Misbruik en Oneigenlijk gebruik 
(ISMO) (17 050). 

Tevens heb ik de vaste Commissie 
voor de Politie benoemd. 

Beide commissies bestaan uit 24 
leden en 21 plaatsvervangende leden. 
De samenstelling van deze commissies 
zal als noot in de Handelingen worden 
vermeld. 

(Deze noten zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.] , + 2 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
fractie van het CDA benoem ik: 

in de vaste Commissie voor Buiten-
landse Zaken de heer De Kwaadsteniet 
als lid in de bestaande vacature, de 
heer Couprie als plv. lid in plaats van 
de heer De Kwaadsteniet; 

in de vaste Commissie voor Ontwik-
kelingssamenwerking de heer Van 
Baars als lid in de bestaande vacature; 

Ingekomen stukken 
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Aanvang 14.00 uur 

in de vaste Commissie voor Defensie 
de heer Van den Toorn als plv. lid in 
de bestaande vacature; 

in de vaste Commissie voor de 
betrekkingen met de Nederlandse 
Antil len de heer Van der Burg als lid 
in de bestaande vacature; 

in de vaste Commissie voor Justitie 
de heer Van der Burg als lid in plaats 
van de heer Van den Toorn, de heer 
De Jonge als lid in plaats van mevr. 
Cornelissen en mevr. Cornelissen als 
plv. lid in plaats van de heer De 
Jonge; 

in de vaste Commissie voor het 
Wetenschapsbeleid de heer Van Baars 
als plv. lid in de bestaande vacature, 
mevrouw Andela-Baur als plv. lid in 
plaats van de heer Wolters; 

in de vaste Commissie voor Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
mevr. Janmaat-Abee als plv. lid in 
plaats van de heer Scholten; 

in de vaste Commissie voor Verkeer 
en Waterstaat de heer Wolters als lid 
in de bestaande vacature en de heer 
Van der Linden als plv. lid in plaats 
van de heer Wolters; 

in de vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken de heer Van der Burg 
als plv. lid in plaats van mevr. Korte-
van Hemel; 

in de vaste Commissie voor Ambte-
narenzaken en Pensioenen de heer 
Van der Burg als lid in plaats van de 
heer Van Vl i jmen; 

in de vaste Commissie voor de 
Nationale Ombudsman de heer Van 
der Burg als plv. lid in plaats van 
mevr. Evenhuis-van Essen; 

in de vaste Commissie voor Visserij 
de heer Van Baars als plv. lid in plaats 
van mevr. Janmaat-Abee; 

in de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid mevr. 
Korte-van Hemel als lid in plaats van 
mevr. Janmaat-Abee; 

in de vaste Commissie voor het 
Emancipatiebeleid de heer Van der 
Burg als plv. lid in plaats van de heer 
Van den Toorn. 

Gehoord de wensen van de fracties, 
acht ik uitbreiding van de vaste 
Commissie voor de Rijksuitgaven 
gewenst. Ik heb derhalve de omvang 
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van deze commissie nader vastgesteld 
op 21 leden en 21 plaatsvervangers. 
Tot nieuwe leden benoem ik de leden 
Lubbers, Cornelissen, Beckers-de 
Bruijn, Van Nieuwenhoven, Rienks en 
K. G. de Vries, en tot hun plaatsver-
vangers de leden Brokx, Kraaijeveld-
Wouters, Müller-van Ast, Patijn en 
Van den Bergh. 

Tevens benoem ik op verzoek van de 
fractie van de P.v.d.A. in deze commis-
sie mevrouw Herfkens als plv. lid in 
plaats van de heer Rienks en de heer 
Tazelaar als plv. lid in plaats van de 
heer Castricum. 

Op verzoek van de fractie van het CDA 
benoem ik in deze commissie de heer 
B. de Vries als plv. lid in de bestaande 
vacature. 

Op verzoek van de fractie van de SGP 
benoem ik in de Bijzondere Commissie 
14406 (Gehandicaptenbeleid) de heer 
Van der Vlies als lid in plaats van de 
heer Van Dis. 

Ik bepaal nader, dat de uitgebreide 
commissievergadering van maandag 
3 mei over de Nota Landelijke Gebie-
den (14392) niet doorgaat. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
commissie stel ik voor, de behandeling 
van de brief over het RSV-concern 
(17 100-XIII, nr. 114) van de agenda af 
te voeren. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen bij de aanvang van de 
vergadering van donderdag 29 april 
a.s.: 

wetsontwerp Beraadtermijn bij het 
aanwenden van hoger beroep (tegen 
en bij het ten uitvoer leggen van niet 
bij voorraad uitvoerbare vonnissen) 
(15147); 

verslagen van de Commissie voor 
de Verzoekschriften over een aantal in 
haar handen gestelde adressen 
(17131, nrs. 85 t /m 91). 

Overeenkomstig het schriftelijk aan de 
Kamer meegedeelde voornemen, stel 
ik voor, een groot aantal Kamerstukken 
voor kennisgeving aan te nemen, en 
een groot aantal moties van de lijst 
van werkzaamheden af te voeren. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: De overzichten van de 
stukken en moties zullen als noot in 
de Handelingen worden opgenomen. 

[De overzichten I en II zijn opgenomen 
aan het eind van deze weekeditie.]3 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Roethof, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Roethof (PvdA): Mevrouw de 
Voorzitter! Hetgeen ik wi l zeggen 
heeft betrekking op het wetsontwerp 
Herziening van bepalingen in het 
Wetboek van Strafrecht inzake de 
vermogenssancties (15012). Van de 
zijde van de VVD zou dit wetsontwerp 
worden behandeld door de heer 
Nijpels, die, zoals u bekend is, 
inmiddels in deze Kamer tot hogere 
waardigheid is geroepen. Daardoor 
zijn er wat het woordvoerderschap in 
dezen van de zijde van de VVD-fractie 
betreft enkele moeilijkheden gerezen. 
De vaste Commissie voor Justitie zou 
graag, op verzoek van de heer Nijpels, 
een oplossing wil len zoeken voor 
deze moeili jkheden. Zij stelt thans 
voor het onderwerp af te voeren van 
de agenda van deze week en het weer 
op te voeren op de agenda voor de 
week van de 11de mei. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan dit 
verzoek van de heer Nijpels, dat al is 
voorbereid in de vaste Commissie 
voor Justitie, te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
mevrouw Groenman, die het heeft 
gevraagd. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mevrouw 
de Voorzitter! Naar aanleiding van de 
agenda var, de Kamer zou ik de 
Kamer wil len voorstellen, het wets-
ontwerp met betrekking tot de 
wijziging van de Ziektewet (17 348) 
van de agenda van deze week af te 
voeren. Los van onze inhoudelijke 
bezwaren tegen het wetsontwerp, 
waarin wi j overigens niet alleen 
menen te staan, zien wi j een zo sterke 
relatie met de problematiek van de 
Voorjaarsnota, dat behandeling in 
ieder geval in samenhang daarmee 
zou moeten geschieden. 
Duidelijkheid over de Ziektewet is 
gewenst en zeker op korte termijn. Wij 
menen echter, dat volstrekte duidelijk-
heid alleen ontstaat door een gezamen-
lijke behandeling met de Voorjaarsno-
ta. Ook daarin komen immers premie-
verschuivingen aan de orde en staat 
de totale loonsom voor bedrijven en 
de netto-inkomenshoogte van 
werknemers ter discussie. Hetzelfde 
geldt voor de tijdelijke verhoging van 
de loon- en inkomstenbelasting. Wij 
menen, dat de Kamer er onverstandig 
aan zou doen, de Ziektewet vandaag, 
los van de Voorjaarsnota, te behande-
len. Wij dringen er bij de Kamer op 
aan, te besluiten vandaag van behan-
deling ervan af te zien. 

De heer Lubbers (CDA): Mevrouw de 
Voorzitter! Het is een belangwekkend 
voorstel wat de uiteenzetting betreft. 
Ik wil het volgende voorstellen. 

Mevr. Groenman (D'66) aan het woord tijdens de regeling van werkzaamheden 
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Natuurlijk hangt alles met alles 
samen, maar het is nogal een beslis-
sing, het wetsontwerp niet in beharv 
deling te nemen. Het lijkt mij een 
goede gewoonte van dit Huis om een 
afweging van procedurele aard - en 
dat is dit - te maken in de vaste 
Commissie voor Sociale Zaken. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mevrouw de Voorzitter! De argumen-
ten zijn in de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken uitvoerig aan de orde 
geweest. Ik vraag mij af, wat de 
nieuwe argumenten van mevrouw 
Groenman zijn. Er is ook aan de orde 
geweest, dat bij voorbeeld langzamer-
hand duidelijkheid geboden is voor de 
CAO-onderhandelingen. Er zijn 
spoedadviezen aan de SER gevraagd. 

Het tweede belangrijke element is, 
dat wi j de indruk krijgen uit de pers, 
dat er tussen de regeringspartijen een 
aantal politieke spelletjes aan de gang 
zijn. Ik zou het een erg slechte zaak 
vinden, wanneer de Kamer daarin 
meeging. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Ook mijn fractie is van 
oordeel, dat het terecht is, het wets-
ontwerp nu te behandelen. Door 
vorige sprekers is al gewezen op het 
feit dat het bedrijfsleven tot grote 
spoed is gemaand toen het een 
advies moest uitbrengen over dit 
voorstel. Het bedrijflseven heeft, 
mede gezien het belang van de 
CAO-onderhandelingen, recht op deze 
duidelijkheid. 

Een tweede overweging voor ons 
is, dat het behandelen van de Ziektewet 
en de einduitkomst daarvan conse-
quenties kan hebben voor onze 
opstelling ten aanzien van een aantal 
voorstellen in de Voorjaarsnota. 
Vervolgens menen wi j dat, na de 
afhandeling van de schriftelijke 
procedure, ook de Regering het recht 
heeft, haar voorstellen in de Kamer 
toe te lichten en te behandelen. 

De heer De Korte (VVD): Mevrouw de 
Voorzitter! Ik meen dat de heer 
Lubbers een verstandige suggestie 
heeft gedaan. Wij behoren dergelijke 
zaken in de commissie af te handelen. 
Ik wi l hier wel aan toevoegen dat ik 
het een beetje gek zou vinden als wi j 
nog langer onzekerheid lieten bestaan. 

De Voorzitter: Mevrouw Groenman 
krijgt het woord, omdat mevrouw 
Beckers haar een vraag heeft gesteld. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mevrouw 
de Voorzitter! Ik kan mij wel voorstel-
len, dat het verzoek beter in de 
commissie kan worden behandeld. Ik 

meen overigens wel, dat er nieuwe 
argumenten zijn. Er wordt gesproken 
over premieverschuivingen. Het is 
niet duidelijk wat er in de Voorjaars-
nota zal worden besloten. Mevrouw 
Ter Veld sprak over consequenties 
van de behandeling van de Ziektewet 
vóór de Voorjaarsnotaproblematiek. 
Ons antwoord hierop is dat dit juist de 
samenhang aantoont. Duidelijkheid 
voor het bedrijfsleven ontstaat niet als 
er nu duidelijkheid over de Ziektewet 
komt. Die duidelijkheid ontstaat alleen 
in samenhang met de behandeling 
van de Voorjaatsnota. Ik ben overigens, 
zoals ik al zei, van mening, dat dit een 
zaak is die ook in de commissie zou 
kunnen worden behandeld. 

De Voorzitter: Ik stel voor dat, gezien 
de goede gewoonte in dit Huis - wi j 
hebben dit onlangs meegemaakt met 
de vaste Commissie voor Justitie - de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken 
over het verzoek van mevrouw 
Groenman een spoedbijeenkomst 
houdt. Daarna hoor ik graag van de 
voorzitter van de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken, wat zij besloten 
heeft. 

De heer Hermsen (CDA): Mevrouw de 
Voorzitter! Ik neem aan dat u er geen 
bezwaar tegen hebt, deze zaak te 
behandelen in de normale huishoude-
lijke vergadering die de vaste Commis-
sie voor Sociale Zaken om 3.30 uur 
houdt. Wij zullen het als eerste punt 
op de agenda plaatsen. 

De Voorzitter: Wanneer mevrouw 
Groenman daarna blijft persisteren in 
haar verzoek, dan is het mogelijk dat 
wi j hierover een stemming houden. Ik 
deel dit aan de leden mede, opdat zij 
er rekening mee kunnen houden dat 
er een stemming kan plaatsvinden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mevrouw de Voorzitter! Ik ben het 
met deze procedure niet eens. Ik heb 
begrepen, dat rond 3.30 uur het debat 
over de Voorjaarsbrief nog niet is 
afgerond. Een aantal mensen uit de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken 
nemen aan dat debat deel. Naar mijn 
gevoel is die hele discussie in de 
commissie aan de orde geweest. De 
argumenten die ik nu hoor zijn geen 
nieuwe argumenten. Wanneer dit 
weer opnieuw behandeld moet 
worden, meen ik dat dit moet gebeuren 
op een tijdstip waarop iedereen 
aanwezig kan zijn. 

De Voorzitter: Ik begrijp uw opmer-
king, maar mijn voorstel doet niets af 
aan het feit, dat dit agendapunt van 
de Kamer blijft staan totdat ik een 
verzoek krijg van de commissie het af 

te voeren. Ik wi l ieder individueel lid 
het recht geven om door overtuigende 
argumenten de commissie tot andere 
gedachten te brengen. Zo niet, dan 
neem ik aan dat het voorstel op de 
agenda blijft staan. Moch één lid 
persisteren in het afvoeren van dit 
agendapunt, dan zullen wi j hierover 
vanmiddag stemmen. 

Naar mij blijkt, gaat de Kamer hiermee 
akkoord. 

Ik geef het woord aan mevrouw 
Herfkens, die het heeft gevraagd. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Wij hebben gisteren 
een brief ontvangen van de Minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking, 
stuk nr. 17 100, 74 overde kasplafonds 
bij ontwikkelingssamenwerking. Daar 
mijn fractie zich zorgen maakt over de 
kwaliteit van de ontwikkelingssamen-
werkingsinspanning van Nederland, 
zouden wi j dit stuk graag op de 
agenda willen plaatsen te zamen met 
de verslagen van het mondelinge 
overleg van 18 februari en 1 april. Ik 
wil nog met collega's in contact 
treden over de eventuele noodzaak 
om ook de Minister van Financiën bij 
dit debat uit te nodigen. 

De heer Gualthérie van Weezel (CDA): 
Mevrouw de Voorzitter! Waarom 
zouden wij over dit onderwerp een 
apart debat houden? Wij zouden het 
in het totaal van de behandeling van 
de Voorjaarsnota kunnen betrekken. 
Het gaat om een financiële zaak. 
Wordt er eventueel meer door het 
departement voor Ontwikkelingssa-
menwerking uitgegeven, dan gaat dat 
ten koste van ander departementen. 
Het één kan naar mijn mening niet 
losgezien worden van het ander. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Mevrouw 
de Voorzitter! Mijn fractie aarzelt ten 
aanzien van deze stellingen. Het is 
naar onze mening niet vanzelfspre-
kend, dat de problematiek met 
betrekking tot de Voorjaarsnota 
consequenties heeft voor de inspan-
ning van de ontwikkelingssamenwer-
king. Ik wijs de heer Gualthérie van 
Weezel wat dit betreft op het regeer-
akkoord. 

De heer Hermans (VVD): Mevrouw de 
Voorzitter! Mijn fractie ondersteunt 
het verzoek van mevrouw Herfkens 
om over dit onderwerp een apart 
debat te houden. 

De heer Nuis (D'66): Mevrouw de 
Voorzitter! Het is wellicht mogelijk het 
tijdstip van het debat - mijn fractie 
voelt meer voor een apart debat -
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zodanig te kiezen, dat wi j in ieder 
geval de gegevens uit de Voorjaarsno-
ta in dat debat ter beschikking 
hebben, opdat een algemeen overzicht 
ons niet ontbreekt. 

De heer Gualthérie van Weezel (CDA): 
Mevrouw de Voorzitter! Ik sluit mij bij 
de opmerking van collega Nuis aan: 
wel een apart ogenblik maar zo dicht 
mogelijk bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota. Het één kan niet los 
gezien worden van het ander. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Dat was 
niet direct mijn bedoeling, maar ik leg 
mij neer bij de wensen van de 
coalitiepartners! 

De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande 
donderdag een voorstel te doen over 
de behandeling van dit onderwerp. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Schreuders, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Schreuders (CPN): Mevrouw 
de Voorzitter! Het conflict tussen 
Argentinië en Groot-Brittannië over 
de Falkland-eilanden groeit uit tot een 
hoogst verontrustende situatie, die 
ook in ons land aanleiding geeft tot 
grote bezorgdheid. In deze omstandig-
heden is het volgens mijn fractie 
dringend gewenst, dat de Kamer op 
korte termijn met de Regering van 
gedachten hierover wisselt. Het gaat 
zowel om de risico's en de gevolgen 
van dit conflict voor het internationale 
klimaat, als om de vraag in hoeverre 
hieraan voor Nederland - dat door 
EPS en sanctiemaatregelen indirect 
hierbij is betrokken - gevolgen 
verbonden zijn. Het is dus gewenst de 
houding van de Regering en haar 
taxatie van deze toestand te vernemen 
en te bespreken. 

Ik heb overwogen een interpellatie 
aan te vragen, maar een betere vorm 
is, gezien de algemene betekenis, dat 
de Minister van Buitenlandse Zaken 
een verklaring - mondeling of 
schriftelijk - aflegt, opdat daarover 
kan worden gesproken. Als het niet 
anders kan, bestaat ook nog de 
mogeli jkheid om het verslag van het 
mondelinge overleg op de agenda te 
plaatsen, maar gezien de snelle 
ontwikkelingen geven wi j de voorkeur 
aan een verklaring van de Minister. 

De heer Lubbers (CDA): Mevrouw de 
Voorzitter! Het is een belangwekkend 
onderwerp en daar er voortdurend 
nieuwe ontwikkelingen zijn, is het 
goed hierover contact te houden met 
het kabinet. Het lijkt mij toch beter dat 

de zaak weer in eerste instantie via de 
vaste commissie loopt. Wellicht kan 
op korte termijn een moment worden 
gevonden om hierover met de 
Minister van gedachten te wisselen. 
Dat kan eventueel leiden tot een debat 
in plenaire vergadering. 

De heer Ter Beek (PvdA): Ik onder-
streep zowel de noodzaak van het 
overleg als het spoedige ti jdstip van 
het overleg. Ik stel voor, dat contact 
wordt opgenomen met het ministerie 
over de mogelijkheid om deze week 
nog een openbaar mondeling overleg 
met de Minister te voeren, opdat het 
daarna elke fractie vri j staat het te 
't i l len' naar een debat in plenaire 
vergadering. Naar mijn mening is het 
zinvol in ieder geval deze fase van 
openbaar mondeling overleg met de 
Minister te houden. 

De heer Schreuders (CPN): Tegen 
deze gedachtengang heb ik geen 
bezwaar. Er is al een mondeling 
overleg geweest met de Minister. De 
Kamer heeft het nu weer gevraagd. Ik 
heb gezegd, dat er aanleiding is, aan 
de Regering te vragen een nadere 
uiteenzetting te geven. Dit kan 
natuurlijk ook in een openbare 
commissievergadering plaatsvinden. 
Gezien de grote betekenis en de grote 
verontrusting, wi l ik echter toch op 
een snel plenair kamerdebat aandrin-
gen. 

De heer Ter Beek (PvdA): Daarom stel 
ik ook voor, te zoeken naar mogelijk-
heden om het mondeling overleg nog 
deze week te doen plaatsvinden. 

De Voorzitter: Ik laat de verdere 
behandeling van dit onderwerp 
gaarne over aan de vaste Commissie 
voor Buitenlandse Zaken. 

Naar mij blijkt, gaat de heer Ter Beek 
hiermee akkoord. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Wijziging van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 en van de Radio-
Omroep-Zender-Wet 1935 (16738). 

Het begin van artikel I en onderdeel A 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het gewijzigde amendement-De Beer 
c.s. (stuk nr. 16) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de PSP voor dit amende-
ment hebben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-Mertens 
(stuk nr. 19,1) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de SGP, het GPV en de RPF 
tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Het amendement-De Beer c.s. (stuk 
nr. 8) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
VVD voor dit amendement hebben 
gestemd. 

Het nader gewijzigde amendement-De 
Beer c.s. (stuk nr. 17) wordt bij zitten 
en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de PSP, de PPR en de CPN 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Het nader gewijzigde amendement-De 
Beer c.s. (stuk nr. 18) wordt bij zitten 
en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de PSP, de PPR en de CPN 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Het gewijzigde amendement-Mertens 
(stuk nr. 19, II) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de VVD, de PPR en de CPN voor 
dit amendement hebben gestemd. 

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Mertens (stuk nr. 19, I), 
wordt zonder stemming aangenomen, 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van D'66 wordt aanteke-
ning verleend, dat zij geacht wensen 
te worden tegen het achtste lid van 
het nieuw voorgestelde artikel 3ter te 
hebben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-Mertens 
(stuk nr. 19, III) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de PSP en de CPN voor 
dit amendement hebben gestemd. 

Onderdeel C wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van D'66 wordt aanteke-
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Voorzitter 

ning verleend, dat zij geacht wensen 
te worden tegen dit onderdeel te 
hebben gestemd. 

De onderdelen D tot en met F worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Mertens 
(stuk nr. 19, IV) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PSP, de PPR en de CPN voor 
dit amendement hebben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-Mertens 
(stuk nr. 19, V) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen met dezelfde 
stemverhouding als het vorige. 

Het gewijzigde amendement-Mertens 
(stuk nr. 19, VI) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen met dezelfde 
stemverhouding als het vorige. 

Het gewijzigde amendement-Mertens 
(stuk nr. 19, VIII) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen met dezelfde 
stemverhouding als het vorige. 

Het gewijzigde amendement-Mertens 
(stuk nr. 19, VII) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen met dezelfde 
stemverhouding als het vorige. 

Onderdeel G wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van D'66 wordt aanteke-
ning verleend, dat zij geacht wensen 
te worden tegen het derde en het 
vierde lid van het nieuw voorgestelde 
artikel 20 te hebben gestemd. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen II en III en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mevrouw de 
Voorzitter! Hoewel de derde nota van 
wijziging van dit wetsontwerp in onze 
ogen een grote verbetering was en 
ondanks het feit dat in een klein 
onderdeeltje door amendering 
verbetering is aangebracht, is de 
fractie van de VVD toch van mening 
dat door verwerping van de amende-
menten 18, 19, II en 16 er te veel 
mogelijkheden worden opengelaten 
om oneigenlijk gebruik te maken van 
dit wetsontwerp. Naar onze overtui-
ging zou vooral ontvangst met een 
eigen antenne van satellietprogram-
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ma's, ook als het om omroepprogram-
ma's gaat, in technische zin onmogelijk 
kunnen worden gemaakt. Hoewel wij 
ook wel de goede kanten van dit 
wersontwerp zien, zien wi j ons helaas 
toch genoodzaakt, tegen dit wets-
ontwerp te stemmen. 

D 
De heer Tommei (D'66): Wij hebben 
duidelijke bezwaren tegen sommige 
onderdelen van dit wetsontwerp 
aangevoerd. Desondanks zullen wij 
niet tegen het wetsontwerp stemmen 
en wel om twee redenen. De eerste 
reden is dat de Staatssecretaris veel 
van onze wensen heeft overgenomen. 
Wij zijn hem daarvoor erkentelijk. De 
tweede reden is, dat er toch een 
algehele herziening van de Telegraaf-
en Telefoonwet 1904 in aantocht is. 
Deze beide redenen zijn voor ons 
voldoende, toch voor het wetsontwerp 
te stemmen. 

Het wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

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

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Regelen omtrent het effect van een 
overeenkomst als bedoeld in de 
artikelen 158 en 159 Boek 1 BW op 
het verhaalsrecht van gemeenten in 
verband met verleende bijstand 
(14134). 

De Voorzitter: Ik merk op, dat in de 
vierde alinea van het formulier van 
afkondiging na 'Zo is het' een komma 
moet worden geplaatst. 

Deze verbetering zal worden aange-
bracht. 

Het wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PSP, de CPN en 
de PPR, alsmede van de fractie van 
D'66 de leden Groenman en Kohn-
stamm wordt aantekening verleend, 
dat zij geacht wensen te worden 
tegen dit wetsontwerp te hebben 
gestemd. 

Zendinrichtingen 
Verhaalsrecht gemeenten 
Uitkeringen levensonderhoud 
(Detail )handelsonderwijs 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Wijziging van de regelen omtrent de 
indexering van uitkeringen voor 
levensonderhoud (16 630). 

Het wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

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

Aan de orde zijn de stemmingen over 
vier moties, ingediend in de uitgebrei-
de commissievergadering van 29 
maart 1982 over de Nota (Detail)han-
delsonderwijs (16790), te weten: 

de motie-Veldhuizen c.s. over een 
gezamenlijk visie op het ondernemen 
(16790, nr. 5); 

de motie-Van Erp c.s. over evaluatie 
van de Vestigingswet detailhandel 
(16790, nr. 6); 

de motie-Schartman c.s. over 
coördinatie van het overheidsbeleid 
inzake het ondernemersonderwijs 
(16790, nr. 7); 

de motie-Schartman c.s. over een 
meer evenwichtig stelsel van detail-
handelsonderwijs (16 790, nr. 8). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
deze moties voldoende worden 
ondersteund. 

De motie-Veldhuizen c.s. (16790, nr. 
5) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de CPN tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Van Erp c.s. (16 790, nr. 6) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA en de CPN tegen deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Schartman c.s. (16790, nr. 
7) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

De motie-Schartman c.s. (16790, nr. 
8) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66 en de CPN tegen deze 
motie hebben gestemd. 
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Voorzitter 

Ik stel voor, de Nota (Detail)handels-
onderwijs (16790) voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Voorzitter: Dolman 

De Voorzitter: Waarde medeleden! 
Op 30 oktober 1969 deelde de Voorzit-
ter aan de Kamer mede, dat de heer 
Toxopeus de vergadering die voor 
hem na dertien jaar de laatste was, 
inmiddels had verlaten en in hem (de 
Voorzitter) afscheid van de Kamer had 
genomen. 'Het is', zo voegde hij eraan 
toe, 'niet gebruikelijk in het openbaar 
afscheid te nemen van leden die 
vertrekken, maar ik meen in de geest 
van de Kamer te hebben gehandeld 
door hem te verzekeren dat wij niet 
alleen met belangstelling, maar ook 
met persoonlijke sympathie zijn 
verdere gang door het leven zullen 
volgen.' 

Wanneer ik vandaag aan het adres 
van een vertrekkend lid iets meer zeg, 
dan is het niet omdat hij dertien plus 
twee jaar in ons midden heeft verkeerd, 
niet omdat hij een volle kabinetsperio-
de het ambt van minister van Binnen-
landse Zaken heeft gecombineerd met 
dat van vice-premier en evenmin 
omdat Friesland belangrijker zou zijn 
dan Groningen. De heer Wiegel heeft 
een streepje voor om twee andere 
redenen. 

Ten eerste heb ik in het algemeen 
deindruk dat wi j minder schroomvallig 
zijn dan in 1969 om in het openbaar 
iets aardigs tegen elkaar te zeggen. 
Ten tweede en in het bijzonder zijn wi j 
getuige van het terugtreden van de 
voorzitter der grootste oppositiefractie. 
De heer Wiegel kan dat doen, omdat 
het goed gaat met de VVD. Maar hij is 
met al zijn ervaring nog zéér jong. Ik 
houd ernstig rekening met zijn 
terugkeer, hetzij om zijn partij te 
redden, hetzij om in haar verdere 
groei en invloed te delen. In dit 
onzekere perspectief, dat de Kamer 
blijkbaar stil maakt, maak ik het dan 
ook niet al te uitbundig. 

Beste Hans, alle goeds voor jou en 
je gezin en maak in het vele water van 
Friesland je borst maar nat. 

(Applaus) 

Aan de orde is de behandeling van de 
brief van de Minister-President over 
de Voorjaarsnota 1982 (17 351, nr. 5). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Van t i jd tot t i jd is het nuttig 
bij collega's te rade te gaan, zeker als 
het daarbij gaat om sociaal-economi-
sche specialisten die een vooraan-
staande rol spelen in een der regerings-
fracties. 

Zo betitelde CDA-collega Weijers de 
brief van de Minister-President, 
waarover w i j vandaag van gedachten 
wisselen, afgelopen zaterdag als 
'halve eieren', naar ik aanneem met 
instemming van zijn fractievoorzitter 
de heer Lubbers. De VVD deelt de 
mening van de CDA-fractie. Wij staan 
daarin overigens niet alleen, want ook 
bij de sociale partners heeft het lezen 
van dit epistel - en ik druk mij dan 
nog vriendelijk uit - weinig vreugde 
veroorzaakt. 

Voor zover er de afgelopen maanden 
nog illusies werden gekoesterd, de 
brief van de Minister-President heeft 
de doelstellingen van het regeerak-
koord aan flarden gescheurd. Het 
financieringstekort - daarover straks 
meer - haalt in de verste verte de 
beoogde daling niet. De daling van de 
koopkracht van de minima komt 
boven de 1 % uit en de collectieve-
lastendruk zal, zoals het zich nu laat 
aanzien, verder toenemen. 

Mijn fractie heeft er keer op keer op 
gewezen dat de doelstellingen van het 
regeerakkoord nooit gezamenlijk te 
verwezenlijken zouden zijn. Dat was 
geen koffiedikkijkerij, maar een 
normale logische conclusie. De 
verkrampte wijze, waarop het kabinet 
toch iedere keer weer probeerde het 
onverenigbare te verenigen, heeft 
voor de zoveelste keer weer geleid tot 
uitstel en vooruitschuiven van 
beslissingen. Maar het is nog erger 
dat het geloof in de politiek door het 
gehannes van het kabinet nieuwe 
schade heeft opgelopen. 

Het is verbazingwekkend hoe dit 
kabinet er iedere keer weer in slaagt, 
vrijwel alle maatschappelijke groepe-
ringen tegen zich in het harnas te 
jagen, leder kabinet, van welke 
politieke kleur dan ook, zou in de 
gegeven situatie ingrijpende maatre-
gelen hebben moeten treffen. 

Deze ploeg bezit kennelijk een soort 
feilloos instinct om daar waar ook 
maar moeilijkheden kunnen ontstaan, 
die ook te veroorzaken. Moest de VVD 
niet uit het kabinet worden gehouden 
en werd de PvdA niet binnengehaald 
om het zogenaamde maatschappelijke 
draagvlak van dit kabinet te verbreden? 
Hebben de afgelopen zes maanden nu 
nog niet duidelijk gemaakt, dat de 

aanwezigheid van socialisten in een 
regeringsploeg niet de minste of 
geringste garantie geeft voor een 
goede verhouding met de sociale 
partners? 

Ik weet dat de oudste Vice-Minister-
President volledig kan opgaan in 
uitvoerige uiteenzettingen over welk 
onderwerp dan ook, maar kan zelfs hij 
zich voorstellen dat de werknemersde-
legaties, die zich zelf voor 20 april 
jongstleden hadden uitgenodigd voor 
nader overleg met de Regering, zich 
in grote mate afgescheept hebben 
gevoeld? In plaats van open overleg, 
waarom was gevraagd, een monoloog 
van de Minister-President, waardoor 
de vakbeweging nog verder in de 
gordijnen werd gejaagd. De Regering 
had tot het uiterste moeten gaan om 
overeenstemming te bereiken en dat 
is, hoe moeilijk dat ook is, niet 
gebeurd. Loonmatiging is, hoe men 
het ook wendt of keert, van levensbe-
lang voor een daadwerkelijke sanering 
van de huidige financiële en sociaal-
economische problemen. Daarvoor is 
medewerking van de sociale partners 
nodig en die medewerking kan, zoals 
het zich nu laat aanzien, wel worden 
vergeten. 

De brief van de Minister-President 
is in twee opzichten onthullend, zowel 
door de punten die er wel in zijn 
opgenomen als door de zaken 
waarover wordt gezwegen. Is het niet 
onbegrijpelijk dat er met geen woord 
wordt gerept over het financieringste-
kort? Ik roep nog eens een aantal 
heldhaftige uitspraken van regerings-
zijde over dit financieringstekort in 
herinnering. 

1. In het regeerakkoord: 
'De structurele component van het 

financieringstekort zal snel met 2% 
worden teruggebracht. Bij het ti jdpad 
van de ombuigingen zal het accent 
duidelijk vallen op de eerste helft van 
de kabinetsperiode.'. 

2. Uit de conclusies van De Galan 
en Halberstadt: 

'Er is een hoog financieringstekort. 
In dat licht lijkt het verstandig de 
aangehouden marge tussen op dit 
moment voorgenomen beleid (6,5% 
NI) en regeerakkoord (-1 % NI) 
voorshands te handhaven.'. 

3. De regeringsverklaring: 
'Het feitelijk financieringstekort op 

kasbasis in 1982 zal niet mogen 
stijgen boven 6,5% van het netto-na-
tionaal inkomen, ervan uitgaande dat 
het in 1981 niet hoger zal uitvallen 
dan 7,5 a 8%.'. 

4. De Minister-President in het 
debat over de regeringsverklaring: 
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Nijpels 

'Eveneens moet het evenwel duidelijk 
zijn dat het kabinet bij de Voorjaarsnota 
zal vasthouden aan de beleidsvoorne-
mens met betrekking tot de reductie 
van het financieringstekort en stabili-
satie van lasten. Ook als tegenvallers 
in de gasbaten daadwerkelijk zouden 
optreden en ook indien de economi-
sche ontwikkeling zou tegenvallen.'. 

5. De Minister-President in ant-
woord op vragen van mijn voorganger: 

'Een derde beleidslijn is de beoogde 
afbouw van het financieringstekort 
binnen enkele jaren naar structureel 
aanvaardbare proporties. Voor 1982 
wordt daarmee een begin gemaakt 
door het financieringstekort met 1 % 
terug te brengen.'. 

6. Ten slotte de uit het leven 
gegrepen, namelijk door de Minister-
President tijdens zijn wekelijkse 
persconferentie op vri jdag 2 april 
jongstleden afgelegde verklaring, 
waarin hij zei: 

'Het vijf maanden oude regeerak-
koord moet maar worden opengebro-
ken. Het heeft zijn geldigheid op de 
belangrijkste punten verloren.'. 

Wat moet ik nu denken van dit soort 
uitlatingen? Is er in het verleden zo 
maar wat aangepraat? Welke waarde 
moeten wij in de toekomst nog 
hechten aan allerlei beloften, die de 
Regering op dit punt gaat doen? 

De President van de Nederlandsche 
Bank constateerde een paar weken 
geleden nuchter, zoals wi j van hem 
gewend zijn, dat het feitelijke financie-
ringstekort, inclusief het beslag van de 
gesubsidieerde woningbouw op de 
kapitaalmarkt, zich rond de 10% 
beweegt. 

De Ministervan Financiën verklaarde 
nog onlangs in de Eerste Kamer dat 
het financieringstekort zo'n 7,5% 
bedraagt. In de pers heb ik getallen 
horen verluiden die rond de 9,5% 
draaien. Aan deze cijferbrij is toch 
voor een zinnig mens geen touw vast 
te knopen. Waarom heeft de Minister-
President in zijn brief niet aangegeven, 
hoe het er nu werkelijk voor staat? Ik 
mag toch aannemen dat bij de 
voorbereiding van de Voorjaarsnota 
in het kabinet de juiste cijfers wel op 
tafel hebben gelegen. 

In februari gaf de Minister van 
Financiën in een debat met mijn 
voorganger aan dat de beoogde 4'/2 
mld. ombuigingen nog noodzakelijker 
waren geworden in verband met 
nieuwe tegenvallers van zo'n 3 mld. 
De brief maakt in ieder geval duidelijk 
dat die 4'/2 mld. niet worden gehaald. 

Hoe staat het overigens met die 
andere 3 mld.? Zijn die helemaal uit 
het vizier verdwenen of houden wi j 
die nog tegoed? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kan geen 
andere conclusie trekken dan dat de 
beoogde omvang van het financierings-
tekort in de verste verte niet benaderd 
gaat worden. Moet ook deze ramp-
spoed als een bewijs voor de nationale 
allure gelden, waarmee het kabinet 
volgens de Minister-President de 
problemen aanpakt? Is dit een staaltje 
van de door de Minister van Financiën 
op een CDA-bijeenkomst in Arnhem 
gepropageerde lef? 

Ik verwacht vandaag van de 
Regering duidelijkheid over de cijfers 
zoals die in het kabinetsberaad aan de 
orde zijn geweest. Vooral verwacht ik 
een duidelijk antwoord op de vraag 
hoe tot op vandaag de feitelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot die 
cijfers zijn geweest. 

Een tweede witte vlek in de brief is 
het ontbreken van ieder inzicht in de 
koopkrachteffecten van de te nemen 
maatregelen. Het enige wat daarover 
duidelijk is, hebben wi j mogen 
opmaken uit de publiek geworden 
discussie tussen de Minister-President 
en de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Hoe zit het nu 
werkelijk? Gaan de minima er nu 
1,9% op achteruit, zoals de Minister-
President ons wi l doen geloven, of 
gaat het om 1,5%, zoals de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
beweert? Nog interessanter dan het 
eigenlijke meningsverschil is de vraag 
waarop beide bewindslieden hun 
percentage baseren. Hoeveel stukken 
over die koopkracht circuleren er 
binnen het kabinet? Kunnen wij straks 
ook nog verwachten dat de jongste 
vice-premier, de heerTerlouw, ons 
met eigen cijfers - die tradit iegetrouw 
wel tussen de 1,5% en 1,9% zullen 
liggen - komt verrassen? 

De geloofsgenoot van de heer Den 
Uyl, zijn opperste baas binnen de 
PvdA de heer Van den Berg, hecht 
kennelijk meer waarde aan de mening 
van de Minister-President dan aan die 
van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Zijn 'onaanvaard-
baar' was immers gebaseerd op de 
uitlatingen van de heer Van Agt. De 
geruststellende woorden van de heer 
Den Uyl waren en zijn voor hem 
kennelijk niet geruststellend genoeg. 

Het is toch werkelijk te gek om los 
te lopen dat de Kamer maar een 
beetje moet raden naar de juiste 
invulling van het 'koopkrachtplaatje'. 
Ook daarover moet vandaag ophelde-
ring worden gegeven. Hoe zit het na 

het besluit van het kabinet van 
afgelopen vrijdag overigens met de 
premieverhogingen waarvan wij via 
de kranten kennisnamen? 

Mijnheer de Voorzitter! Wat het 
begrip 'echte minima' betreft is het van 
hetzelfde laken een pak. Ook op dat 
punt bestaan grote meningsverschillen 
tussen de Minister-President en de 
Minister van Sociale Zaken. Om de 
vreugde te completeren heeft in het 
afgelopen weekend ook Staatssecreta-
ris Dales haar duit in het zakje gedaan. 
Van welke definitie van het begrip 
'echte minima' is de Minister-President 
uitgegaan in zijn brief? Is dat dezelfde 
definitie die door het kabinet is gehan-
teerd bij de niet aflatende discussies 
over de Voorjaarsnota? Wil de Regering 
vandaag precies aangeven wat zij 
onder 'echte minima' verstaat? 

In de kleine lettertjes van de brief 
worden een paar maatregelen 
opgesomd die bij nader inzien een 
fundamentele wijziging van ons 
stelsel van sociale zekerheid inhouden. 
Datzelfde geldt voor het invoeren van 
een glijdende schaal voor uitkeringen 
vanaf het modale dagloon. Het 
betekent een principiële keuze voor 
een andere opzet van onze sociale 
zekerheid. Mijn fractie acht daar noch 
de behandeling van deze brief noch 
het debat over de Voorjaarsnota de 
aangewezen gelegenheid voor. 

Als de Regering van plan is de 
grondslagen van het stelsel te 
wijzigen, is het nodig dat het kabinet 
zoals toegezegd allereerst zijn stand-
punt duidelijk formuleert. Dit kan niet 
afgedaan worden met 17 regeltjes in 
een brief. Ons stelsel van sociale 
zekerheid is een te groot goed om 
zomaar even tussen neus en lippen 
door te wijzigen. De Kamer moet toch 
eerst over de grondslagen van de 
Nota met de Regering van gedachten 
kunnen wisselen alvorens tot dergelij-
ke ingrijpende, principiële verande-
ringen over te gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Mag ik er 
overigens ook van uitgaan dat de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
werkgelegenheid belast met het 
emancipatiebeleid zich van ganser 
harte achter deze brief schaart? 
Wederom uit de pers - dat wat in 
kamerstukken staat is kennelijk van 
steeds minder belang - hebben wij 
vernomen dat zij haar portefeuille al 
op de stoep van de heer Den Uyl heeft 
gelegd als een soort barrière tegen de 
invoering van het kostwinnerscriteri-
um. 

De heer Den Uyl kennende, hoop ik 
dat hij die portefeuille opmerkt. Deelt 
overigens de Minister van Sociale 

Tweede Kamer 
27 april 1982 Voorjaarsnota 3105 



Nijpels 

Zaken de mening van deze Staatssecre-
taris en is ook hij van plan op te 
stappen als het kabinet op een of 
andere wijze zou besluiten het 
kostwinnerscriterium in te voeren? 
Heeft het kabinet ter gelegenheid van 
de Voorjaarsnota een principe-beslis-
sing genomen over het kostwinners-
criterium in de sociale zekerheid? De 
passage over de differentiatie van 
uitkeringen naar selectieve behoeften, 
lijkt ingewikkeld maar wijst onmisken-
baar in die richting. Als daartoe niet 
mocht zijn besloten, wat wordt er dan 
wèl bedoeld met die differentiatie? 

Ik wi l vandaag in dit debat niet 
verder gaan op dat criterium. Mijn 
fractie echter - daarover kan geen 
misverstand bestaan - blijft uitgaan 
van een verdere individualisering van 
onze sociale zekerheid op basis van 
de Europese richtlijn inzake de gelijke 
behandeling van man en vrouw. Het 
kostwinnerscriterium in de sociale 
verzekeringen wijst de VVD af en is in 
haar visie in strijd met de verzekerings-
gedachte, die ten grondslag ligt aan 
een belangrijke gedeelte van ons 
zekerheidspakket. 

In de brief worden nog een paar 
andere maatregelen opgesomd, 
waarover ik meer wens te weten. Is 
het gebruik van het begrip ' loonsom-
trend' een nieuwe uitdrukking om het 
wat duidelijkere begrip 'kort ing' te 
vermijden? Moeten wi j deze loonsom-
trend beschouwen als een voorschot 
of een natrap bij verdere ombuigingen 
in de ambtelijke sector? Wat mogen 
wi j verstaan onder 'diverse personele 
of materiële of andersoortige maatre-
gelen' in de volksgezondheidssector? 
Komt dit woordgebruik er kort gezegd 
op neer, dat het kabinet het in feite 
nog niet weet en dat wij maar moeten 
afwachten waar de Minister van 
Volksgezondheid de benodigde f750 
min. vandaan gaat halen, of is hier al 
weer sprake van toekomstige gaten? 

De grote verdiensten van deze brief 
over de Voorjaarsnota zou zijn dat de 
koppeling tussen uitkeringen en 
min imumloon overeind blijft. Heeft 
het kabinet echter in feite toch niet 
gekozen voor koppeling op afstand? 
De dreiging immers met een korting 
op alle uitkeringen indien sommige 
ombuigingen niet worden gereali-
seerd, komt in feite neer op het 
scheppen van een afstand tussen 
uitkeringen en lonen; kortom, op 
koppeling op afstand. Is dat wat de 
PvdA voor ogen staat? 

In feite gaat de brief nog verder, 
want ook het bevriezen van de 
bovenminimale uitkeringen wordt als 

mogelijke strafexpeditie achter de 
hand gehouden. Zou tot bevriezing 
worden besloten, dan houdt dit - hoe 
men het ook wendt of keert - een 
koppeling van in ieder geval de 
bovenminimale uitkering in. Daarmee 
wordt tegelijkertijd een eerste, maar 
tevens beslissende stap gezet op de 
weg naar de nivellering binnen ons 
sociale zekerheidsstelsel. Het principe 
van de koppeling is daarmee doorbro-
ken. Ik kan tot geen andere conclusie 
komen. 

Als donderslag bij heldere hemel 
werd Nederland afgelopen vrijdag 
nog eens verrast met de solidariteits-
heffing, een in twee opzichten 
misleidende term. Het gaat ten eerste 
immers om een simpele belastingver-
hoging en ten tweede is iedere 
belasting gebaseerd op het solidari-
teitsprincipe. De bijzondere kwalificatie 
van deze belastingverhoging is dus 
gewoon onzin. 

Het is werkelijk onbegrijpelijk dat, 
terwij l verwacht mocht worden dat dit 
idee van het duo De Galan/Halberstadt 
tot museumstuk zou zijn verheven, 
afgelopen vrijdag het kabinet toch 
opeens deze nieuwe heffing uit de 
hoge hoed heeft getoverd. Was het 
dan tegenover de Kamer en tegenover 
de sociale partners niet fatsoenlijker 
geweest om de heffing ook in de brief 
te noemen of is dit plan pas bij het 
kabinet opgekomen op het moment 
dat de heer Van Agt als staatsman 
afreisde naar de Verenigde Staten? 
Heeft de invoering van deze tijdelijke 
belastingverhoging - hoe tijdelijk is 
overigens 'tijdelijk' in dit land? - een 
rol gespeeld bij de discussie in het 
kabinet over de Voorjaarsnota? 

Zoals ik al eerder stelde, is loonma-
t iging, naast ombuigingen in de 
collectieve sector, essentieel voor een 
werkelijke oplossing van onze proble-
men. De solidariteitsheffing lokt in 
feite afwenteling uit, kan daardoor tot 
een grotere loonsomstijging leiden en 
brengt daardoor de ellende van een 
loonmaatregel dichter bij huis. 

Hoe verklaart overigens de Minister 
van Sociale Zaken dat de Minister-Pre-
sident nog maar een paar weken 
geleden de solidariteitsheffing een 
'drassige' zaak noemde en dat nu het 
kabinet tot invoering heeft besloten? 
Welke waterpompen zijn er geslagen 
om van dit moeras een redelijk droog 
geheel te maken? 

Hoe is het mogelijk dat in voorstellen 
uit het verleden over een heffing van 
1 % wordt gesproken, terwij l in de 
plannen zoals die nu naar buiten 
komen, sprake is van 0,75% over een 
half jaar, in feite dus 1,5% per jaar? 

Met het opnieuw van stal halen van 
deze heffing legt het kabinet een 
duidelijke uitspraak van de Kamer in 
een motie-Lubbers naast zich neer. Ik 
verwacht niet anders, dan dat de 
CDA-fractie zich vandaag ondubbelzin-
nig van dit beleidsvoornemen zal 
distantiëren. 

Over de solidariteitsheffing wi l ik 
nog twee opmerkingen maken. Ik 
vraag mij af, of deze heffing aan de 
orde is geweest in het overleg met de 
werknemersorganisaties. Verder 
twijfel ik aan de technische haalbaar-
heid van de voorstellen. De voorlopige 
aangiften voor de inkomstenbelasting 
1982 moesten immers vóór 1 april 
binnen zijn. De oplegging van voorlo-
pige aanslagen geschiedt overwegend 
in mei. Op dat moment kan de Kamer 
zich in ieder geval nog niet hebben 
uitgesproken over de solidariteitshef-
f ing. In de visie van mijn fractie zal dit 
in de praktijk inhouden: óf uitstel van 
oplegging, óf meerdere nadere 
voorlopige aanslagen. Het laatste 
heeft een grote administratieve 
rompslomp tot gevolg, terwijl het 
eerste resulteert in renteverlies. Niet 
alleen om praktische, maar ook om 
principiële redenen wijst mijn fractie 
deze heffing vierkant af. 

Ik wil thans enkele conclusies 
trekken. Het financieringstekort over 
1982 is onduidelijk en vermoedelijk 
veel te hoog. De koopkrachteffecten 
zijn gehuld in volstrekte nevel. De 
stand van zaken ten aanzien van het 
kostwinnerscriterium is nog onduide-
lijk. Vermoedelijk is het een vechtpunt 
in het kabinet. De positie van de 
minima, welke dan ook, is nog in de 
mist. 

De beloofde lastenverlichting is 
vermoedelijk weggepoetst. De komst 
van de Voorjaarsnota, welke werd 
verwacht voor 7 mei, is nog onbekend. 
Zijn dat nu de praktische resultaten 
van 11 maanden formeren van CDA, 
PvdA en D'66? Beroerdere uitgangs-
punten voor de discussie over de 
Voorjaarsnota - dus eigenlijk voor het 
begin van een beleid - zijn nauwelijks 
denkbaar, zelfs niet voor de oppositie! 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft eigenlijk 
geen behoefte aan dit debat. Het is in 
menig opzicht een prematuur debat. 
In de eerste plaats, omdat het kabinet 
enkele weken geleden overeenstem-
ming heeft bereikt over de hoofdlijnen 
van de Voorjaarsnota. In de tweede 
plaats, omdat het kabinet heeft laten 
weten dat die Voorjaarsnota ons in de 
week van 3 mei zal worden toege-
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stuurd. In de derde plaats, omdat de 
Voorjaarsnota's in de afgelopen jaren, 
toen de VVD nog in het kabinet zat, 
niet of nauwelijks vroeger zijn versche-
nen dan nu het geval is. De Voorjaars-
nota van 1979 bij voorbeeld verscheen 
eerst op 13 juni , die van 1980 begin 
mei en die van 1981 op 28 april. De 
Minister van Financiën zal dat onge-
twijfeld nog weten. 

Het door de heer Nijpels aangevraag-
de debat is dus prematuur. Het is 
vragen naar de bekende weg, aange-
zien de antwoorden van de Regering 
niet vandaag, maar pas in de discussie 
over de Voorjaarsnota gegeven zullen 
worden. Daarover zullen wij nog 
uitgebreid kunnen en willen debatte-
ren. Dat heeft op dit moment echter 
geen enkele zin. Ik zou hiermee, ter 
wille van een efficiënt gebruik van de 
tijd van de Kamer, mijn bijdrage 
eigenlijk kunnen afsluiten. Uit vriende-
lijkheid tegenover de nieuwe fractie-
voorzitter van de VVD voeg ik er 
echter nog een paar opmerkingen aan 
toe. 

Ook al komt de Voorjaarsnota dit 
jaar waarschijnlijk even vroeg of, zo 
men wi l , even laat als in vorige jaren, 
dan nog kan men zeggen dat zij te laat 
is in het licht van de toezegging van 
het kabinet dat zij rond 1 maart zou 
verschijnen. Mijn fractievoorzitter 
heeft dit nog naar voren gebracht in 
het vorige debat over het uitblijven 
van die nota, dat nog door de heer 
Wiegel werd aangevraagd. Toen was 
er reden tot ongerustheid en - wat 

betreft mijn fractie - zelfs tot grote 
teleurstelling, omdat zich op dat 
moment nog geen begin van overeen-
stemming binnen het Kabinet over de 
inhoud van die nota had afgetekend. 
Nu ligt dat duidelijk anders. 

In de brief van de Minister-President 
is immers een totaalbedrag aan 
ombuigingen aangekondigd van per 
saldo 3 mld. in 1982 en zelfs 8 mld. in 
1983. Daarnaast valt in deze brief te 
lezen, dat voor de bevordering van 
investeringen, respectievelijk lasten-
verlichting voor het bedrijfsleven, een 
totaalbedrag van 900 min. in 1982 en 
1700 min. in 1983 beschikbaar zal 
worden gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Niemand zal 
toch wil len ontkennen dat het om een 
zeer substantieel pakket gaat; een 
pakket dat zo substantieel is dat zelfs 
de oppositie daarvan onder de indruk 
zou kunnen komen en het kabinet in 
ieder geval de ti jd zou moeten 
gunnen om dat in de Voorjaarsnota 
nader uit te werken. Daarvoor is enig 
uitstel toch wel op zijn plaats, zeker 
nu al grote lijnen bekend is gemaakt 
hoe het pakket zal worden ingevuld. 
Dat het inderdaad om een substantieel 
pakket gaat, blijkt misschien wel het 
duidelijkst uit een vergelijking van de 
nu aangekondigde maatregelen met 
die van de Voorjaardnota van verleden 
jaar. 

In 1981 - u weet wel, het jaar 
waarin het vorige kabinet op een 
financieringstekort van 5,25% van het 
nationale inkomen mikte en het 

huidige kabinet tot zijn schrik moest 
constateren, dat het tekort aan het 
einde van het jaar op 8,25% was 
uitgekomen - een uit een oogpunt 
van overheidsfinanciën dramatisch 
jaar, bracht het vorige kabinet een 
Voorjaarsnota uit die voor 1981 per 
saldo ruim 2 mld. aan ombuigingen 
bevatte, terwij l voor 1982 ruim 3600 
min. aan ombuigingen werd voorge-
steld. In dezelfde Voorjaarsnota werd 
voor aanvullend werkgelegenheidsbe-
leid in 1981 260 min. en voor 1982 245 
min. beschikbaar gesteld. 

Wie die bedragen vergelijkt met de 
bedragen die thans in de brief van de 
Minister-President genoemd worden, 
kan toch niet anders dan concluderen 
dat het huidige kabinet het veel beter 
doet dan het vorige? Ik neem aan dat 
zelfs de heer Nijpels dat met mij eens 
zal zijn. Het totale bedrag aan ombui-
gingen in de komende Voorjaarsnota 
voor de jaren '82 en '83 samen is 
immers twee keer zo hoog als het 
totale bedrag uit de vorige Voorjaars-
nota, terwij l daarnaast het bedrag dat 
zal worden uitgetrokken voor het 
stimuleren van investeringen, respec-
tievelijk voor lastenverlichting voor 
het bedrijfsleven voor die jaren zelfs 
vijf keer zo hoog is. 

Ik geef toe dat de besluitvorming 
wat mij betreft best wat sneller 
gekund had, maar wie naar de 
resultaten kijkt - en dat doe ik graag -
moet toch toegeven, dat het huidige 
kabinet een uitstekende basis heeft 
gelegd voor het uitbrengen van de 
Voorjaarsnota. Enig uitstel bij het 
uitwerken van die besluiten wordt het 
kabinet daarom door mijn fractie 
gaarne gegund. 

Daarmee wil ik natuurlijk niet 
zeggen dat de uit te brengen nota 
door mijn fractie kritiekloos zal 
worden aanvaard. Mijn fractie zal die 
nota echter pas inhoudelijk beoordelen 
op het juiste ti jdstip, namelijk in het 
debat over die nota dat binnen enkele 
weken in deze Kamer zal plaatsvinden. 
Ik loop daar vandaag niet op vooruit. 
Ik denk dat dat heel onverstandig zou 
zijn, nu de besluitvorming daarover 
nog niet is afgerond en wi j volgende 
week die nota mogen verwachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom 
daarmee aan het einde van mijn 
verhaal. Ik heb al gezegd dat dit een 
prematuur debat is; ik voeg daaraan 
toe dat het eigenlijk een schijndebat 
is. Het echte debat kan pas gevoerd 
worden wanneer de Voorjaarsnota er 
werkelijk is. Wil dit debat toch nog 
enige zin hebben, dan kan dat slechts 
wanneer de oppositie - en met name 
de VVD-fractie - nu eindelijk eens zelf 
haar kaarten op tafel legt. De VVD is 
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daartoe naar mi jn mening eigenlijk 
verplicht, omdat zij dit debat heeft 
aangevraagd. De regeringspartijen 
hebben de afgelopen maanden 
gesproken. U heeft dat - het wordt 
hier vaak gezegd - via pers, radio en 
televisie uitstekend kunnen volgen. Zij 
zullen opnieuw spreken wanneer zij 
weer aan de beurt zijn, namelijk 
wanneer die Voorjaarsnota hier 
volgende week is. De oppositie - en 
met name de VVD-fractie - is nu aan 
de beurt. 

Ik heb in de afgelopen maanden in 
deze Kamer en daarbuiten vernomen 
wat de VVD niet wi l . De heer Nijpels 
heeft dat vandaag weer eens onder 
woorden gebracht: geen solidariteits-
heffing, geen ombuigingen in de 
sociale zekerheid voordat de grond-
slagennota is uitgebracht. Ik heb de 
VVD-fractie in eerdere financiële 
debatten na het aantreden van dit 
kabinet al een aantal malen uitgeno-
digd om te zeggen wat er dan wel 
moet gebeuren; daarop kwam tot 
dusver helaas geen antwoord, 
behalve dat die fractie alternatieven 
zou ontwikkelen voor de Voorjaarsno-
ta. Ik nodig de VVD-fractie daarom 
opnieuw uit, die alternatieven thans 
op tafel te leggen. Als zij dat doet, dan 
wordt dit debat misschien nog een 
echt debat, anders is het een 'waste of 
t ime' : een zinloze besteding van de 
ti jd van deze Kamer, t i jd die beter 
nuttiger besteed had kunnen worden. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Op de voor-
jaarsbrief van 13 april j l . was onze 
eerste reactie: het regeerakkoord is 
verlaten, van het zogenoemde 
tweesporenbeleid is nog slechts één 
spoor over, te weten de bevordering 
van de winsten van de bedrijven. Het 
tweede spoor, namelijk verdeling van 
het werk en een direct beleid dat de 
werkloosheid bestrijdt, heeft het 
moeten afleggen. 

Het was een eerste reactie, want de 
brief roept nog tal van vragen op. De 
Voorjaarsnota, die kennelijk nog 
steeds de 'vroege Voorjaarsnota' 
heet, moet een antwoord op die 
vragen bevatten. Binnen 14 dagen, zei 
de vice-Minister-President op 21 april, 
hoopt het kabinet door die nota te 
laten zien 'welke de rol en de plaats is 
van de bezuinigingen in het geheel 
van het regeringsbeleid, dat gericht is 
op behoud van werkgelegenheid, op 
het verminderen van de werkloosheid 
en op een eerlijke en redelijke lasten-
verdeling'. Ik ben benieuwd of de 

t l 
Fractievoorzitter Beckers-de Bruijn aan het woord. 

Voorjaarsnota inderdaad rond 5 mei 
klaar is. Het gaat immers inderdaad 
om het afzetten van de bezuinigingen 
tegenover de beoogde doelen, 
waarbij het bestrijden van de werkloos-
heid vooropstaat. 

Wanneer ik de brief dan 'onvol ledig' 
en 'onzorgvuldig' noem, dan is dat 
vriendelijk gezegd. Er wordt in de 
brief niets gezegd over de inkomensef-
fecten, niets over de gevolgen van de 
plannen voor het financieringstekort 
en niets over de werkgelegenheid die 
een en ander zal opleveren. Mijn 
fractie heeft graag nadere informatie 
op alle drie deze punten, ook in 
verband met de discussie over de 
ziektewetplannen, die - als het aan 
ons ligt - vanavond volgt. 

Wij hebben de sterke indruk dat 
vooral het werkgelegenheidsdoel 
door de brief zelf wordt ondergraven. 
Ik geef een paar argumenten voor 
deze stell ing. 

1. Voor de uitvoering van het 
werkgelegenheidsplan-eerste versie 
is voor 1982 f300 min. uitgetrokken. 
Dit bedrag staat ver in de schaduw 
van de eerder door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
genoemde bedragen. Voor 1983 staat 
er nog slechts een PM-post. 

2. Door de inkomenspolitieke 
effecten van de aangekondigde 
maatregelen, vooral voor de lagere 
inkomens, zal de consumptieve vraag 
afnemen, met alle gevolgen van dien 
voor de werkgelegenheid. Hoe groot 
zijn die gevolgen? 

3. De nog niet ingevulde ombuigin-
gen op de rijksbegroting - f900 min. 
in 1982, over een half jaar, en f 1900 
min. in 1983 - hebben directe gevolgen 
voor de materiële uitgaven van de 
departementen en dus voor de 
werkgelegenheid. Daar komt nog 
eens een kwart miljard voor 1982 en 
een half miljard voor 1983 aan 
bezuinigingen bij het Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
bovenop. 

4. De verdere verzwaring van de 
werknemerspremie in de Ziektewet, 
de WW en de WAO betekent een extra 
aantasting van de koopkracht. Zij 
houdt weliswaar een verlichting voor 
de werkgevers in, maar de werkgevers 
investeren niet onder de huidige 
omstandigheden. Daarvoor isperspec-
tief nodig op een groeiende afzetmarkt. 

5. Dan is er op de valreep nog de 
solidariteitsheffing, waartoe het 
kabinet afgelopen vrijdag heeft 
besloten. Ook hier het effect van 
koopkrachtvermindering. Opnieuw 
zijn de werkgelegenheidseffecten 
onduidelijk. Wat is voor 1982 de 
verwachte opbrengst? Op welke wijze 
en voor welk onderdeel van het 
werkgelegenheidsplan zal deze 
heffing worden gebruikt? 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
heeft graag exacte informatie over de 
gevolgen van de voorjaarsbrief op het 
financieringstekort, en wel op het 
moment dat de brief uitkwam en - als 
het kan - op dit moment. Hetzelfde 
geldt voor de inkomenseffecten. 
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Graag hebben wij een reactie van de 
Minister op het rapport van de 
Gemeentelijke Sociale Dienst in 
Rotterdam, waaruit zou blijken dat de 
minima er dit jaar niet 1 % of 1,9%, 
maar 3,2% op achteruitgaan. Hoe 
moeten deze cijfers worden opgevat 
in het licht van de belofte dat de 
minima er 'slechts' 1 % op achteruit 
zouden gaan? 

Wie zijn de 'echte minima' die 
behoed zullen worden voor een 'te 
drastische daling van hun koopkracht'? 
Wat betekent een 'te drastische 
daling' van de koopkracht? Een daling 
van meer dan 1 %? Staat hier dus 
zwart op wit dat bij een koopkrachtda-
ling van meer dan 1 % niet alle 
minima een compensatie krijgen? 
Waarom is er voor een eventuele 
compensatie niets vaneenfinanciering 
aangegeven? Moet daarvoor een 
nieuw gat in de begroting worden 
geslagen? 

Verder bevat de brief dreigende 
zinnen over een herziening van het 
sociale-zekerheidsstelsel. Hierbij staan 
het kabinet kennelijk het twee-trajec-
tenstelsel en de invoering van het 
kostwinnerschap voor ogen. Als de 
beoogde besparingen niet worden 
gehaald, kunnen wi j een algemene 
korting op de uitkeringen verwachten 
en worden de uitkeringen vanaf 
modaal bevroren. Van dik hout zaagt 
men planken. 

Ontkoppeling dus! Moet zo in een 
razend tempo alles waarvoor de Partij 
van de Arbeid stond, worden afgebro-
ken, totdat er geen spoor meer over is 
van een beleid gericht op de sociaal 
zwakken? Wat is het realiteitsgehalte 
van een zo snelle uitwerking van het 
plan, in de uitkeringen verschil te 
maken naar behoeften en vanaf 
modaal een glijdende schaal in te 
voeren, het laatste nota bene met 
ingang van 1 juli 1982? Behoeven de 
SER en de Sociale Verzekeringsraad 
niet meer te adviseren? Is er geen 
serieuze discussie over de toekomst 
van onze sociale zekerheid meer 
nodig? 

Gezien de in de brief gestelde data 
lijkt de algemene korting op de 
uitkeringen onvermijdelijk. Evenzo 
lijkt, gezien de grens van 6% a 6,5% 
loonsomstijging, een loonmaatregel 
onvermijdelijk. 

En waar doen wi j dit allemaal voor? 
Voor de werkgelegenheid. Zo wordt 
het beleid althans verkocht. Nergens 
wordt echter tot nu toe de werkgelegen-
heid concreet aangetoond. Wanneer in 
de afgelopen maanden vanuit de 
Kamer werd gevraagd naar de effecten 

op de werkgelegenheid van bezuini-
gingsvoorstellen die aan de orde 
waren, werden wij elke keer met een 
kluitje in het riet gestuurd. De Minister 
van Financiën herinnert zich misschien 
de debatten over de accijnsverhogin-
gen. 

Mijn fractie verzoekt de Regering, in 
de Voorjaarsnota duidelijk aan te 
geven welke maatregelen hoeveel 
arbeidsplaatsen opleveren en welke 
maatregelen hoeveel arbeidsplaatsen 
kosten. Een kabinet dat veel van de 
mensen vraagt en ook de lage 
inkomens hierbij niet ontziet, mag 
zeker op dit cruciale punt geen 
rookgordijnen optrekken, maar moet 
een eerlijke beoordeling mogelijk 
maken, ook als zij tot zeer vervelende 
conclusies kan leiden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb u een 
motie gegeven. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in het regeringsbe-
leid de werkloosheidsbestrijding 
centraal staat; 

van oordeel, dat een goede beoorde-
ling van het beleid niet mogelijk is 
wanneer de werkgelegenheidseffecten 
van de aangekondigde maatregelen 
onduidelijk bl i jven; 

verzoekt de Regering, in de Voorjaars-
nota zo verantwoord en gedetailleerd 
mogelijk aan te geven welke gevolgen 
de in die nota weer te geven maatre-
gelen voor de werkgelegenheid zullen 
hebben, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6 (17 351). 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! In dit debat is slechts 
ruimte voor enkele kanttekeningen en 
een aantal vragen. Naar mijn mening 
treft het dat de heer Den Uyl achter de 
regeringstafel zit om hierop in te 
gaan, omdat dit misschien de ver-
vreemding in dit soort debatten 
minder groot maakt dan wanneer de 
grote orderverwerver van Kuala 
Lumpur er zit. 

Ik beperk mij niet tot de kleinscha-
ligheid, zoals de voor de hand 

liggende vragen over invull ing van 
bepaalde getallen, maar zal voorname-
lijk spreken over de richting van het 
beleid, juist met deze bewindsman. 
De heer Den Uyl heeft zelf in het 
nogal recente verleden als woordvoer-
der en inspirator van zijn groepering 
tegenover het vorige kabinet een zeer 
bepaalde te volgen weg bepleit, niet 
zonder enige nadrukkelijkheid en af 
en toe enig vuistgeroffel. 

Als het om een beperkt herstel van 
de economische groei ging, zei hij dat 
de overheid zelf in hoge mate deze 
groei moest bewerkstelligen en 
garanderen en dat zij hiervoor de 
instrumenten diende te hebben en te 
hanteren. Belangrijk, zo niet essentieel 
hierbij was het selectieve karakter van 
zulk overheidsoptreden, in de visie 
van de PvdA vooral via sectoraal 
beleid, en het hanteren van de 
geldmiddelen in deze niet generieke 
zin. 

Daarnaast werd aanbevolen een 
herverdeling van geldmiddelen, 
enerzijds via nivellering en een 
beperkte matiging, anderzijds via het 
beleid van de Nederlandsche Bank, 
via aardgasbaten, via WIR-gelden en 
via beheersing van de kapitaalexport, 
om maar een aantal elementen te 
noemen. Een vergrote inspraak van 
ondernemingsraden en van met name 
ook de vakbeweging zou het maat-
schappelijke draagvlak èn de dynamiek 
aan een dergelijk andersoortige 
politiek moeten verschaffen. Ik wi l het 
nu verder niet hebben over een aantal 
elementen, licht of zwaar, zoals de 
ontwikkelingshulp, die op een gegeven 
ogenblik een extra gewicht kreeg in 
deze benadering, en bij voorbeeld de 
arbeidstijdverkorting, maar dit was 
globaal de tegenstrategie, zoals de 
heer Den Uyl die verwoordde, ter 
bestrijding van de werkloosheid. Zijn 
gedachten daarbij liepen nogal parallel 
met die van de vakbeweging. Onze 
opvattingen, met name waar het 
daarbij ging om een belangrijke 
conjuncturele ombuiging, maar toch 
ook voor wat betreft een aantal 
midden- en lange-termijnelementen, 
verschilden van die zienswijze, bij 
voorbeeld ten aanzien van de gevolgen 
van de matiging. De raakvlakken 
overheersten echter. Men kan dit 
terugvinden in alle stemmingen over 
allerlei moties die onder het kabinet-Van 
Agt hebben plaatsgevonden. 

In de benadering zoals deze nu in 
de brief voor ons ligt - na de kabinets-
carrousel, die eindigde op Goede 
Vrijdag - , vinden wi j daar bitter 
weinig van terug, zomin als ook 
anderen, zoals de vakbeweging, dat 
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doen. Het inzakken van de bestedingen 
is nu tot een bewuste politiek gemaakt, 
zelfs in belangrijke mate op denivetle-
rende wijze. 

Ik wijs hierbij bij voorbeeld op de 
effecten van winstherstel. Overheve-
ling naar het bedrijfsleven van grote 
bedragen heeft een puur algemeen 
geldend karakter gekregen, zonder 
sturing. Herstel van de werkgelegen-
heid heet nu het gevolg te moeten zijn 
van winstherstel en heeft geen 
prioriteit als zodanig. Van een versterk-
te maatschappelijke invloed en 
controle, met name wat de vakbewe-
ging betreft, is in het geheel geen 
sprake. De overheid stoot werk af en 
de gerichte schepping van werkgele-
genheid is minimaal. De monetaire 
politiek, de aardgaspolitiek, de 
defensiepolitiek, de WIR-politiek, de 
kapitaalexportpolitiek: ze blijven alle 
buiten beschouwing. 

Gevreesd moet worden dat uit een 
oogpunt van conjunctuurbeïnvloeding 
deze politiek onrealistisch en pro-cy-
clisch is, namelijk dat ze de inzinking 
waarin wij leven bevordert in plaats 
van tegengaat doordat ze met name 
de grootste neerdrukkende factor in 
de conjunctuur - de onderbesteding -
verder aanjaagt. Ze verandert mogeli j-
kerwijze de samenstelling van het 
kapitaal, de kapitaalsverhoudingen, 
binnen ondernemingen, maar ze 
bevordert op zichzelf niet de investe-
ringen. 

Het verzet dat het kabinet met zijn 
beslissingen ontmoet, komt dan ook 
voort uit een breed maatschappelijk 
inzicht - een inzicht dat zich op het 
ogenblik zeer snel versterkt - dat het 
nodig is om te komen tot met name 
beheerst koopkrachtherstel naast een 
effectieve investeringspolitiek. Dat 
vereist stimulerende overheidsactivi-
teit en binnenlandse impulsen aan de 
bedrijvigheid. Daarin hoort dan een 
volumebeleid met betrekking tot de 
sociale verzekering, met name via een 
politiek van arbeidstijdverkorting, een 
rol te spelen. 

De voorgenomen politiek, zoals in 
de brief wordt uiteengezet, is ook in 
algemeen maatschappelijk opzicht 
negatief. Ze roept verzet op omdat ze 
met name de afhankelijkheid van de 
vrouw dreigt te versterken via openlijke 
of sluipende invoering van het 
kostwinnersbegrip en omdat ze de 
zeggenschap van de vakbeweging en 
de werknemersvertegenwoordigingen 
in bedrijven niet versterkt tegenover 
de miljardenoverheveling van over-
heids- en werknemersgeld dat naar de 
ondernemingen toe gaat, maar 

integendeel de valbijl van een loon-
maatregel opricht. Die politiek is ook 
aanvechtbaar door het gebruik van de 
premieheffing voor het oneigenlijke 
doel van een loonmatiging zonder 
prijscompensatie. Er rijst onmiddell i jk 
één algemene vraag die nauw 
samenhangt met de aard van het 
debat van deze week, namelijk: wat is 
precies de samenhang tussen deze 
maatregelen en het lot van de Ziekte-
wet zoals dit zich in de afgelopen 
maanden heeft ontwikkeld? De heer 
Lubbers heeft hierover zeer pertinente 
opvattingen naar buiten gedragen. Ik 
wil echter een aantal concretere 
vragen vastkoppelen aan datgene wat 
ik in algemene zin heb gezegd. 

Wat is de plaats van de korting op 
ambtenarensalarissen met 1 % per 1 
jul i , als trendelement zoals het 
genoemd wordt, die ingeleverd 
wordt? Is dit een breuk met de trend, 
ja of nee? Het antwoord op die vraag 
lijkt mij vooral voor de heer Van Thijn 
interessant. 

In de opstelling van de Regering, 
neergelegd in de brief van de Regering, 
en in de toelichtingen daarop, staan 
zeker vier elementen die neerkomen 
op een doorbreking van het regeerak-
koord: ten aanzien van de koopkracht-
verlaging van de min ima; het verloop 
van de matiging tussen 1,9% en 
2,8%; wellicht het financieringstekort; 
de totaliteit van de collectieve lasten. 
Is het de opvatting van de Regering 
dat iedere keer breuken op het 
regeerakkoord incidenteel geregi-
streerd worden en ter zijde worden 
gelegd of hebben ze meer betekenis? 

Waar gaat de f300 min. voor de 
werkgelegenheid naar toe? Is het juist 
dat hiervan een belangrijk deel naar 
Defensie gaat? Wat betekent dit 
tegenover de ombuigingen per 1 juli 
van f 1,4 mld.? Er zal naar onze 
schatting een directe loonsverlaging 
plaatsvinden van ongeveer 2,5%: 
1,5% premie, 1 % solidariteitsheffing 
plus nog enige verlaging in de 
kinderbijslag. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zit op de 
rand van mijn t i jd ; staat u mi j nog toe 
eventjes op die rand te balanceren. 
Alle andere fracties zijn zo mi ld 
geweest in hun ti jdgebruik, dat u nu 
niet kinderachtig kunt worden. 

De Voorzitter: Ik wi l wel zeggen dat 
dit niet de bedoeling van die fracties 
was. Ik ben echter nooit kinderachtig 
maar ik houd wel andere onderwerpen 
in de gaten. Ik weet zeker dat u 
daarover ook uitvoerig het woord zult 
voeren. 

De heer Bakker (CPN): Neen, dat doet 
mijn fractiegenote. 

De Voorzitter: Althans uw fractie en 
dat zal ook meer dan evenredig zijn. U 
kunt uw gang gaan. 

De heer Bakker (CPN): Dat is de 
loonsverlaging die te voorzien is. Daar 
komt nog een aantrekking van de 
prijsverhogingen bij. Is de Regering 
voornemens om zich te onthouden 
van een loonmaatregel bij deze 
ontwikkeling? De vraag die mevrouw 
Beckers heeft gesteld, wie de echte 
minima zijn, waarover in de brief 
wordt gesproken, zal ik niet herhalen. 
Er zijn veel meer van dergelijke 
concrete vragen te stellen. Ik hoop dat 
wij bij de behandeling van de echte 
Voorjaarsnota de ruimte zullen krijgen 
om die inderdaad te stellen en uit te 
graven. 

Het debat over deze zaak is volop 
gaande, ook buiten de Kamer en het 
heeft een buitengewoon ernstig 
karakter. Het lijkt erop dat dit kabinet 
nu definitief een weg ingeslagen is 
die het vorige kabinet niet goed in kon 
slaan. Dat is zonder enige twijfel ook 
de oorzaak van de heftige discussie 
binnen de Partij van de Arbeid en ook 
binnen D'66, voorzover zij zich niet 
met meer spectaculaire zaken bezig-
houden. 

In die discussie treden tegelijkertijd 
de contouren op van een ander 
beleid, dat moeilijk lijkt weg te 
poetsen doordat bepaalde bewindslie-
den van de Partij van de Arbeid - die 
nu net over schietgerei gaan - het 
geschut op hun partijvoorzitter 
hebben gericht. Het is te zien in de 
vakbeweging, de vrouwenbeweging 
en in de jongerenbeweging: er komen 
alternatieven naar voren. Bij een 
juiste opstell ing, maar ook door goed 
te luisteren moet dat kunnen leiden 
tot een andere politiek die op een 
andere meerderheid steunt. 

D 
De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van Agt heeft ons 
in zijn brief van 13 april meegedeeld, 
dat over enkele weken de Minister 
van Financiën het parlement bij de 
behandeling van de Voorjaarsnota zal 
informeren over de uitwerking van de 
conclusies in de Ministerraad in de 
vrijdag daaraan voorafgaande. In 
zoverre loopt dit debat dan ook 
vooruit op een uitwerking van de 
beleidsvoorstellen, maar de oppositie 
bepaalt haar eigen middelen en haar 
eigen ti jdstippen. Het is meer als 
hommage aan de heer Nijpels dat ik 
meedoe, dan dat ik een reden heb om 
het woord op dit moment tot het 
kabinet te richten. Hij volgt de ontwik-
kelingen kritisch maar het moet mij 
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toch van het hart dat het ongeduld 
toch wat overdreven is. Het kabinet 
heeft - dat kan niet worden ontkend; 
men kan het wel bekritiseren - een 
zeer ingrijpend besluit genomen voor 
1982. Volgens de brief van de Minis-
ter-President van 13 april heeft het 
een aanzienlijk deel van de budgettaire 
problematiek voor 1983 opgelost. 

Ik kan mi j niet herinneren, dat bij 
enige behandeling van een Voorjaars-
nota zo'n omvangrijke problematiek 
aan de orde is geweest en in besluit-
vorming is vervat. Dat vereist wèl 
enige ti jd voor uitwerking. Ik sluit mij 
overigens graag aan bij de vraag van 
de heer Engwirda aan de fractie van 
de VVD, of zij - nu er toch wat t i jd is 
omdat het kabinet tijd nodig heeft 
voor de uitwerking van de brief - zich 
misschien kan zetten aan de uitwerking 
en de invull ing van haar voorstellen 
die ongeveer 4 mld. belopen, welke 
voorstellen door de VVD-fractie in de 
discussie over de omvang van de 
ombuigingen van de Voorjaarsnota 
op tafel heeft gelegd. Het zou interes-
sant zijn de uitwerking te kunnen 
bespreken op het moment dat de 
Voorjaarsnota wordt behandeld. 

Wat betreft de reactie van mijn 
fractie verwijs ik nog eens naar onze 
verklaring direct na het bekend 
worden van de Voorjaarsnota op 9 
apil. Wij hebben daarin geconstateerd, 
dat de besluiten behalve pluspunten 
ook minpunten bevat. Wij waarderen 
het vasthouden aan de koppeling 
evenals het feit dat niet onverhoeds 
wordt vooruitgelopen op stelselwijzi-
ging in de sociale zekerheid en het feit 
dat het kabinet heeft gekozen voor 
een gecombineerde operatie van 
inkomensmatiging van beperkte 
ombuigingen - in de zin van echte 
bezuinigingen - spreken wi j naar mijn 
mening over de helft van het pakket 
voor 1982. Het feit dat het kabinet een 
looningreep heeft nagelaten en de 
idee van de ontwikkeling van de 
loonsomtrend zijn voor ons stuk voor 
stuk pluspunten. Bovendien onder-
schrijven wi j , dat dit moment geen 
absolute voorrang kan worden 
gegeven aan de terugdringing van het 
financieringstekort. Immers, dat zou 
de bestedingen via de collectieve 
sector zodanig terugdringen dat dit 
ingrijpende - negatieve - gevolgen 
zou hebben voor werkgelegenheid.en 
koopkracht. 

Er zijn ook 'minpunten'. De ombui-
gingen, zoals die worden voorgesteld, 
zullen pijn doen. Er dreigt een inko-
mensbeeld naar voren te komen, 
waartegen wi j grote bezwaren 

hebben. Niettemin kunnen wij het 
voorstel pas definitief beoordelen, als 
de Voorjaarsnota in haar uitwerking 
ons de effecten laat zien van de 
voorgestelde maatregelen. Ik denk 
dan in het bijzonder aan de uitwerking 
van de ombuigingen via de rijksbegro-
t ing op de werkgelegenheid en op het 
inkomensbeeld. Pas dan kunnen wij 
de aanvaardbaarheid van het totale 
voorstel definitief beoordelen. 

Dit zegt ook iets over het karakter 
van de Voorjaarsnota, zoals wij die 
graag zouden zien. Wij wil len graag 
dat het kabinet een wat bredere basis 
aangeeft. Tevens wil len wi j dat het 
kabinet daarbij met name aandacht 
geeft aan de werkgelegenheidsontwik-
kelingen waarvan de problematiek die 
van de collectieve sector overscha-
duwt. 

Vervolgens wijs ik op een drietal 
hoofdpunten, waarvoor wij aandacht 
vragen bij de uitwerking door het 
kabinet van de besluitvorming in 
verband met de Voorjaarsnota. In de 
eerste plaats is er de gedachte, over 
te gaan tot een verschuiving van 
werkgeverspremies naar werknemers-
premies om de lastenverlichting ten 
behoeve van werkgelegenheid in de 
bedrijven te bevorderen. Hier wordt 
een beslissing genomen over geld 
van werknemers. Wij menen dat voor 
een dergelijke keuze op zich zelf 
motieven kunnen zijn. Ik sluit dat niet 
uit. Wij wijzen dat zeker niet ten 
principale af. Een dergelijke keuze 
voor premieverschuiving is echter wel 
iets anders dan een zelfstandige 
verhoging van de werknemerspremies 
omdat de sociale fondsen die aanvul-
ling nodig hebben. Hier ligt een 
andere keuze, lastenverlichting voor 
de werkgevers, aan ten grondslag. 
Over de bestemming ervan behoren 
dan in ieder geval de vertegenwoordi-
gers van de werknemers, de vakbewe-
ging, mee te kunnen onderhandelen 
en te kunnen beslissen in c.a.o.-ver-
band. 

Het tweede punt waarvoor wi j 
bijzondere aandacht vragen, betreft 
de resultaten die voorgestelde 
maatregelen op de lastenverdeling en 
op het inkomensbeeld zullen hebben. 
Wij hebben nog geen publikatie 
gezien. Wel hebben wi j een uitlating 
gehoord van de Minister-President. 
Deze uitlating geeft ons zorgen, zowel 
aan de 'bovenkant' als aan de 'onder-
kant'. Dit wil zeggen dat wi j zorgen 
hebben, zowel ten aanzien van de 
doelstelling -4 voor 4 maal modaal als 
ten aanzien van de doelstelling -1 voor 
de minima. Als ik het resultaat op die 
manier in zijn presentatie direct 

aansluit op de besluitvorming van het 
kabinet, is het niet in overeenstemming 
met het regeerakkoord. Het kan zijn 
dat de solidariteitsheffing zoals die nu 
is voorgesteld, hierin verandering kan 
brengen. Wij zijn ook niet blind voor 
de problemen waarvoor dit kabinet 
staat. Wij menen echter wel, dat de 
kern van het regeerakkoord op het 
punt van de koopkracht niet in 
overeenstemming is met de huidige 
ontwikkelingen van de koopkracht. De 
positie van de minimumuitkeringen 
maakte een belangrijk onderdeel uit 
van de afspraken die de coalitiepart-
ners bij de totstandkoming van dit 
kabinet hebben gemaakt. Ik vraag dan 
ook aan de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, op welke 
wijze hij het inkomensbeeld weer in 
overeenstemming denkt te brengen 
met de afspraken die voor 1982 zijn 
gemaakt. Deze afspraken waren: 
koopkrachtverlies voor minima 
maximaal - 1 en koopkrachtverlies 
voor de hoogste inkomens - 4 . 

In dit verband vraag ik aandacht 
voor een probleem dat naar voren zou 
kunnen komen bij de uitwerking van 
alle maatregelen bij bijzondere 
groepen. Hoe zal de cumulatie zijn 
van de verschillende effecten bij 
bepaalde groepen? Ik denk hierbij aan 
voorstellen in de sfeer van verlaging 
van de bovenmodale uitkeringen, de 
'afbouw' van WAM-toeslagen en de 
verlaging van de arbeidsongeschikt-
heidsaftrek. De algemene maatrege-
len zullen een cumulatief effect 
hebben. Ten dele zal hieraan niet zijn 
te ontkomen. Ik vraag aan de Regering 
in dit opzicht wel een norm te hanteren 
in verband met de vraag, tot hoever 
de verschillende afzonderlijke maatre-
gelen in specifieke gevallen mogen 
cumuleren. Ter wil le van het voorko-
men van onaanvaardbaar koopkracht-
verlies vraag ik ook inde Voorjaarsnota 
voorstellen te doen. 

Ik kom bij mijn derde hoofdpunt, de 
relatie van de voorstellen met 
betrekking tot het jaar 1983. Hoe hard 
is de besluitvorming op dit punt? Ik 
verwijs hierbij met name naar de 
voorstellen voor de herstructurering 
van de sociale zekerheid. De gedane 
voorstellen zijn conform de afspraken 
in het regeerakkoord. Daarover 
bestaat geen twij fel. Het kabinet moet 
wel begrijpen dat voordat de Kamer 
en ook mijn fractie akkoord kan gaan 
met die plannen, wi j eerst de gelegen-
heid wil len hebben, deze goed te 
bestuderen. Hoewel wij ons niet 
verzetten tegen snelle behandeling 
van de voorgestelde plannen, kan het 
niet zo zijn dat, als door omstandighe-

Tweede Kamer 
27 april 1982 Voorjaarsnota 3111 



Meijer 

den buiten de Kamer - bij voorbeeld 
door de vaste adviesprocedures of 
door vertraging bij de voorbereidin-
gen, - de herstructureringsvoorstellen 
niet op de datum die de Regering zich 
heeft voorgesteld, de Kamer konden 
passeren, de uitkeringen dan automa-
tisch in hun geheel worden bevroren. 
Deze stok achter de deur die de 
Regering voor zichzelf heeft, hebben 
wij nog niet. Wij wensen de herstruc-
turering op een zorgvuldige wijze in te 
voeren. Als het kabinet dat snel kan 
verwezenlijken, zullen wi j daaraan 
meewerken. Als er echter vertragingen 
buiten onze schuld ontstaan, kan niet 
automatisch een algehele bevriezing 
worden doorgevoerd. 

Mijn opvatting die ik hier maar weer 
eens naar voren breng, is dat, als de 
Regering wi l bezuinigen op uitkeringen 
krachtens de kinderbijslag voor een 
bedrag van 0,5 mld in 1983, dit alleen 
mogelijk is door invoering van een 
inkomensafhankelijke kinderbijslag. 
Anders zullen de inkomenseffecten, 
vooral voor de laagste inkomensgroe-
pen zö groot zijn, dat het bedrag niet 
kan worden gehaald. Wij vragen 
daarom andermaal een besluit te 
nemen over een inkomensafhankelijk 
systeem voor de kinderbijslag. 

Ik wil ook verband leggen tussen dit 
ombuigingspakket en de ziektewet-
voorstellen die, naar ik aanneem, in 
de loop van vandaag hier in behande-
ling zullen komen. Ons standpunt is 
dat het, voordat wij de nieuwe 
bezuinigingen gaan invoeren en 
regelen, goed zou zijn eerst eens dat 
behoorlijk te gaan uitvoeren wat tot 
nu toe is afgesproken. Daarbij behoren 
ook de ziektewetplannen. 

Als sommige groepen in de Kamer 
mochten denken, dat wij deze plannen 
nu weer achteloos opzij kunnen 
schuiven, dan waarschuw ik daarvoor. 
Naar mijn opvatting bestaan er op 
korte termijn geen alternatieven voor 
de ziektewetplannen. Ik wijs ook op de 
relatie tussen de Voorjaarsnota en de 
ziektewetplannen. Indien de ziektewet-
plannen ernstig zouden worden 
vertraagd, of door een meerderheid in 
de Kamer zouden worden afgewezen, 
dan ontstaat de noodzaak tot verho-
ging van premies. Dat is immers de 
consequentie van de voorstellen zoals 
zij er nu liggen. 

Twee dingen tegelijk kunnen niet: 
aan de ene kant rekenen met een 
premieverhoging voor de werknemers 
en aan de andere kant er bij de 
Voorjaarsnota van uitgaan dat kan 
worden meegewerkt aan verschuiving 
van werkgeverspremies naar werkne-

merspremies. Dan gaat de beoogde 
lastenverlichting niet door. Deze zou 
resulteren in een onaanvaardbaar 
koopkrachtverlies. 

Ik weet dat bij de behandeling van 
de Voorjaarsnota niet alles overhoop 
kan worden gehaald. Centraal hierbij 
staat de financiering van de collectieve 
sector. Voor het totale beleid wil ik de 
aandacht van de Regering blijven 
vragen voor een aantal zaken die in 
het regeerakkoord een duidelijke 
plaats hebben gekregen en die bij de 
uitvoering van essentiële onderdelen 
van het regeringsbeleid voor financie-
ring kunnen zorgen in de investerings-
sfeer. Ik denk hierbij aan gedachten 
met betrekking tot beleggingsafspra-
ken die daaromtrent leven. Ik denk 
ook aan toetsing van de investerings-
afspraken met Shell en Esso. Deze 
moet in de komende maand weer op 
de agenda worden geplaatst. Vervol-
gens denk ik aan intensivering van de 
fraudebestrijding en aan het beleid 
ten aanzien van de vrije beroepen. Dit 
laatste behoort een onmisbaar 
onderdeel te zijn van het totale 
inkomensbeeld zoals dat in de 
Voorjaarsnota naar voren moet 
komen. 

Ik wi l afsluiten met een opmerking 
over de positie van het kabinet en de 
sociale partners. Wij hebben, toen het 
kabinet zich nog voorbereidde op de 
Voorjaarsnota, sterk de gedachte 
ondersteund, een pakket van voorstel-
len samen te stellen. Het kabinet moet 
het eerst intern eens zijn, voordat het 
met derden in onderhandeling kan 
treden. Als men het intern eens is, zal 
men zich open moeten stellen voor 
het overleg, voor onderhandelingen 
met direct belanghebbenden. Wij zijn 
wat dat betreft niet helemaal tevreden 
gesteld door wat er tot nu toe is 
gebeurd. Ik weet wel dat men kan 
stellen dat de FNV en het CNV zichzelf 
hebben uitgenodigd om zich te 
informeren over de plannen van het 
kabinet. 

Het is natuurlijk zo dat het kabinet 
staatsrechtelijk geen verantwoording 
verschuldigd is aan de sociale 
partners in dit land, maar aan het 
parlement. Dat klopt allemaal. Er kan 
echter niet worden ontkend dat juist 
de vakorganisaties in Nederland grote 
belangen hebben bij de uitwerking 
van dit akkoord. Het raakt onmiddell i jk 
en direct de inkomenspositie van de 
werknemers. Er worden wijzigingen 
voorgesteld in het stelsel van sociale 
zekerheid; er komen tal van plannen 
die rechtstreeks de werkgelegenheid 
raken in naar voren. Wij vinden dat 
het gesprek, zoals dat althans naar 

buiten is gekomen, tussen de vakbe-
weging en het kabinet niet goed is 
verlopen. Het kabinet moet bij het 
verder opereren met de Voorjaarsnota 
in de eerste plaats naar een klimaat 
zoeken waarin samenwerking mogelijk 
is met de sociale partners en in het 
bijzonder bij déze Voorjaarsnota. In de 
doorwerking naar 1983 zitten ontzet-
tend veel zaken die rechtstreeks de 
positie van de vakbeweging raken. 

Ik zou het kabinet wi l len vragen zich 
nog eens op de vraag te beraden hoe 
in de verdere uitwerking in de komende 
weken ook het overleg met de sociale 
partners opnieuw kan worden 
opgezet en hoe de vakbeweging de 
gelegenheid kan krijgen, indien zij dat 
op prijs stelt, eigen visies te ontwikke-
len en desnoods alternatieven voor te 
stellen. Ik vraag het kabinet daarvoor 
open te staan. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst mijn excuses 
aan de bewindslieden voor het feit, 
dat zij tegen een barst in mijn bril 
moeten aankijken. Maar niet alleen 
een Regering kan struikelen; ik hoop 
dat zij er begrip voor hebben. 

Een half jaar na de vertraagde 
algemene financiële beschouwingen 
in november 1981 spreken wi j 
opnieuw over de Voorjaarsnota 1982. 
Dat zou een aanvaardbare zaak zijn 
als wij die nota vóór ons hadden. Wij 
moeten het evenwel doen met een 
voor-aankondiging van de Minister-
President. Meermalen zijn data 
genoemd, waarop die Voorjaarsnota 
uiterlijk bij de Kamer zou moeten zijn: 
1 maart, half maart, eind maart, vóór 
het Paasreces... Maar ook 30 april 
blijkt geen fatale termijn. Het ei zal nu 
begin mei gelegd moeten worden. 
Het lijkt een spel, maar het is bittere 
ernst, als ons land zich naar de crisis 
spoedt en een Regering met een 
brede basis in dit huis de daadkracht 
mist om maatregelen te nemen in 
plaats van er wekenlang over te 
discussiëren. 

Een half jaar geleden had de 
Minister van Financiën al voldoende 
gegevens om tot een noodzakelijke 
ombuiging van enige miljarden te 
concluderen. In dat halfjaar zijn we 
nog heel wat verder van huis geraakt, 
doordat de overheidsuitgaven vri jwel 
onverminderd doorgingen en boven-
dien zich nieuwe, grote tegenvallers 
aandienden. De eerste helft van 1982 
moet nu in financieel opzicht definitief 
als verloren worden beschouwd. Dat 
betekent een schadepost van een 
dikke drie miljard. 
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Mijnheer de Voorzitter! Wij achten 
het niet opportuun op deaangekondig-
de maatregelen diep in te gaan zolang 
de Voorjaarsnota er niet is. Ik beperk 
mij daarom thans tot het plaatsen van 
enkele kanttekeningen. 

De nu voorgestelde ombuigingen 
moeten in 1982 een omvang van ruim 
3 mld. bereiken; daarvan komt 
blijkens de brief amper 30% uit een 
reële uitgavenbeperking van de 
departementen. Hetoverige moet 
door de werkgevers worden opge-
bracht; een aanzienlijke lastenverzwa-
ring, alle afspraken in regeerakkoord 
en regeringsverklaring ten spijt. Het 
behoeft geen betoog, dat mijn fractie 
deze ontwikkeling nadrukkelijk afwijst. 
Bij vorige gelegenheden hebben wi j 
herhaaldelijk uiteengezet, dat de 
burgers van de overheid mogen 
verwachten dat zij het voorbeeld geeft 
door de uitgaven in elk geval af te 
stemmen op de inkomsten, maar 
daarnaast een herbezinning op 
omvang en uitvoering van de overheids-
taak niet uit de weg te gaan, maar 
eerder deze te initiëren. 

Het opnieuw presenteren van de 
rekening aan de Nederlandse bevol-
king staat op gespannen voet met de 
verdelende rechtvaardigheid. Organi-
saties van werknemers en werkgevers, 
die vaak genuanceerd verzet aanteke-
nen tegen de maatregelen van de 
overheid, krijgen op deze wijze grond 
voor hun bezwaren. Wij vrezen dan 
ook sociale onrust, die ons land 
slechts verder in de put kan helpen. 
Wij vernemen graag van de Regering 
wat haar houding zal zijn als maat-

schappelijke acties uitvoering van 
deze ombuigingsoperatie zullen 
bemoeili jken of onmogelijk maken. 

Voor het beoordelen van de 
concrete ombuigingen zullen wij 
moeten wachten op de Voorjaarsnota 
zelf. Toch zijn er in de brief van de 
Minister-President enige punten die 
reeds nu om opheldering vragen. 

Zowel bij de volksgezondheid als bij 
het overheidspersoneel moeten 
diverse maatregelen, zoals zij worden 
genoemd, enige honderden miljoenen 
guldens opleveren. Dat roept bij mijn 
fractie een tweetal vragen op. 

Ten eerste: kan er nu al iets over de 
inhoud van die maatregelen worden 
gezegd? 

Ten tweede: waarom meent de 
Regering dat juist op deze terreinen 
resultaat kan worden geboekt? 

Hoe is het budgettair effect van de 
maatregelen ter bestrijding van 
fraude en misbruik becijferd? Bij de 
ombuigingen op de departementen 
vragen wij de Regering of dit wellicht 
de eerste fase van de uitvoering van 
de heroverwegingen betekent. De 
beperking van de kasuitgaven door de 
departementen acht mijn fractie het 
meest onwaarachtige deel van de 
operatie. Is dit niet een sprekend 
voorbeeld van leven op kosten van de 
toekomst? 

In het kader van de begrotingsope-
ratie 1983 is het nuttig dat de effecten 
van deze operatie in 1983 zijn aange-
geven. Wij zouden evenwel graag 
vernemen of de meerjareneffecten in 
dezelfde orde van grootte zullen 
komen te liggen. Ook de nieuwste 

prognoses over de ontwikkeling van 
het financieringstekort na de realise-
ring van deze operatie, horen wi j 
graag van de Regering. Terugdringing 
ervan met 1 % , laat staan tot 6,5%, 
heeft de Minister van Financiën 
blijkbaar definitief opgegeven, gezien 
zijn uitlatingen aan de overzijde van 
het Binnenhof. Wij vragen de Minister 
van Financiën in de Voorjaarsnota 
uitdrukkelijk aandacht te geven aan 
het monetaire beleid, met name aan 
zijn voornemens inzake de monetaire 
financiering. 

Nog steeds missen wi j node een 
slagvaardig en structureel beleid om 
de financiële situatie van ons land 
weer gezond te maken. Het nu voor 
ons liggende pakket maatregelen 
achten wij te laat en te gering. Meent 
de Regering dat dit pakket het absolute 
min imum is en, zo ja, welke conse-
quenties verbindt zij aan inbreuken 
daarop? 

Laten wij hopen dat wi j volgende 
week toch werkelijk de 'vroege' 
Voorjaarsnota op onze tafel hebben, 
want ook aan deze 'glijdende schaal' 
moet toch eens een eind komen. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! De bijdrage van mijn 
fractie aan dit debat zal voornamelijk 
gericht zijn op enkele aspecten die, 
naar ons oordeel, in de brief, die toch 
een voorlopig akkoord over de 
Voorjaarsnota zegt te bevatten, 
hadden moeten staan. Een gevoel van 
teleurstelling en onbehagen kunnen 
wi j niet onderdrukken over het feit dat 
het nog zo lang moet duren alvorens 
de reële voorstellen tot een daadwer-
kelijke aanpak van de moeilijke 
financiële, economische en vooral ook 
sociale problemen worden gedaan. 
De 'Seelenmassage' schijnt nu dan 
enig uitzicht te bieden op een meer 
realistische aanpak, ook al gaat dat 
gepaard met het samentrekken van de 
jaren 1982 en 1983. Is dat niet een 
bewijs dat ook 1982 in feite een 
verloren jaar dreigt te worden? 
Hierover zou ik graag een nadere 
uiteenzetting horen. 

Er is nu dan in grote lijnen een 
akkoord bereikt, maar de precieze 
invulling moet nog plaatsvinden. 
Commoties rond de brief van 13 april 
j l . laten vermoeden dat nog lang niet 
de werkelijke overeenstemming is 
bereikt, die voorwaarde is voor een 
op alle fronten verantwoord beleid. 
Dreigt het beleid zo niet uit te monden 
in een pappen en nathouden? 

De Minister-President kondigde op 
13 april de echte vroege Voorjaarsnota 
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aan binnen een ti jdsruimte van enkele 
weken. Inmiddels zijn dat er minimaal 
drie. Kan een nadere stand van zaken 
omtrent de vorderingen worden 
gegeven, waaruit de hardheid van de 
toezegging kan blijken, of moeten wi j 
well icht wachten tot de week van 28 
mei aanstaande? 

Op ons komt onontkoombaar af het 
gegeven dat het kabinet de gevangene 
is van vele en velerlei doelgroepen in 
onze maatschappij. Polarisatie noemt 
men dat in plaats van het saamhorig-
heidsgevoelen, dat naar onze mening 
het beleid zou moeten schragen. 
Komt die verdeeldheid eigenlijk niet 
daarvan, dat een gezamenlijke 
doelstelling ontbreekt? Onze fractie 
heeft op dit punt vele malen gewezen 
op de noodzaak, partijpolitieke 
stellingen voorlopig aan de kant te 
zetten en - uiteraard wel weer naar 
draagkrachtprincipe - elke burger te 
betrekken bij een nationaal herstelplan. 

Wij verwachten daarvan meer 
soelaas dan wanneer offers worden 
gevraagd nu eens van deze, dan weer 
van een andere groep, terwijl daar 
tussendoor tegengestelde krachten 
worden bevorderd, die ertoe bijdragen 
de oplossing van de immense 
problemen eerder te blokkeren dan te 
stimuleren. Zo'n punt is bij voorbeeld 
de individualisering, waardoor de 
werkelijke pijn dreigt te worden 
gelegd bij de burgers, die vanuit één 
inkomen meer personen moeten 
onderhouden. Hier past het de 
aandacht te vragen voor de echte 
minima, in de brief ook genoemd. Op 
welke burgers slaat de desbetreffende 
passage nu precies? 

Wij menen echter dat dezelfde 
situatie ook bestaat bij de modale 
inkomenstrekkers, waar ook gezins-
huishoudingen zijn, waar hetzij een 
dubbel inkomen, hetzij één inkomen 
is, waarvan meer personen moeten 
leven. Dat zijn toch feiten die bij een 
billijke en rechtvaardige verdeling der 
lasten naar draagkracht moeten 
meewegen, of is het kabinet van 
mening dat dit niet zo is? 

Een tweede voorbeeld betreft de 
stringente koppeling van het inleveren 
van loon en de zeggenschap over de 
bedrijven, die het extra bemoeilijkt 
om tot een werkelijk gezamenlijke 
aanpak te komen. Het fundamentele 
wantrouwen van de vakbeweging 
tegenover de werkgevers moet 
langzamerhand toch eens gaan plaats 
maken voor meer vertrouwen. Als wi j 
een breed maatschappelijk grondvlak 
wil len bereiken, zullen de door de 
partijpolitieke wensen ingegeven 

voorwaarden voorshands moeten 
worden losgelaten. 

Gevangene van doelgroepen, zei ik. 
Daaronder moeten met name politieke 
partijen en niet te vergeten de 
vakbeweging worden verstaan. Is het 
niet een teken aan de wand dat de 
oorspronkelijke voorstellen met 
betrekking tot de Ziektewet, die de 
mogelijkheden van een reële ombui-
ging en via een ander beroep daarop 
ook van een echte lastenverlichting 
inhielden, onder druk van de vakbewe-
ging ijlings werden omgewerkt tot 
een voorstel, waarvan het volume-ef-
fect is verdwenen en waardoor de 
extra kosten, verbonden aan de 
doorbetaling van 100%, opnieuw 
dreigen te worden afgewenteld op het 
bedrijfsleven? 

Alleen in combinatie met de 
voorgenomen wijziging inde verdeling 
van de premielast per 1 juli 1982 kan 
er worden gekomen tot lastenverla-
ging. Is het dan niet beter, de wijziging 
van de Ziektewet te vergeten en de 
implicaties daarvan te verrekenen met 
de bedoelde herverdeling per 1 juli 
1982? Wij zouden de visie van het 
kabinet hierop graag wil len vernemen. 

In het kader van de voorgenomen 
herverdeling van de premielast van 
de werkgever ten laste van de werk-
nemer, moet ik zeggen dat van een 
vondst mag worden gesproken. Of 
iedereen dat ook zo zal ervaren, is een 
tweede. In ieder geval worden 
hiermede drie dingen bereikt. 

Omdat de premies buiten de 
looncompensatie blijven, behoeft uit 
dien hoofde geen extra claim te 
worden gevreesd in het kader van de 
prijscompensatie. 

Omdat de werkgeverslasten worden 
verminderd, is er sprake van een 
belangrijke lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven. 

Als gevolg van de koppeling met 
salarissen en uitkeringen zullen ook 
de uitgaven voor salarissen van 
amhtenaren en trendvolgers en in het 
kielzog daarvan ook de sociale 
uitkeringen verminderen. Het lijkt te 
mooi om waar te zijn. In ieder geval 
zijn de geluiden vanuit de vakbeweging 
- ik doel op de voedingsbond van 
Schelling - niet mis te verstaan. Hij 
sprak in dezen van het kabinetsbeleid 
als sociaal terrorisme. Nu hebben wij 
wel begrip voor de doorgaans ferme 
taal, die de vakbondsmensen plegen 
te gebruiken, maar dit loopt volgens 
onze fractie de spuitgaten uit. Daar niet 
van! 

Ons vervult met grote zorg hetgeen 
de voorgenomen herverdeling 
oproept, als het gaat om de vele 
middenstanders die door de koop-

krachtdaling heel vaak het eerst 
slachtoffers zijn. Zou het niet dringend 
nodig zijn, via belastingverlagingen 
dat enigszins te compenseren? 

Ik wees erop dat een aantal zaken in 
de brief niet is vermeld. Onze fractie 
kan zich niet voorstellen, dat er geen 
afspraak is gemaakt omtrent de 
hoogte van het financieringstekort. 
Wij vrezen het ergste, gelet op de 
geluiden vanuit de omgeving van het 
kabinet. 

Men zal al blij mogen zijn met 
eenzelfde omvang van het tekort 1982 
als voor 1981. Wij vragen de Minister 
hoe dit te ri jmen valt met het regeer-
akkoord, dat de vaste wi l vertolkt om 
te komen tot 61/2%. In dat verband 
heeft de Kamer ook nog een nadere 
invull ing tegoed van de bij het vorige 
debat door de Minister van Financiën 
aangeduide extra-tegenvallers. Kan 
hieromtrent thans wat meer dan 
globale mededelingen worden 
verstrekt? Het betreft de aardgasop-
brengsten, de rentelast, de feitelijke 
ontwikkeling van de werkloosheid, de 
overloop ex artikel 12 Comptabiliteits-
wet. Kan voorts worden aangegeven 
welke bedragen thans worden 
voorzien buiten de begroting die 
voorheen via de begroting werden 
gefinancierd? 

Onder dit hoofd wi l ik met name 
professor Hofstra citeren die onlangs 
het pleidooi voerde vooreen werkelijke 
sanering van de overheidsfinanciën 
omdat alleen in die weg ruimte komt 
voor andere zaken. Het enige lichtpunt-
je dat ik kon ontdekken was het 
gegeven dat een aanzienlijk deel van 
de begrotingsproblemen 1983 mede 
zouden zijn opgelost. Die zin prikkelt 
wel tot de vraag welk deel en hoe 
groot die problematiek dan wel is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga niet 
inhoudelijk in op het werkgelegen-
heidsplan, dat wacht op de daadwer-
kelijke financieringsregelingen die in 
de aangekondigde Voorjaarsnota 
zouden worden opgenomen. Wel 
dunkt het mij een reële vraag of en zo 
ja, tot welke omvang het kabinet 
reeds uitvoering heeft gegeven aan 
dat plan, in ieder geval aan onderdelen 
daarvan. Een tipje van de financie-
ringssluier is opgelicht door het 
bericht dat het kabinet de solidariteits-
heffing - een woord overigens dat de 
lading niet meer dekken kan - per 1 
juli alsnog wil invoeren. 

Wij wachten maar af en schorten 
ons oordeel daarover op, te meer 
daar het ons wel wat waard is dat 
gepoogd wordt het spook van de 
werkloosheid met al zijn negatieve 
gevolgen zowel voor jongeren als 
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ouderen op structurele manier te 
verdrijven. 

Ten slotte wi l ik nog een algemene 
vraag stellen over de ombuigingen op 
de rijksbegroting. Die posten lijken 
het laatste restje lucht te zijn dat in de 
begrotingen zit. Of vinden hier 
daadwerkelijke ombuigingen plaats? 
Zal het instrument van de privatisering 
of wellicht het profijtbeginsel op 
grotere schaal worden toegepast? 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
wacht het antwoord van het kabinet af 
en hoopt overigens dat binnenkort 
daadwerkelijk over het voorgenomen 
ombuigingsbeleid in den brede kan 
worden gediscussieerd. 

D 
De heer Van Amelsvoort (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik mocht 
vorige week ergens in het land op een 
bijeenkomst aanwezig zijn waar een 
groot spandoek met de tekst 'groei 
door lastenverlichting' was opgehan-
gen. Ik heb op die bijeenkomst gezegd 
dat ik vaak spandoeken had gezien 
met teksten waarmee ik minder 
instemming kon betuigen. Met die 
drie woorden was heel goed aangege-
ven waar het in de kern om gaat. 
Alleen verlichting van de collectieve-
lastendruk kan leiden tot gezondma-
king van de economie, tot hernieuwde 
groei van de economie, en kan dus 
meer mensen in ons land werk 
bieden. Lastenverlichting is structureel 
gesproken echter alleen mogelijk als 
de uitgavenontwikkeling wordt 
omgebogen en daarmee zitten wi j 
midden in de problematiek die ons 
vandaag bezighoudt. Onze fractie 
hecht hier veel waarde aan, niet om 
die ombuigingen op zich, maar omdat 
wij via ombuigingen en via verlichting 
van de collectieve-lastendruk moeten 
komen tot een gezonde economie met 
werkgelegenheid voor zoveel mogelijk 
mensen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is voor 
ons twijfelachtig of dit debat over de 
brief van de Minister-President wel 
nuttig is. Deze brief is immers alleen 
maar een voorschot op de Voorjaars-
nota die wij zeer binnenkort verwach-
ten. Ik sluit mij aan bij een van de 
vorige sprekers als ik zeg dat wij met 
dit debat hebben ingestemd uit 
hoffelijkheid jegens de grootste 
oppositiefractie. Ik moet overigens 
zeggen dat het erg informatief was 
om te luisteren naar de bijdrage van 
de nieuwe fractievoorzitter van de 
VVD aan deze informatieve discussie. 

Wij zijn er verheugd over dat het 
kabinet ten langen leste overeenstenv 

ming heeft bereikt over een belangrijk 
aantal ombuigingen. Dat kan - ik haal 
de woorden van mijn fractievoorzitter 
aan - een begin van de zo noodzake-
lijke duidelijkheid zijn. Wij hopen van 
harte dat de duidelijkheid in de 
komende weken zal groeien en zal 
leiden tot een heldere Voorjaarsnota. 

Evenals mijn voorgangers op dit 
spreekgestoelte zal ook ik op een klein 
aantal onderdelen alvast een bloemle-
zing geven van hetgeen waarnaar 
onze fractie in het bijzonder benieuwd 
is met betrekking tot de komende 
Voorjaarsnota. Het spreekt dan 
vanzelf dat de effecten van de voorge-
nomen ombuigingen op hetfinancie-
ringstekort in het lopende jaar en het 
komende jaar en in het bijzonder de 
effecten op de werkgelegenheid, op 
de inkomensverdeling en op de 
ontwikkeling van de koopkracht 
daarbij voorop staan. 

Ik heb de heer Meijer horen zeggen 
dat forse bezuinigingen gevaarlijk zijn 
en dat ze ingrijpende gevolgen 
kunnen hebben voor de werkgelegen-
heid in Nederland. De directe gevolgen 
zullen inderdaad aanwijsbaar zijn. Dat 
spreekt vanzelf: de gevolgen voor de 
werkgelegenheid in de quartaire 
sector. Of de effecten echter zo 
somber zijn als de heer Meijer ze hier 
afschildert, is zeer twijfelachtig. 

Door de collectieve sector te laten 
inkrimpen, althans minder te laten 
groeien - dat is eigenlijk waar wij het 
over hebben - dan bij ongewijzigd 
beleid zou gebeuren, ontstaat er 
ruimte voor de particuliere sector, 
met name voor de export en voor de 
investeringen. Via deze twee sectoren 
moet toch de werkgelegenheid in ons 
land tot stand komen. Ik wil dus 
waarschuwen voor een te gemakkelijk 
beroep op de neerwaartse effecten, 
die een ombuiging in de overheidsuit-
gaven zou kunnen hebben. 

De brief van de Minister-President 
wijdt een enkel woord aan de finan-
ciering van 5000 woningen. Hij 
verwerkt deze 5000 premiehuurwonin-
gen uit het werkgelegenheidsplan niet 
in het financiële beeld. Hoe verandert 
het financiële beeld als het effect van 
de financiering van die 5000 woningen 
wordt meegerekend? Wij hebben zeer 
kort geleden een nadere mededeling 
van de Regering gekregen over de 
financiering van premie-corporatie-A-
woningen. In hoeverre beïnvloedt de 
beslissing over deze woningen het 
financiële beeld, zoals dat is gepresen-
teerd in de brief van de Minister-Presi-
dent? 

Er is al gememoreerd dat de 
Regering een solidariteitsheffing heeft 

aangekondigd. Ik moest even denken 
aan het gevaar dat zo'n heffing zou 
kunnen gaan werken op de Minister 
van Financiën en wellicht op het hele 
kabinet als de 'sol-kuur', die wi j een 
dezer dagen in één van onze avond-
bladen hebben kunnen zien. Het is 
een middel dat zou kunnen leiden tot 
euforie. Het is bekend dat mijn fractie 
bezwaren koestert tegen de solidari-
teitsheffing. Wij zullen de voorstellen 
waartoe het kabinet besloten heeft, 
zeker met meer dan gewone en met 
zeer kritische aandacht bekijken. Wij 
vragen ons vooral af, in hoeverre zo'n 
voorstel is te rijmen met het streven 
naar verplichting van de collectieve 
lasten. 

Met belangstelling hebben wij 
kennis genomen van de opmerkingen 
in de brief van de Minister-President 
over lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven. Hoe is dat overigens te 
rijmen? Aan wat voor soort lastenver-
lichting denkt de Regering? Uit 
uitlatingen van de Minister van 
Financiën, die niet in het bijzonder tot 
deze Kamer waren gericht, hebben wi j 
begrepen dat hij denkt aan generieke 
lastenverlichting in het kader van de 
vennootschapsbelasting. Ook een iets 
meer gerichte lastenverlichting is 
natuurlijk denkbaar, waarbij ik met 
name denk aan de Wet op de lnveste-
ringsrekening. Waarom wordt aan het 
één de voorkeur gegeven boven het 
andere, hoewel men toch zou kunnen 
betogen dat een verhoging van 
WIR-premies effectiever zou kunnen 
zijn voor de bevordering van de 
werkgelegenheid dan een generieke 
lastenverlichting? 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de bestrijding van misbruik en 
fraude. In de fiscale sfeer is het steeds 
de bedoeling van in elk geval het 
vorige kabinet en waarschijnlijk van 
twee voorgaande kabinetten geweest, 
dat de gelden, die vri jkwamen door 
de bestrijding van misbruik en fraude 
en ook door het doen verdwijnen van 
oneigenlijk gebruik, niet gebruikt 
zouden worden voor algemene 
uitgavenfinanciering, maar voor 
wijzigingen in de fiscale wetgeving. 
Die wijzigingen kunnen bestaan uit 
verfijningen of vereenvoudigingen, 
die een budgettaire last zouden 
meebrengen. Het zou mij spijten als 
dit uitgangspunt voor de bestrijding 
van misbruik en fraude zou worden 
verlaten. 

De heer Meijer heeft nog eens 
betoogd, hoeveel waarde zijn fractie 
hecht aan een systeem voor de 
kinderbijslag, waarbij deze mede 
afhankelijk zou zijn van de hoogte van 
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het inkomen van de ontvanger 
daarvan. Wij wachten af, of het 
kabinet met voorstellen daarover zal 
komen. Toch zou ik de Kamer eraan 
wil len herinneren, dat in ons systeem 
de kinderbijslag tevens een kinderaf-
trek omvat. De fiscale kinderaftrek is 
even groot als de kinderbijslag die 
iemand ontvangt. Door voor verschil-
lenue niveaus van het inkomen 
verschillende niveaus van kinderbij-
slag toe te kennen, wordt als het ware 
een dubbele progressie ingevoerd. 
Niet alleen de kinderbijslag wordt 
verminderd, maar in dezelfde mate 
gebeurt dat met de kinderaftrek. Dat 
heeft hetzelfde effect als wanneer 
men voor dit soort inkomen een 
tweede progressie opdetar iefprogres-
sie zou invoeren. 

De heer Meijer (PvdA): Ik treed nu niet 
in discussie over de techniek. De heer 
Van Amelsvoort moet mijn opmerking 
zien in relatie tot de hoogte van het 
voorgestelde ombuigingsbedrag in de 
sfeer van de kinderbijslagen voor het 
volgend jaar. Ik acht het, vanwege de 
inkomenseffecten, nagenoeg uitgeslo-
ten, een dergelijke taakstelling te 
realiseren zonder een variant tot 
uitvoering te brengen in het kinderbij-
slagenstelsel. Ik zie ook wel veel fiscale 
complicaties, maar die verbinding 
moet de heer Van Amelsvoort heel 
nadrukkelijk in gedachten houden. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Het is 
mij niet ontgaan dat de heer Meijer 
deze koppeling heeft gelegd. Hij moet 
het echter niet zo voorstellen alsof ik 
een technische opmerking heb 
gemaakt, want dat is niet zo. Wij 
kennen een systeem, waarin niet 
alleen kinderbijslag maar ook kinder-
aftrek bestaat. Doe je iets aan de 
kinderbijslag, dan doe je dus ook iets 
aan de kinderaftrek. Het is een kwestie 
waar het principe van de draagkracht 
in de inkomstenbelasting mee is 
gemoeid. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook ik vind dit niet zo'n 
erg zinnig debat. We weten nog niet 
veel en na dit debat zullen we nauwe-
lijks meer weten, voorspel ik. Toch 
maar een paar opmerkingen. 

De Minister-President heeft in zijn 
brief het op 9 april in het kabinet 
bereikte akkoord over de Voorjaarsno-
ta kort weergegeven. In '82 nog eens 
3,5 mld. aan extra bezuinigingen en in 
'83 8,5 mld. Dat houdt in dat de 
koopkracht van de minima niet met 
1 % gaat dalen maar met bijna 2%, 

terwij l de hoogste inkomens er 
minder dan de afgesproken 4% op 
achteruit gaan. Voor het werkgelegen-
heidsbeleid wordt maar 300 min. 
uitgetrokken. Ik maak daarbij de 
kanttekening dat over de werkgelegen-
heidseffecten van alle voorlopig 
opgesomde maatregelen in de brief 
van de Minister-President geen woord 
wordt gesproken. Ik zeg daarom dat 
het Bestek-beleid van het kabinet-Van 
Agt/ Wiegel met dubbele kracht wordt 
voortgezet. Toch heeft de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
na het bereiken van het akkoord in het 
kabinet lovend gesproken over de 
grote compromis-bereidheid van de 
CDA-ministers. Daarop zou wijzen dat 
het financieringstekort niet zou 
worden teruggebracht, dat het was 
gelukt om de netto/netto-koppeling 
tussen lonen en uitkeringen in stand 
te houden en de invoering van het 
kostwinnersprincipe tegen te houden. 
Bovendien zou hij zelf maatregelen 
nemen om het koopkrachtverlies van 
de minima te beperken. 

Ik vind dat uit de brief die wij nu 
gekregen hebben, toch een ander 
beeld oprijst. Er zal een glijdende 
schaal voor uitkeringen vanaf het 
modale dagloon worden ingevoerd. 
Dat wi l zeggen: bij hogere uitkeringen 
niet meer 80%, maar een lager 
percentage van het loon. En als het 
niet lukt om die maatregel t i jdig door 
te voeren, zullen per 1 juli alle uitke-
ringen vanaf modaal worden bevroren 
en zal per 1 januari 1983 een extra 
korting op de uitkeringen worden 
toegepast. Dat is natuurlijk wél 
ontkoppeling van lonen en uitkeringen. 
Hoe is dat nu te rijmen met het 
regeerakkoord? Trouwens, wat betekent 
'extra korting op de uitkeringen'? Is 
daarmee bedoeld: op alle uitkeringen? 
Als dat zo is, dan is zelfs de netto-net-
tokoppeling tussen minimumuitkering 
losgelaten. 

Verder komt er een gefaseerde 
invoering van een differentiatie van 
uitkeringen naar relatieve behoefte. 
Komt dit niet in feite neer op verder 
invoeren van het kostwinnersprincipe 
bij het recht op uitkeringen? Nu al 
hebben bijvoorbeeld gehuwde 
vrouwen geen recht op een WWV-uit-
kering; zullen ze binnenkort ook hum 
recht op een WW-uitkering verliezen? 
Of moeten ze met een lagere uitkering 
genoegen nemen? Zullen ook samen-
wonenden onder die maatregel 
worden gebracht? Dat dan ongetwij-
feld onder het motto: geen discrimi-
natie tussem verschillende samenle-
vingsvormen. 

Er zal indien nodig een financiële 
voorziening worden getroffen om de 

echte minima te behoeden voor een 
te drastische daling van hun koop-
kracht. Dat is natuurlijk heel wat 
anders dan een koopkrachtgarantie 
voor alle minima. Wat zijn - het is een 
oude vraag - de echte minima? Zijn 
dat alle mensen met een min imumin-
komen? Gaat het alleen om kostwin-
ners, of gaat het ook om alleenstaan-
den? Krijgen we soms weer dezelfde 
ongewenste eenmalige uitkering via 
de gang naar het postkantoor zoals 
verleden jaar het geval was? Ik wijs er 
in dit verband op dat de Rotterdamse 
sociale dienst in een rapport heeft 
gesteld - via berekening - dat het 
koopkrachtverlies in 1982 voor de 
minima op kan lopen tot bijna 6%. 

Er wordt een ombuiging op de 
begroting aangekondigd, voor 1982 
van 900 mil joen. Is er nu al iets over 
te zeggen hoe dat gaat gebeuren? Bij 
welke departementen? Betekent dat 
korting op salarissen? Dat zou dan het 
loslaten van het trendbeleid beteke-
nen. 

Ik denk dat de maatregelen in de 
Voorjaarsnota de inkomensverschillen 
zullen vergroten, de verschillen 
tussen uitkeringstrekkers en werken-
den wat betreft hun inkomen zullen 
vergroten en dat deze maatregelen de 
rechten van de vrouw verder zullen 
terugdringen. Het bedrijfsleven wordt 
meer ongerichte steun toegezegd. 
Wanneer verwacht de Regering 
eigenlijk een loonmaatregel, is mijn 
- bijna retorische - vraag. 

Ik wi l proberen dit debat nog enige 
zin te geven door via een uitspraak 
van de Kamer te proberen om te 
voorkomen dat het kostwinnersbegin-
sel verder oprukt in het domein van 
de sociale zekerheid. Op dit beginsel 
gerichte maatregelen zullen het 
streven naar gelijke behandeling van 
man en vrouw schade toebrengen. Ze 
zijn trouwens ook in strijd met de 
EG-richtlijn. Om dit te voorkomen 
bied ik u een motie aan, mijnheer de 
Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Spek, Van Es en Wil lems wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat maatregelen waarin 
het kostwinnersbeginsel en niet het 
individualiseringsbeginsel als uit-
gangspunt genomen wordt , de 
ongelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bevorderen in plaats van 
verminderen; 
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overwegende, dat het hanteren van 
het kostwinnersbeginsel in de sociale 
zekerheid in strijd is met de Derde 
Richtlijn van de EG inzake gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
op het gebied van de sociale zekerheid; 

verzoekt de Regering, in afwachting 
van de uitvoering van de Derde 
EG-richtlijn, geen wettelijke of andere 
maatregelen op het gebied van de 
sociale zekerheid te treffen waarin het 
kostwinnersbeginsel gehanteerd 
wordt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7 (17 351). 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 16.12 uur 
tot 16.29 uur geschorst. 

De Voorzitter: Het Presidium heeft 
met eenparigheid van stemmen 
besloten, te stellen in handen van: 

a. de vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken: 

Raming der voor de Tweede Kamer 
in 1983 benodigde uitgaven, alsmede 
aanwijzing en raming van de middelen 
(17395); 

b. de vaste Commissie voor Finan-
ciën: 

nota Omvang en samenstelling van 
de nationale besparingen (Spaarnota) 
(17 381); 

c. de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid: 

wetsontwerp Regelen met betrek-
king tot de bevordering van de 
deelname van gehandicapten aan het 
arbeidsproces (Wet arbeid gehandi-
capte werknemers) (17 384); 

d. de vaste Commissie voor Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk: 

wetsontwerp Regelen inzake de 
verlening van uitkeringen en bijzon-
dere voorzieningen aan burger-oor-
logsslachtoffers (Wet uitkeringen 
burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945) 
(17376). 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de voorzitter van de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. 

De heer Hermsen, voorzitter van de 
commissie: Mijnheer de Voorzitter! U 
heeft de commissie verzocht, advies 

te geven over het verzoek van me-
vrouw Groenman van D'66, het 
wetsontwerp onder nr. 17 348 van de 
agenda van deze week af te voeren. Ik 
deel u mee, dat de commissie met 
overgrote meerderheid ertoe heeft 
besloten, u te adviseren zulks niet te 
doen. 

De Voorzitter: Dank u zeer. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de brief van de 
Minister-President over de Voorjaars-
nota 1982 (17351, nr. 5) en van: 

de motie-Beckers-de Bruijn over de 
gevolgen van de Voorjaarsnota voor 
de werkgelegenheid (17 351, nr. 6); 

de motie-Van der Spek c.s. over het 
kostwinnersbeginsel (17351, nr. 7). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Engwirda heeft 
het debat voorbarig genoemd. De 
Regering is ertoe geneigd, het 
hierover met de geachte afgevaardigde 
eens te zijn, maar aanvaardt evenzeer 
de redengeving van velen in deze 
Kamer dat een gebaar naar de nieuw 
optredende voorzitter van de fractie 
van de VVD niet achterwege mag 
blijven. Ik heb goed geluisterd naar de 
heer Nijpels en dacht: dat wordt een 
blijvertje. Ik zie hem nog lang in deze 
banken zitten. 

De heer Nijpels (VVD): Ik aanvaard 
alle vriendelijkheden die vandaag 
worden gedebiteerd, natuurlijk 
volgaarne. Het gaat echter niet om het 
feit dat ik vandaag voor het eerst 
optreed als voorzitter van mijn fractie, 
maar om een brief die de Regering 
aan de Kamer heeft doen toekomen. 
Als men geen debat over de brief 
wilde, had de brief niet naar de Kamer 
moeten worden gestuurd. In de brief 
komen onduidelijkheden naar voren, 
waarover vandaag moet worden 
gesproken. Wij houden niet een soort 
van feestelijke vertoning, omdat ik 
vandaag voor het eerst optreed als 
fractievoorzitter. 

Minister Den Uyl: Ik zal u op uw 
wenken bedienen, mijnheer Nijpels. 

Het is duidelijk dat de brief die de 
Regering aan de Kamer heeft gestuurd, 
een tussenrapportage is van de stand 
van de besluitvorming en vraagt om 
een uitgewerkte Voorjaarsnota. Dit is 
de opzet van het kabinet. Uiteraard 
vragen beslissingen met een draag-
wijdte zoals de genomen beslissingen 

hebben, om een dergelijke uitwerking 
en verantwoording. In afwachting van 
deze uitwerking en verantwoording is 
het, dunkt mij , mijn taak misverstanden 
tegen te gaan, maar niet, vooruit lopend 
op de Voorjaarsnota zelf, op alle 
vragen in te gaan. Dit is ook niet 
mogelijk, omdat zoals de Minister-Pre-
sident aan de Kamer heeft geschreven, 
het kabinet de besluitvorming hierover 
nog moet afronden. 

Ik erken dat de tussenrapportage 
van de besluitvorming op een bepaald 
moment misverstanden kan wekken. 
Waar is hettwee-sporenbeleid? Waar 
is de duidelijke samenhang met het 
werkgelegenheidsbeleid en het 
inkomensbeleid? Deze vragen zijn 
terechtgesteld. Ik zeg toe dat de 
Voorjaarsnota hierop een antwoord 
geeft. 

Er is nogal eens gezegd, dat uit de 
brief zou blijken dat het regeerakkoord 
toch eigenlijk opzij was geschoven. Ik 
denk dat gewaakt moet worden tegen 
het ontstaan van de indruk, dat het 
kabinet nu ook wel zou vinden dat het 
handhaven van het overeengekomene 
in het regeerakkoord aan waarde en 
betekenis heeft verloren. Ik zou die 
indruk en die opvatting bepaald wil len 
bestrijden. 

Het is juist - collega Van der Stee 
zal daarover stellig spreken - dat op 
enkele punten het gestelde in het 
regeerakkoord niet volledig zal 
worden gerealiseerd. Dat is trouwens 
iets, dat bij de regeringsverklaring ook 
met zoveel woorden door de Minister-
President, sprekende namens het 
kabinet, is aangekondigd. Er kunnen 
zich omstandigheden voordoen, die 
daartoe nopen. Een formulering die ik 
in dit verband wil citeren, op het 
buitengewoon gevoelige punt van de 
lastenverdeling, is door de heer Van 
Agt in deze Kamer uitgesproken op 16 
november: 'Een rechtvaardige 
lastenverdeling meent het kabinet te 
kunnen bereiken door het koopkracht-
offer te laten oplopen vanaf 1 % voor 
de minima tot 4% voor viermaal 
modaal. Het kabinet wi l aan deze 
uitgangspunten vasthouden. Mochten 
de economische omstandigheden 
echter dwingen tot een keuze tussen 
werkgelegenheid en inkomen, dan 
laat het kabinet de werkgelegenheid 
het zwaarst wegen.'. 

In aansluiting op dit 'dan laat het 
kabinet de werkgelegenheid het 
zwaarst wegen' wijs ik op het volgende 
- de heer Van der Stee zal direct 
ingaan op de effecten en de betekenis 
van de genomen besluiten en van de 
nog aan te brengen uitwerking voor 
het financieringstekort. De Kamer zal 
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binnenkort - zij heeft dit zelf beslist -
gelegenheid hebben aan de hand van 
het werkgelegenheidsplan nader te 
oordelen over het twee sporenbeleid. 

Indien echter wordt gewezen op 
grenzen die kunnen worden gesteld 
als gevolg van verslechtering van de 
economische situatie, dan mag niet 
onuitgesproken blijven, dat de 
economische ontwikkeling van met 
name het laatste halfjaar een aantal 
elementen in het regeerakkoord heel 
duidelijk onder spanning zet. Ik wi l 
daarover niet vaag zijn. De toeneming 
van de werkloosheid heeft zich 
voortgezet in een niet-voorzien tempo. 
Terwijl Nederland tot aan 1976/1977 
tot de landen van de Europese 
Gemeenschap met de laagste werk-
loosheid behoorde, behoort het nu tot 
de landen met de hoogste werkloos-
heid. De toeneming van de werkloos-
heid gedurende de afgelopen twee 
jaar, van begin 1980 tot begin 1982, is 
zelfs hoger dan in enig ander land van 
de Europese Gemeenschap. Er is van 
een toeneming van faillissementen 
sprake en van vele bedrijven die in de 
rode cijfers zitten. Er moet wat dit 
betreft - niemand kan daar omheen — 
van een noodsituatie worden gespro-
ken. 

Niemand kan ook, dunkt mij , 
ontkomen aan de onvermijdelijke 
conclusie dat in die noodsituatie 
aanpassingen dienen plaats te vinden 
van uitgavenniveaus van particulieren 
en van de collectieve sector van de 
overheid aan zozeer geslonken 
middelen. Er is een toegenomen 
werkloosheid en er is geen beperking 
maar een uitbreiding van de noodzaak 
van uitkeringen. Deze moeten worden 
opgebracht door minder mensen. Aan 
die werkelijkheid kan niemand en 
mag niemand zich onttrekken. Dit 
vormt de achtergrond van moeilijke 
besluiten die het kabinet de afgelopen 
weken heeft genomen, maar deze 
besluiten behoren te passen en 
behoren gesteld te worden in die 
samenhang waarin het regeringsbe-
leid staat en waaraan in de regerings-
verklaring ook nog eens uitdrukking is 
gegeven. 

Ik wi l nu een aantal verhelderingen 
geven - waarvan ik hoop, dat ze ook 
als zodanig overkomen - , die kunnen 
voorkomen dat in afwachting van de 
vroege Voorjaarsnota en in de 
aanloopperiode naar de Voorjaarsnota 
zelf nieuwe misverstanden ontstaan. 

Door de heer Nijpels en ook door 
anderen is gesproken over de formu-
lering die in de brief is gebruikt ten 
aanzien van beperkingen, ombuigin-

gen in de sociale zekerheid. Er is 
gesproken over capitulatie voor het 
kostwinnersbeginsel, over ontkoppe-
ling in verband met het gebruik van 
de term glijdende schaal in de brief 
van de Minister-President. Voordat 
hierover allerlei tirades blijven 
doorklinken, wil ik opmerken dat de 
daar gebruikte formuleringen exact de 
formuleringen uit het regeerakkoord 
zijn. Bij de behandeling van het 
regeerakkoord - ik heb dit nog even 
laten nazien - is dit in de Kamer niet op 
die wijze aangevallen als waarop dit nu 
gebeurt. Er worden ook overhaaste 
conclusies getrokken. Er wordt gespro-
ken over het kostwinnersbeginsel. De 
vraag daargelaten wat hieronder 
precies verstaan zou moeten worden, 
weiger ik om de differentiatie van 
uitkeringen naar relatieve behoeften te 
laten vereenzelvigen met het kostwin-
nersbeginsel. De motie die daarover is 
ingediend - ik meen door de heer Van 
der Spek - noem ik nadrukkelijk 
voorbarig. 

In ons verzekeringsstelsel spelen 
niet alleen loon-en inkomensdervings-
verzekeringen een grote rol maar ook 
het behoefte-element. In de volksver-
zekeringen domineert het behoefte-
element, maar het ontbreekt allerminst 
in de loondervingsverzekering. Men 
denke hierbij aan de vloeren in de 
loondervingsverzekeringen. Het gaat 
in feite om de dosering van behoefte-
en inkomensdervingselementen en 
om de vraag of die op een andere 
wijze kunnen en verdienen gedoseerd 
te worden dan thans in het huidige 
stelsel aanwezig is. Dit verdient 
bepaald niet de kwalificaties die hier 
zijn gebruikt. 

De heer Nijpels (VVD): Ik wi l de 
Vice-Minister-President dan toch een 
vraag stellen. De Vice-Minister-Presi-
dent zegt dat in de volksverzekering 
de behoefte een rol speelt. De uitke-
ringen in het kader van de volksverze-
keringen vinden echter juist plaats 
naar geobjectiveerde normen. De 
AOW wordt uitgekeerd aan iedereen, 
ongeacht of hij miljonair is of niet. 
Kan de Vice-Minister-President eens 
duidelijk uitleggen wat hij bedoelt met 
het behoefte-element bij voorbeeld in 
de volksverzekeringen? 

Minister Den Uyl: Zeker! De alleen-
staanden krijgen 70% en het echtpaar 
of de samenwonenden krijgen 100%. 
Dat is een kleinigheid, mijnheer 
Nijpels, maar misschien was het u 
ontgaan. 

De heer Nijpels (VVD): Dat is uiteraard 
niet het behoefte-element zoals het op 
dit moment ter discussie staat in een 

eventuele verandering van het sociale 
zekerheidsstelsel! 

Minister Den Uyl: O neen, waar heeft 
het dan mee van doen? U vergist zich 
heel lelijk! 

De heer Nijpels (VVD): Het is boven-
dien ook in strijd met de opvattingen 
die zelfs uw eigen Staatssecretaris, 
belast met Emancipatiezaken, naar 
voren heeft gebracht. Met name de 
leden van het kabinet hebben een 
aantal keren misverstanden op dit 
terrein laten ontstaan. De vraag die 
door een aantal fracties naar voren is 
gebracht, is ingegeven door een 
aantal opmerkingen die uw eigen 
Staatssecretaris, mevrouw d'Ancona, 
naar voren heeft gebracht. 

Minister Den Uyl: Ik moet u uit de 
droom helpen, mijnheer Nijpels. Het 
gaat er bij die vraag precies om of de 
onderscheiding op het minimumni-
veau die de volksverzekeringen 
kennen ook van gelding behoren te 
zijn in de loondervingsverzekeringen. 
Die vraag is aan de orde. Het spijt mij 
zeer als de heer Nijpels hierover onvol-
doende of verkeerd geïnformeerd is, 
maar dit is precies datgene wat aan 
de orde is en wat wordt bedoeld. Het 
doet mij genoegen, hem op dit punt 
enige informatie te kunnen verstrek-
ken. Er wordt hier een geweldige brij 
gemaakt van heel veel misverstanden. 
De heer Nijpels sprak trouwens ook 
over de Staatssecretaris op de stoep, 
enzovoorts. Ik kan hem uit de beste 
bron vermelden dat hiervan geen 
sprake is. Wij zijn bezig met het zo 
proper mogelijk hergroeperen van 
elementen uit ons stelsel die well icht 
in een andere dosering daarin kunnen 
worden aangebracht. Er is uiteraard 
ook nog een ander element aan de 
orde, namelijk de kwestie van de 
draagkracht. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
spreekt over een 'brij van misverstan-
den'. Is hij niet van mening, dat de 
brief van de Minister-President 
hiervan de oorzaak is? Een serieuze 
discussie is nodig over het gehele 
stelsel van de sociale zekerheid. Nu 
wordt met termijnen gewerkt van 1 
juli 1982 en 1 januari 1983. Die zijn 
toch volstrekt niet haalbaar? Daarmee 
worden toch dergelijke misverstanden 
opgeroepen? Is nu een serieuze 
discussie mogelijk voordat maatrege-
len op het gebied van de sociale 
zekerheid worden genomen of niet? 

Minister Den Uyl: Maar natuurlijk is 
dat mogelijk! Onverkort blijft de 
toezegging van de bewindslieden van 
Sociale Zaken aan de Kamer gelden. 
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achter de regeringstafel. 

Door hen is verzekerd dat de Nota 
grondslagen sociale zekerheid voor 
de vakantie bij de Kamer zal worden 
ingediend. Er zal gelegenheid zijn 
daarover te spreken. Het spreekt 
vanzelf dat ingrijpende wijzigingen in 
het stelsel - voor zover daaraan 
behoefte bestaat - niet kunnen en 
zullen worden aangebracht zonder 
daarover de in de wet bedoelde 
adviezen - zoals dat van de Sociaal-
Economische Baad - te hebben 
ingewonnen. Voor een vrees zoals 
door mevrouw Beckers is geuit, lijkt 
mij geen grond aanwezig. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPB): Ik 
kan indiening voor de vakantie niet 
rijmen met de termijn van 1 juli 1982. 
Daar zit de duidelijke dreiging achter 
dat een algemene korting op de 
uitkeringen plaatsvindt als dan niet 
een aantal zaken is gerealiseerd. 

Minister Den Uyl: Men moet twee 
zaken onderscheiden. Op 1 juli 1982 is 
een bepaald niet onbelangrijk bedrag 
ingeboekt voor maatregelen ten 
aanzien van de kinderbijslag en de 
boven-minimale uitkeringen. Ander-
zijds zijn bedragen ingeboekt, vastge-
haakt aan de bepalingen in het 
regeerakkoord ten aanzien van 1983. 
Deze zaken kunnen en behoren uit 
elkaar te worden gehouden. Bij het 
niet realiseren van de genoemde 
bedragen in 1983 zal een korting op 
de uitkeringen plaatsvinden. De heer 
Van der Spek heeft terecht opgemerkt, 
dat het niet om alle uitkeringen ging. 
Als er wordt gesproken over 'de' 
uitkeringen staat dat er niet toevall ig; 

er is dan geen sprake van alle uitke-
ringen. Dat laat ruimte voor het 
onverlet laten van de netto-netto-kop-
peling. Op de suggestie van de heer 
Nijpels tot aan de laatste sprekers, als 
zou in de brief ontkoppeling ten 
aanzien van de boven-minimale 
uitkeringen besloten l iggen, wi l ik 
antwoorden dat het regeerakkoord 
inderdaad uitsluitend de netto-netto-
koppeling op het minimumniveau 
vastlegt, maar geen verdere uitspraken 
bevat ten aanzien van de ontwikkeling 
van de boven-minima. Uit de toepas-
sing van het draagkrachtbeginsel 
vloeit voort - dat ligt in de rede - dat 
er ruimte behoort te zijn voor maatre-
gelen ten aanzien van de hoogste 
uitkeringen. Deze staan in het program-
ma van mijn partij vermeld, waarop ik 
het vorige jaar in deze Kamer ben 
gekozen. Ik weiger dit op enigerlei 
wijze als ontkoppeling gekwalificeerd 
te zien. Dat zou misbruik van het 
begrip zijn. Ik maak daartegen dus 
bezwaar. Ik stel dit met enige nadruk, 
omdat ik best begrijp dat een interim-
rapportage, door de kortheid en het 
ontbreken van een toelichting, 
aanleiding kan geven tot misverstan-
den. Men moet dan ook niet meer 
wil len lezen dan er staat. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu de waarnemend 
premier toch aan het uitleggen is, wi l 
ik hem vragen of ik hem goed begrijp 
als hij stelling neemt tegen de 
introductie van het zgn. kostwinners-
begrip, dat hij in een moeilijke zin met 
invoering van differentiatie van 

uitkeringen naar relatieve behoefte 
naar voren bracht, nu dat bij de 
invoering van het nieuwe stelsel op 1 
januari draagkrachtverzwaring 
enerzijds mogelijk wordt gehouden in 
relatie tot een individualisering van 
uitkeringsrechten? 

Minister Den Uyl: Ik gebruik liever de 
term 'verzelfstandiging van uitkerings-
rechten.'. Dat heeft de heer Meijer dan 
uitstekend begrepen. Het spreekt voor 
dit kabinet vanzelf dat, als er wijzigin-
gen zouden worden aangebracht in 
het stelsel van sociale zekerheid, 
volgens het regeerakkoord de verzelf-
standiging van uitkeringsrechten een 
voorname plaats zal innemen. Dat kan 
niet anders! 

De heer Meijer (PvdA): Als ik het goed 
begrijp, is het een onderdeel van de 
besluitvorming die de Minister per 1 
januari a.s. wil laten ingaan. 

Minister Den Uyl: Gaat de heer Meijer 
nog verder met vragen stellen over dit 
onderwerp? Ik beloof hem niet, dat ik 
op die vragen steeds ' ja' kan antwoor-
den! Op deze vraag kan ik echter nog 
een keer ' ja' antwoorden. 

De heer Meijer (PvdA): De Minister is 
in discussie met leden van de Kamer. 
De Minister zegt dat er geen sprake is 
van een introductie van het kostwin-
nersbegrip. 

Minister Den Uyl: Dat zeg ik niet! Ik 
zeg alleen dat ik met dit begrip niet uit 
de voeten kan. Ik gebruik het niet. Het 
wordt ook niet gebruikt in de brief en 
in het regeerakkoord. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dan is er blijkbaar een misverstand. 

De heer Meijer (PvdA): Wij proberen 
de misverstanden enigszins op te 
helderen. Ik begrijp dat de Minister 
een stelselwijziging zal kiezen, waarbij 
aan de ene kant een draagkrachtbegrip 
en aan de andere kant de verzelfstan-
diging van uitkeringsrechten wordt 
geïntroduceerd. 

Minister Den Uyl: Dat is juist. Aan de 
opmerkingen die op dit punt al naar 
voren zijn gebracht, wi l ik toevoegen 
dat het mij voorkomt, dat het begrip 
stelselwijziging misschien niet op die 
plek had behoeven te staan. De 
afspraken die hierover met de Kamer 
zijn gemaakt, blijven onverkort 
gelden. Het begrip stelsel wijziging is 
ook niet genoemd in het regeerak-
koord. Er wordt alleen letterlijk 
geciteerd uit het regeerakkoord. Er 
wordt niet anders weergegeven. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp het nog niet 
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helemaal. De Minister-President zegt 
- als ik het goed heb begrepen, dat hij 
het draagkrachtelement wil versterken 
en dat hij tegelijktijdig de uitkerings-
rechten wi l verzelfstandigen. Kan hij 
mi j vertellen, hoe hij dit wi l combine-
ren? 

Minister Den Uyl: Ik weet dit wel, 
maar ik zal het niet zeggen. De reden 
hiervoor is dat ik mij niet laat verlokken. 
Dit is een vèr gaand beroep op de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, die hier immers 
niet aanwezig is! Hier is alleen de 
Vice-Minister-President die enige 
informatie heeft gekregen van de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Die informatie reikt 
niet verder dan hetgeen ik al naar 
voren heb gebracht. 

De heer De Korte (VVD): Misschien 
weet de Minister vanavond meer? 

Minister Den Uyl: Ik weet niet of ik 
hem nog tegenkom! Ik meen dat ik al 
rijkelijk ver ben gegaan. 

De heer Rietkerk (VVD): Dit is een 
leuk grapje, maar ik heb de Vice-Mi-
nister-President die nu spreekt een 
vraag gesteld! 

Minister Den Uyl: Ik ben al erg ver 
gegaan met het geven van informatie. 
Als ik de heer Rietkerk hoor, kan ik 
concluderen dat ik het niet zonder zin 
heb gedaan. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik concludeer dat de 
verwarring alleen nog maar groter 
geworden is! 

Minister Den Uyl: Misschien bij de 
heer Rietkerk! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom bij 
de koopkracht. Men heeft gevraagd, 
of wi j nu een ingevuld beeld kunnen 
geven van de koopkrachtontwikkeling. 
Dit is niet mogelijk. Wij hebben aan 
deze kwestie niet wil len ontsnappen, 
door deze niet naar voren te brengen 
in de brief van de Minister-President 
aan de Kamer. Er diende nog een 
nader besluit te worden genomen 
over onder andere de solidariteitshef-
f ing. In de brief is de premieverschui-
ving aangeduid. Hierover moesten 
ook nog besluiten worden genomen. 
Deze keuze voor de premies heeft 
weer effecten op de koopkrachtontwik-
keling. Er is een duidelijke onzekerheid 
omtrent de prijsontwikkeling, die 
eigenlijk nog het belangrijkst is. Het 
spijt mij, aan de Kamer te moeten 
mededelen, dat intussen is gebleken 
uit de prijsontwikkeling over maart 
- de cijfers zijn op 10 of 11 april 

beschikbaar gekomen - dat moet 
worden verwacht dat de prijsontwik-
keling over dit jaar iets hoger zal 
uitvallen dan waarop wi j tot dusverre 
hebben gerekend. Ook de prijscom-
pensatie per 1 juli zal hoger uitvallen. 
Dit betekent dat wij nog een aantal 
wijzigingen zullen moeten aanbren-
gen. Zo'n koopkrachtbeeld kan men 
niet uit de mouw schudden! Wij 
wil len het koopkrachtbeeld welover-
wogen tot stand brengen. 

De inzet van het kabinet ten aanzien 
van het inkomensbeeld is als volgt. 
Velen hebben hiernaar gevraagd. In 
de eerste plaats hechten wi j sterk aan 
het koopkrachtbeeld. Wij moeten 
echter niet vergeten, dat wi j kunnen 
stuiten op grenzen uit een oogpunt 
van werkgelegenheid. In de tweede 
plaats is er de betekenis van het 
begrip 'minima'. Hieronder worden 
gewoonli jk verstaan alle lonen en 
uitkeringen op minimumniveau. Deze 
betekenis is niet zaligmakend. Het 
kabinet ziet dat goed in. In het 
regeerakkoord staat de onderkenning, 
dat onder bovengenoemd begrip 
daarnaast moeten worden verstaan al 
degenen die uitsluitend op een 
minimuminkomen, -loon, of -uitkering 
zijn aangewezen. Deze groep wordt 
ook wel eens met het begrip 'echte 
minima' aangeduid. Dit is onder 
andere gebeurd in de brief van de 
Minister-President. 

Desgevraagd zeg ik nogmaals dat 
volgens het regeerakkoord de Rege-
ring nauwlettend acht slaat op de 
ontwikkeling van de uitkeringen en de 
lonen op het minimum niveau. Als 
daar problemen zouden ontstaan 
dooreen ongunstige prijsontwikkeling, 
dan zal de Regering, zoals zij in de 
brief aan de Kamer bevestigt en zoals 
zij dat in het regeerakkoord ook al 
heeft gezegd, daarnaast in het 
bijzonder zorg besteden aan al 
degenen die uitsluitend op een 
min imumloon of -uitkering zijn 
aangewezen. 

De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Den Uyl maakt 
melding van een verslechterende 
ontwikkeling van het prijsbeeld voor 
maart. Kan hij iets specifieker zijn ten 
aanzien van de gevolgen voor de rest 
van het jaar? 

Minister Den Uyl: Dat kan ik wel , 
maar ik doe het niet. Het Centraal 
Planbureau is hier namelijk mee bezig 
en binnen enkele weken verschijnt het 
Centraal Economisch Plan voor dit 
jaar. Het is voor iedereen uit de 
tegenvallende prijsontwikkeling in 
maart duidelijk geworden dat zich een 

ongunstige ontwikkeling voordoet. Uit 
het cijfer dat nu bekend is geworden, 
kan worden geconcludeerd dat de 
prijscompensatie per 1 jul i , die 
veertien dagen geleden nog werd 
geraamd op 1,8%, waarschijnlijk 2,2% 
a 2,3% zal bedragen. De heer Meijer 
kan daarin een aanwijzing zien voor 
de vraag met welke verslechtering 
van het beeld hij moet rekenen. Nog 
duidelijker hierover kan ik niet zijn, 
dat lijkt mij onjuist. 

De heer Meijer (PvdA): Ik begrijp 
hieruit dat het ongeveer een half 
procent is. 

Minister Den Uyl: Dat mag hieruit 
worden geconcludeerd. Wij hebben 
dus met een zorglijke ontwikkeling te 
doen. 

Mevrouw Beckers en anderen 
hebben vragen gesteld over het 
bedrag van 300 min. ten behoeve van 
de werkgelegenheid. In de Voorjaars-
nota wordt ongetwijfeld uiteengezet 
hoe het bedrag dat was overeengeko-
men in het akkoord van De Galan en 
Halberstadt, is opgevoerd en welke 
besluiten daaromtrent zijn genomen. 
Ik hoef deze niet na te lopen. Het gaat 
dus niet 'slechts' om 300 min. 

De uitgaven voor het werkgelegen-
heidsplan zijn opgevoerd tot 2962 
min. Bovendien heeft het kabinet 
besloten 5000 extra woningen te 
bouwen. De kosten hiervoor op de 
kapitaalmarkt bedragen voor 1982 en 
1983 ruwweg 735 min. Hierbij komt 
nog eens het bedrag van 300 min. Als 
men een eerlijk beeld wil geven van 
de ombuigingsinspanning van het 
kabinet die niet gering is, dan moet 
men daar tegenover de inspanning 
ten behoeve van de werkgelegenheid 
zetten voor een bedrag van rond 4 
mld. Deze inspanning wijkt af en is 
extra, vergeleken met de plannen die 
het kabinet bij zijn aantreden aantrof. 

Er bestaat dus geen aanleiding voor 
de suggestie dat het twee-sporenbe-
leid verlaten zou zijn. De werkelijkheid 
is dat met grote inspanning getracht 
wordt te voldoen aan hetgeen de inzet 
van het kabinet was en is. 

Dit raakt ook aan de opmerking van 
de heer Bakker die misschien meer 
gericht was aan de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
dan aan de Vice-Minister-President. 
De heer Bakker gaf een politieke 
schets en vroeg of er geen duidelijke 
ombuiging in het beleid was. 

Neen, mijnheer de Voorzitter, het 
beleid is dat van het regeerakkoord. 
Het is waar dat in de brief aan de 
Kamer en in de tussentijdse rapportage 
onvermijdelijk de nadruk moet vallen 
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op de harde boodschap van harde 
ombuigingen. Bij de verslechterende 
economische situatie is dat onvermij-
delijk. Men is niet gerechtigd dat los 
te haken van de intensivering van de 
werkgelegenheidsinspanning, van het 
volstrekt vasthouden aan het twee-
sporenbeleid. Daarmee staat en valt 
het kabinet! Het kabinet zet zich tot 
het uiterste in om te komen tot een 
koopkrachtbeeld en een lastenverde-
ling die de toets van de kritiek kan 
doorstaan. Ik verheel niet dat zich ook 
daarbij bijzondere moeilijkheden 
voordoen. 

Er is nog gevraagd naar de afloop 
van het gesprek van het kabinet met 
de vakbeweging. Dat was niet zo best 
en het liep niet zo gemakkelijk. Ik ga 
nu niet in op alle invloeden die daarbij 
hebben gewerkt. Als echter concreet 
gevraagd wordt of van de kant van 
het kabinet de bereidheid aanwezig is 
om tot overleg te komen, dan zeg ik: 
die is er. Ik citeer in dit verband een 
uitspraak van de voorzitter van de 
FNV - naar ik heb begrepen, ligt er 
een gelijkluidende uitspraak van het 
CNV - , namelijk dat de vakcentrales 
nu aan de orde wil len stellen of er 
geen mogelijkheden zijn voor een 
gezamenlijk meerjarenbeleid met 
Regering en werkgevers. 'Dat vraagt 
een prijs en dat realiseren wi j ons als 
FNV ook', zo stelde FNV-voorzitter 
Kok maandag na afloop van de 
federatieraad. De verslechterde 
economische gang van zaken maakt 
zo'n discussie noodzakelijk. De heer 
Kok liet al weten dat een looneis in 
feite geen oplossing is voor de hele 
problematiek. 

Ten slotte nog dit: een harde nota, 
harde besluiten en een volstrekte 
bereidheid van het kabinet om vanuit 
een bitter moeilijke situatie te komen 
tot een gemeenschappelijk meerjaren-
beleid. Voor alle duidelijkheid zeg ik 
- ik wil dat nog een keer uitspreken, 
omdat er ernaar gevraagd is - : het 
kabinet zoekt die weg ; het overweegt 
in geen enkel opzicht een loonmaatre-
gel. 

D 
Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn - vele 
sprekers hebben dat ook al gesugge-
reerd - , dat het op dit moment niet 
goed mogelijk is op veel vragen 
gedetailleerd in te gaan. Dat geldt 
voor de concrete invulling van de 
ombuigingen, voor de technische 
uitwerking van een aantal maatregelen 
op het terrein van de sociale zekerheid 
en de volksgezondheid en voor de 

berekening van een aantal effecten 
die de voorgestelde maatregelen 
zullen hebben. Die vragen zullen wi j 
in de komende nota beantwoorden. 

In het regeerakkoord zijn afspraken 
gemaakt over het terugdringen van 
het financieringstekort met tenminste 
1 % . De verslechteringen die zich 
sinds het afgelopen najaar in het 
budgettaire beeld hebben voorgedaan, 
maken het helaas onmogelijk om, 
althans voor 1982, aan die afspraken 
te voldoen. Ik denk echter wel dat het 
mogelijk zal zijn, deels door de 
realisatie van nu afgesproken ombui-
gingen en deels door een dit jaar zeer 
stringent en zeer beheerst begrotings-
beleid, aan de stijging van het jaarlijks 
tekort dit jaar een einde te maken. 
Mogelijk kan er zelfs enige terugdrin-
ging van dat tekort bereikt worden. 

Op 17 maart jongstleden - en dat is 
nog maar een maand geleden - , heb 
ik de verslechtering van het budgettai-
re beeld uiteengezet aan de Kamer 
Uitgaande van dat beeld zou het 
financieringstekort dit jaar als gevolg 
van het Voorjaarsnota-pakket kunnen 
afnemen tot ongeveer 7,5% van het 
nationaal inkomen. In die brief heb ik 
overigens tegelijkertijd meegedeeld 
dat een aantal tegenvallers dreigen. In 
welke mate die zich zullen voordoen, 
zal mede van het beleid afhangen. Het 
kabinet is doende een aantal maatre-
gelen in gang te zetten om die 
dreigingen zoveel mogelijk af te 
wenden. Tegen die achtergrond valt 
te verwachten dat stabilisering van 
het tekort ten opzichte van 1982 in 
iedergeval binnen onze mogelijkheden 
zal liggen en wi j hopen - wi j kunnen 
echter onze hand daar niet voor in het 
vuur steken - dat tekort nog wat naar 
beneden te brengen. 

De heer Nijpels - ik complimenteer 
hem met zijn eerste optreden als 
fractievoorzitter - heeft nog gevraagd 
in hoeverre de dreigende tegenvallers 
in beeld zullen worden gebracht in de 
Voorjaarsnota.Voor zover die in de 
macro-economische context, de 
macro-economische ontwikkeling zijn 
gelokaliseerd - dat wil zeggen: de 
belastingen, het aardgas, de werkloos-
heid, loon- en prijsstijgingen - zullen 
die al in de eerstvolgende begrotings-
rapportage (de Voorjaarsnota) 
worden verwerkt. Daarbij zal, zoals 
gebruikelijk, worden aangesloten bij 
het Centraal Economisch Plan, dat 
overigens thans nog niet beschikbaar 
is. 

Over de overige tegenvallers, die uit 
de begrotingsuitvoering voortvloeien, 
kan ik slechts opmerken dat wi j die 
volgens de gebruikelijke procedures 
zullen behandelen. Wij zullen de 

komende maanden daar nader over 
spreken. Daarbij zal ook nog moeten 
worden bezien in hoeverre ze onver-
mijdelijk zijn. Wij zullen daar in de 
tweede Voorjaarsnota, die op het 
gebruikelijke ti jdstip zal verschijnen, 
op terugkomen. 

Over de verdere doelstellingen voor 
het financieringstekort is in het 
regeerakkoord vastgelegd dat in deze 
kabinetsperiode het tekort wordt 
teruggebracht tot de structureel meer 
aanvaardbare waarde van ongeveer 
4'/2%, en dat zo snel mogelijk. Het 
kabinet houdt daaraan vast, zonder nu 
voor de tussenliggende jaren expliciete 
doelstellingen op te nemen. In ieder 
geval zal met wat wi j nu reeds voor 
1983 hebben afgesproken een 
aanzienlijke vermindering van het 
tekort in dat jaar mogelijk blijven. 

Voorts is gevraagd naar de feitelijke 
ontwikkeling van het financieringste-
kort. Het twaalfmaands voortschrij-
dend tekort van het Rijk, berekend op 
basis van de laatste twaalf maanden, 
tot en met maart ligt volgens de 
meest recente inzichten op circa 
63/4%. Als wi j rekening houden met 
een raming van het tekort bij de 
lagere publiekrechtelijke lichamen van 
13/4 dan zou het voortschrijdend tekort 
van de gehele overheid ongeveer 
8'/2% belopen. Daarin is dan natuurlijk 
nog niet meegenomen het gunstige 
effect van de drie-mil jardombuigingen. 
Als wij dat daarop in mindering 
brengen komen wi j weer uit op 7V2 a 
8%. Die marge is vrij goed te ri jmen 
met de schets die ik zojuist gaf. 

De heer Wagenaar heeft gevraagd 
of wi j in de Voorjaarsnota op het 
monetaire beleid zullen ingaan. Dat 
ligt niet in mijn bedoeling, omdat 
hierover in deze Kamer uitvoerig is 
gediscussieerd en ik aan deze discussie 
geen enkel nieuw element kan 
toevoegen. Er zijn ook geen nieuwe 
beleidslijnen op dit terrein te verwach-
ten. De afspraken daarover zijn 
gemaakt. Er zijn ook over de monetaire 
financiering met de Nederlandsche 
Bank zeer duidelijke afspraken 
gemaakt en het ligt niet in mijn 
voornemen daarop terug te komen. 

Mevrouw Beckers heeft naar de 
grootte van de opbrengst van de 
solidariteitsheffing gevraagd. Dit 
hangt af van de exacte medewerking 
en ook van de uitwerking. Wanneer 
wij gedurende een half jaar een 
heffing van 1,5% leggen op alle 
schijven boven de 17%-schijf dan is 
de opbrengst op transactiebasis 635 
min. Uiteraard komt dit bedrag 
slechts ten dele dit jaar binnen. 
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Van der Stee 

De heer Wagenaar acht de beperking 
van kasuitgaven door de departemen-
ten onwaarachtig. Ik vind dat een wat 
merkwaardig woordgebruik, want ik 
zie niet in wat het onwaarachtige van 
deze beperking is. De intentie van zijn 
opvatting deel ik in ieder geval niet. 
Deze maatregel is weliswaar geen 
ombuigingsmaatregel, maar het is 
wel degelijk het op de rem trappen bij 
het doen van kasuitgaven. Het verlicht 
de problematiek van het financieren 
van het budget voor 1982 met 500 
min. Dit komt volgend jaar - ook dat 
heeft men in het stuk gezien - ten 
dele terug met een minus-post van 
250 min. Wij hebben geconstateerd 
dat het zeer wel mogelijk is, gelet op 
het tempo waarin een aantal beleidsin-
tensiveringen wordt aangepakt. Ik blijf 
er dan ook bij dat dit een juist beleid 
geacht mag worden te zijn. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik heb dat in 
mijn eerste termijn onwaarachtig 
genoemd, omdat deze maatregel 
eigenlijk als een plaatsvervangende 
ombuiging fungeert voor ombuigin-
gen op andere terreinen. Dat is de 
betekenis van het woord 'waarachtig'. 

Minister Van der Stee: Deze hele zaak 
is opgezet om het financieringstekort 
van de overheid binnen de perken te 
houden, om het kassaldo dit jaar 
voldoende te laten zijn, dus niet te 
hoog laten oplopen. Dat kan op 
verschillende manieren, bij voorbeeld 
door ombuigingen, lastenverhogingen 
en door temporisering van uitgaven. 
Ik v ind het een beetje kwalijk, dat zo 
snel het woord 'onwaarachtig' wordt 
gebruikt. 

De heer Wagenaar (RPF): Wij hebben 
dat woord gebruikt in de context van 
wat wi j een onrechtvaardige verdeling 
hebben genoemd in verband met het 
aandeel van de overheid in de reële 
uitgavenbeperking en de lastenver-
zwaring. 

Minister Van der Stee: Dat is een 
kwalificatie uwerzijds die ik niet deel. 

De heer Meijer (PvdA): Ik zou ook 
deze kwalificatie niet wil len overne-
men. Denkt de Minister dat de 
temporisering gevolgen zal hebben 
voor werkgelegenheidsmaatregelen 
die in voorbereiding waren? 

Minister Van der Stee: Nee, in geen 
geval, maar er is altijd een aanloop 
met deze zaken. Deze aanloop brengt 
met zich dat een zeker bedrag daarvoor 
dit jaar nog niet zal worden uitgegeven. 
Er zijn andere maatregelen, waarvan 
wi j wel degelijk vinden dat er kan 
worden gefaseerd. Dat richt zich niet 

in het bijzonder op de werkgelegen-
heidsmaatregelen. 

De heer Van Amelsvoort heeft de 
vraag gesteld, in hoeverre de financie-
ring van de recentelijk overeengeko-
men extra 5000 premie-huurwoningen 
van invloed is op het financiële beeld 
in de brief van de Minister-President. 
In deze brief zijn de impulsen voor de 
werkgelegenheid gegeven. De 
financiering van deze 5000 premie-
huurwoningen komt n iet ten laste van 
het budget. Ten laste hiervan komt 
uitsluitend de subsidie, die samen-
hangt met deze woningen. Dat 
beloopt dit jaar een bedrag van enkele 
miljoenen guldens en volgende jaren 
enkele tientallen mil joenen guldens. 

Vervolgens heeft de heer Van 
Amelsvoort gevraagd, hoe het zit met 
de jongste brief van Minister Van 
Dam ter zake van de premie-corpora-
t iewoningen. Het zal bekend zijn dat 
deze woningen tot nu toe buiten het 
budget om werden gefinancierd. Aan 
het adres van de heer Van Dis deel ik 
mede, dat het totaal van de gedebud-
getteerde woningfinanciering dit jaar 
3,5 mld bedraagt. Wij zijn voornemens 
de hele woningbouwfinanciering te 
rebudgetteren met ingang van 1 
januari 1983. De besprekingen 
daaromtrent zijn in een vergevorderd 
stadium. 

De klimleningen, benodigd voor de 
premie-corporatiewoningen zullen dit 
jaar worden gerebudgetteerd, althans 
voor wat het klimgedeelte betreft. Het 
klimgedeelte is dit jaar nog nul; het 
effect daarvan op het financieringste-
kort van de overheid dit jaar is ook 
nul. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Het 
beslag dat de overheid rechtstreeks 
legt op de kapitaalmarkt door haar 
financieringstekort of induceert door 
een financieringsmogelijkheid ter 
beschikking te stellen lijkt mij gelijk. 
Als de Minister zegt dat de hele 
financiering van de woningbouw 
gerebudgetteerd zal worden.... 

Minister Van der Stee: Dat ligt althans 
in ons voornemen. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): .... 
zonder dat hij daaraan consequenties 
verbindt voor de effecten van de 
financiering door de overheid, 
inclusief woningbouw.op de kapitaal-
markt, dan denk ik dat hij ook de 
mening is toegedaan dat het er 
weinig toe doet, of men dat nu via het 
budget of buiten het budget laat 
lopen. 

Minister Van der Stee: In principe is 
dat juist, maar het komt mij voor dat 
het beter is, deze zaken binnen het 

budget te houden. Ik heb trouwens de 
Kamer ook nooit anders begrepen, als 
zij haar klachtenzang over de debud-
gettering aanhief. Het geeft betere 
mogeli jkheden voor de beheersing 
van de totaliteit van de stromen. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Het 
lijkt mij voor het totale beeld dat wi j 
hier krijgen van 's Rijks financiën in 
hun verhouding tot de volkshuishou-
ding beter dat het allemaal over het 
budget loopt. 

Minister Van der Stee: Het geeft een 
beter inzicht in wat er feitelijk aan de 
hand is. Wij moeten niet verhelen dat, 
als wi j door overheidsinvesteringen 
zelve of door van overheidswege 
geïnitieerde investeringen, door de 
overheid beslist, zoals met de premie-
corporatiewoningen het geval is, 
wi j een beroep creëren op de kapitaal-
markt. Dit beroep mag niet hoger zijn 
dan het spaaroverschot van de 
particuliere sector. Het grote gevaar 
van de debudgettering is, dat wi j dat 
uit het oog gaan verliezen. Het zal de 
heer Van Amelsvoort volstrekt 
duidelijk zijn, dat dit een reden is, 
waarom welke minister van Financiën 
dan ook wenst dat deze zaak gerebud-
getteerd wordt om het inzicht scherp 
te houden. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): De 
inzichten van de Minister die hij hier 
naar voren brengt, spreken mij zeer 
aan. Ik geloof dat ik deze geheel deel. 
De vraag rijst, waarom men dan ooit 
is begonnen met debudgettering. Die 
vraag rijst, ik stel haar niet. 

Minister Van der Stee: Als ik een 
woord van de echte Minister-President 
mag aanhalen: Ook dat is wellicht een 
gevolg van een overweldigende mate 
van coalitiebereidheid. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
ti jd in tweede termijn te bepalen op 
eenderde van die in eerste termijn. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van Amelsvoort 
heeft de brief van de Minister-President 
betiteld als een beginvan duidelijkheid 
over het beleid dat het kabinet denkt 
te gaan voeren. Die mening kan ik 
nauwelijks delen. Ik ben teleurgesteld 
over de antwoorden, die ertoe hebben 
bijgedragen dat de brief in een nog 
vreemder daglicht is komen te staan 
dan hij al stond. Ik wil nogmaals 
benadrukken dat het hier om een 
buitengewoon ernstige zaak gaat; de 
Minister-President heeft niet voor 
niets besloten de Kamer over een 
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aantal zaken in te lichten. Het zou 
echter juister zijn geweest, als dat 
uitgebreid was gebeurd en als alle 
relevante gegevens en cijfers op tafel 
hadden gelegen. 

Ik ben overigens blij dat de Vice-Mi-
nister-President heeft gezegd dat dit 
debat op een aantal punten duidelijk-
heid zou kunnen verschaffen. Ik 
constateer namelijk dat de Vice-Minis-
ter-President in overleg met de Minister 
van Sociale Zaken namens het kabinet 
een tweetal duidelijke toezeggingen 
kan doen. In de eerste plaats zal het 
kostwinnersprincipe niet worden 
ingevoerd. In de tweede plaats zullen 
de normale procedures worden 
gevolgd alvorens wordt besloten tot 
veranderingen in de grondslagen van 
ons stelsel van sociale zekerheid. Dat 
houdt in dat advies wordt gevraagd 
aan de SER en dat bij de behandeling 
van de Voorjaarsnota niet wordt 
besloten tot een fundamentele wijziging 
van het stelsel van sociale zekerheid. 

Ik wi l niet uitgebreid terugkomen op 
de discussie met de vice-Minister-Pre-
sident over het behoeftenelement in 
de volksverzekeringen. In een discus-
sienota van het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, de Wiardi 
Beckmanstichting, las ik wel dat het 
behoefte-element in de volksverzeke-
ringen geen rol speelt en dat de 70% 
in de AOW niet als zodanig is te 
kenschetsen. Ik ga daar nu niet verder 
op in. Als er een discussie met de 
Regering komt over de herziening van 
het stelsel van de sociale zekerheid, 
zal mijn fractie daarop uitgebreid 
terugkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
van Financiën heeft gezegd dat hij 
vandaag geen behoefte heeft aan een 
uitgebreide discussie over koopkracht-
effecten en het financieringstekort. Ik 
betreur dat omdat het, vooral voor de 
behandeling van de voorstellen inzake 
de Ziektewet, die vanavond een 
aanvang neemt, van belang is om 
meer inzicht te hebben in het 'koop-
krachtplaatje'. Dat inzicht ontberen wi j 
op dit moment. 

Minister Van der Stee heeft gezegd 
dat in de Voorjaarsnota ook nader zal 
worden ingegaan op de noodzaak van 
3 miljard extra ombuigingen die enige 
ti jd geleden door hem in een debat 
met mijn voorganger is gesignaleerd. 
Kunnen wi j verwachten dat in die 
nota ook nog suggesties worden 
gedaan over de verdeling van die 3 
miljard binnen de collectieve sector? 
Volgens de Minister van Financiën is 
het financieringstekort op dit moment 
8,5%. Dit tekort wordt door de 

ombuigingen in het kader van de 
Voorjaarsnota teruggebracht tot 7,5%. 
Door de 3 miljard die destijds in een 
debat met de heer Wiegel naar voren 
is gekomen, zal het financieringstekort 
zich echter toch rond de 8,5% bewe-
gen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
vindt dat de Voorjaarsnota ook 
maatregelen moet bevatten om zeker 
ten aanzien van die 3 miljard een 
aanzienlijke verlaging van hetfinancie-
ringstekort te bereiken. Mijn voorgan-
ger heeft daar in het verleden ook 
over gesproken. De Voorjaarsnota 
moet dus onzes inziens extra maatre-
gelen bevatten om de door de 
Minister van Financiën geconstateerde 
tegenvallers op te vangen. Ik vraag 
daarover een uitspraak van de Kamer. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Nijpels, 
Joekes, Rietkerk, Van Aardenne en 
Koning wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Regering in 
kamerstuk 17 351 nr. 5 ter aankondi-
ging van de Voorjaarsnota met geen 
woord melding maakt van het 
financieringstekort; 

overwegende, dat een matiging van 
het financieringstekort van groot 
belang is voor de economie in het 

algemeen en het bedrijfsleven in het 
bijzonder; 

overwegende, dat de Minister-Presi-
dent heeft laten weten dat het kabinets-
beleid erop is gericht een stabilisatie 
van de hoogte van het financieringste-
kort over het begrotingsjaar 1982 te 
realiseren; 

verzoekt de Regering, in de Voorjaars-
nota te komen met maatregelen die 
zullen leiden tot een wezenlijke 
verlaging van het financieringstekort, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 8 (17 351). 

De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet constateren dat er 
nauwelijks is ingegaan op de bezwaren 
en opmerkingen die ik namens mijn 
fractie over de solidariteitsheffing heb 
gemaakt. Ik herhaal deze in het kort: 

In de eerste plaats heeft de Minister-
President nog maar een paar weken 
geleden gezegd dat een eventueel 
voorstel ten aanzien van een solidari-
teitsheffing een 'drassig' voorstel zou 
zijn. De Minister van Financiën is 
daarop echter niet ingegaan; 

In de tweede plaats constateer ik 
dat de Regering niet is ingegaan op 
de opmerkingen die ik heb gemaakt 
over de technische onuitvoerbaarheid 
van die voorstellen; 

In de derde plaats is er met geen 
woord gerept over de, zij het tijdelijke, 
drukverhoging die dit voorstel met 
zich zal brengen. 

De nieuwe fractievoorzitter van de V. V.D., de heer Nijpels aan het woord. 
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Nijpeis 

Mijn fractie wijst op dit moment die 
heffing èn op principiële èn op 
praktische gronden af en wil daarover 
aan de Kamer een uitspraak vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Nijpels, 
Joekes, Rietkerk, Van Aardenne en De 
Korte wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gehoord de hernieuwde aankondiging 
van een solidariteitsheffing voor 
1982; 

van oordeel, dat de uitvoering van 
een dergelijke heffing op grote 
praktische bezwaren zou stuiten; 

van oordeel, dat ook deze vorm van 
lastenverzwaring niet gewenst is; 

nodigt de Regering uit, deze heffing 
achterwege te laten en de benodigde 
ruimte te vinden door dienovereen-
komstige verdere ombuigingen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 9 (17351). 

De heer Nijpels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Tot slot wi l ik het volgende 
opmerken. 

De heer Meijer (PvdA): Ik had in 
eerste termijn de heer Nijpels een 
vraag gesteld die betrekking had op 
de ombuigingsbedragen die door de 
fractie van de VVD in de afgelopen 
maanden zijn genoemd. De heer 
Wiegel heeft gesproken in orde van 
grootte van f 4 mld. aan ombuigingen 
die volgens de VVD nu nog nodig 
zouden zijn. Ik heb gevraagd of w i j 
van de VVD mogen verwachten dat zij 
met een eigen uitgewerkt plan komt 
op dat punt. 

De heer Nijpels (VVD): De fractie van 
de VVD zal, zodra de Voorjaarsnota is 
verschenen, met eigen alternatieve 
voorstellen komen waarin bedragen 
in orde van grootte, zoals de heer 
Meijer die heeft gememoreerd, zullen 
worden genoemd. 

De heer Meijer (PvdA): Maar waarom 
die aarzeling? Als u weet dat het 
bedrag f 4 mld. kan zijn, moet u toch 
ook kunnen zeggen waar dat bedrag 
precies gevonden moet worden? U 
kunt toch niet aan een eindbedrag 
komen als u niet weet hoe dat is 
samengesteld? U heeft daarvoor toch 
niet eerst de Regering nodig om 
vervolgens uw eigen oordeel daarop 
te baseren? 

De heer Nijpels (VVD): Het is eigenlijk 
te gek om erover te praten. Wij 
wachten hier twee maanden lang op 
de Voorjaarsnota, die op uitdrukkelijk 
verzoek van de heer Lubbers was 
toegezegd voor 1 maart. Zij zal naar 
alle waarschijnli jkheid , als alles 
meezit, pas op 7 mei verschijnen. 
Moet nu van de oppositie worden 
verwacht, voordat de Regering in 
staat is geweest om met concrete 
cijfers te komen, dat zij met haar 
eigen alternatieve voorstellen op tafel 
komt? Wij beschikken niet over het 
apparaat dat nodig is om inderdaad 
een aantal getallen, die in onze 
alternatieve voorstellen zullen 
voorkomen, nader te kwantificeren. Ik 
geef u echter de garantie dat, bij de 
verschijning van de Voorjaarsnota, wij 
die cijfers wèl op tafel zullen leggen. 

De heer Meijer (PvdA): Ik wil u niet 
verantwoordeli jk houden voor iedere 
uitspraak die de heer Wiegel in het 
verleden heeft gedaan. Hij heeft 
echter namens uw fractie verklaard 
dat er f 4 mld. zou moeten 
worden omgebogen. Ik ga ervan uit 
dat het niet een slag in de lucht is en 
dat het gebaseerd is op gedachten, 
die leiden tot een bedrag van f 4 mld. 
Dan kunt u nu toch niet het excuus 
zoeken door te zeggen dat de Regering 
eerst maar eens plannen moet 
maken? U moet toch die medewerking 
gehad hebben of uw eigen gedachten 
moeten u toch geleid hebben tot de 
conclusie dat het bedrag f 4 mld. kan 
zijn? Als u dat drie a vier weken 
geleden zo precies wist, dan kunt u 
zich toch niet beroepen op de Regering 
die maar eerst met een plan moet 
komen? De oppositie moet vaardig 
genoeg zijn om alternatieven uit te 
werken! 

De heer Nijpels (VVD): Ik heb u 
gezegd dat wij met onze eigen alterna-
tieven zullen komen, dat de bedragen 
die daarin worden genoemd rond de 
f 4 mld. zullen liggen en dat wij onze 
cijfers zullen presenteren op het 
moment dat de Regering, na maanden-
lang treuzelen, ook in staat is om met 
haar eigen cijfers in de vorm van een 
Voorjaarsnota te komen. 

De heer Engwirda (D'66): Waarom 
dient u nu dan moties in, waarin u dit 
aan de Regering vraagt? Ik neem toch 
aan dat u in uw eigen voorstellen veel 
meer feducie hebt. Het lijkt mij dan 
veel verstandiger om nu die moties in 
te trekken en ons gewoon over een 
paar weken die voorstellen voor te 
leggen. 

De heer Nijpels (VVD): Wij moeten de 
zaak natuurlijk niet omdraaien. Van de 

bewindslieden mag toch worden 
verwacht dat zij voorstellen doen. Wij 
hebben maanden moeten wachten op 
de Voorjaarsnota en deze brief. De 
brief bevat geen duidelijke toelichting 
over de koopkrachteffecten, de 
solidariteitsheffing en hetf inancierings-
tekort. Het is niet aan de oppositie 
om nu al met alternatieve plannen te 
komen. Wel is het onze taak om, nog 
voordat de Regering definitieve 
plannen aan ons voorlegt, te trachten 
haar te bewegen om de koers in te 
slaan die wi j in de afgelopen jaren 
ook in dit Huis steeds hebben voorge-
staan! 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben teleurgesteld over 
de uiterst magere reactie van de heer 
Den Uyl op vragen over de richting 
waarin het kabinet heeft gedacht. De 
heer Den Uyl heeft het ongeveer zo 
geformuleerd: de werkloosheid en het 
aantal faill issementen nemen toe, er 
is sprake van een noodsituatie waarin 
steeds minder mensen de uitkeringen 
moeten opbrengen en dus ... Met dat 
probleem heeft de economische 
wetenschap zich de afgelopen halve 
eeuw beziggehouden. 

De heer Den Uyl, beter dan wie ook 
- hij is immers volgens een aantal 
andere economen de grootste sociale 
econoom van dit land - heeft in de 
afgelopen jaren ijverig gezocht naar 
andere wegen dan de simpele weg 
die nu wordt begaan, om een uitweg 
uit de werkloosheid te vinden. Ik vind 
het bijzonder betreurenswaardig dat 
Minister Den Uyl nu a!.= woordvoerder 
optreedt van de meest Colijnsiaanse 
economische gedachtengang die 
maar denkbaar is. Ik had van hem wat 
anders verwacht! Die verwachting 
heeft hij zelf onder het kabinet-Van 
Agt I gewekt. Dat zal hij toch moeten 
inzien, ook al zit hij hier niet als 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Ik wil een opmerking maken over 
het kostwinnersbeginsel, al dan niet 
geïntroduceerd bij deze. De heer Den 
Uyl heeft gelijk als hij zegt dat in 
talloze elementen van onze wetgeving 
dat beginsel zit ingebakken. De 
strijdvraag van dit ogenblik is volgens 
mij in hoeverre dit beginsel terugge-
drongen kan worden. Dit is de laatste 
jaren met grote kracht door de 
vrouwenbeweging aan de orde 
gesteld. Door de introductie van de 
zogenaamde 'echte minima' zal het 
woord 'kostwinnersbeginsel' mis-
schien, zonder dat het wordt gebruikt, 
een verdere toepassing krijgen dan 
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tot nog toe al het geval is. Bij het 
onderscheid maken naar echte 
minima zal men immers bijna onver-
mijdelijk terechtkomen bij de kostwin-
ner. Bij het systematiseren van dit 
begrip zal men onvermijdeli jk met dit 
begrip gaan werken. Daarbij wordt 
nolens volens het kostwinnersbegrip 
uitgebreid in onze sociale wetgeving. 

D 
De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nog slechts een enkele 
opmerking. Ik dank de Regering voor 
de verstrekte informatie. Die lijkt mij 
voor dit moment toereikend. 

Ik wil nog graag een vraag stellen 
aan de Ministervan Financiën in 
aansluiting op mijn interruptie tijdens 
zijn betoog, en wel over aard en 
karakter van het halve mld. onderuit-
putting dat in de voorstellen ligt 
opgesloten. Ik zou in ieder geval 
graag zien, dat deze kwestie in de 
definitieve Voorjaarsnota nader aan 
de orde komt, zo de Minister er nu 
niet op in kan gaan. Als het zo is - en 
dat lijkt mi j juist - dat dit bedrag van 
een half mld. wordt getoetst op 
gevolgen voor de werkgelegenheid 
- ik hoop dat dit ook zal gelden voor 
de resterende 900 min. aan reële 
ombuigingen - wi l ik graag de 
aandacht vragen voor de financiering 
van de ontwikkelingssamenwerking, 
waarover de laatste dagen een 
discussie is begonnen. Met name gaat 
het mij om het functioneren van het 
kasplafond op dat departement. Wij 
zouden graag zien dat een zodanig 
beleid wordt gevoerd dat de verwer-
kelijking van allerlei projecten uit het 
stuwmeer niet wordt vertraagd door 
het toepassen van kasplafonds. 
Daarmee zou namelijk onze financiële 
problematiek worden overgedragen 
aan de ontwikkelingslanden; wi j 
zouden dan onze problemen in feite 
op de Derde Wereld afwentelen. 

Ik vraag de Regering om datgene 
wat is afgesproken in het regeerak-
koord omtrent de ontwikkelingssa-
menwerking - ook in samenhang met 
dit gesignaleerde probleem - bij de 
Voorjaarsnota heel zorgvuldig aan de 
orde te stellen. Wij hebben daar 
zorgen over. Wij zouden heel graag 
zien dat de Regering geen vertraging 
tot stand brengt via het functioneren 
van kasplafonds in de ontwikke-
lingsprojecten. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Nog een enkele opmerking. 

Ik geloof dat de heer Nijpels terecht 
vaststelt, dat hij van mij begrepen 
heeft dat ten aanzien van wijziging 
van het stelsel in de sociale zekerheid 
de volstrekt noodzakelijke zorgvuldig-
heid zal worden betracht. Het zou mij 
bijzonder spijten als hij uit de brief 
van de Minister-President ook maar 
een ogenblik een andere conclusie 
had getrokken. Ik denk dat er alle 
aanleiding is om juist nu het sociale 
zekerheidsstelsel onder grote druk 
staat, om voor de hand liggende 
redenen, toch buitengewone zorgvul-
digheid te betrachten bij het eventueel 
aanbrengen van wijzigingen in dat 
stelsel. 

Als er opnieuw teleurstelling is 
uitgesproken omdat er nog geen 
compleet beeld van de lastenverdeling 
aanwezig is, dan kan ik moeilijk 
anders dan verwijzen naar hetgeen ik 
er zoeven over heb gezegd. Het is 
bepaald niet aan het kabinet te wij ten, 
dat een beeld van de te verwachten 
koopkrachtontwikkeling op grond van 
aanvullende maatregelen van het 
kabinet nog niet volledig kan worden 
gepresenteerd. Misschien mag ik hier 
nog een opmerking aan toevoegen, 
omdat ook daarover misverstand is 
ontstaan. Het kabinet heeft geen 
enkele maatregel genomen die tot 
strekking heeft dat de ontwikkeling 
van de hogere inkomens - zeg maar 
vier keer modaal - daardoor in 
afwijking van eerdere voornemens 
gunstig wordt beïnvloed. De suggestie 
is wel gewekt alsof die inkomens nu 
beter af zouden zijn dan bij een 
eerdere gelegenheid. 

Ik denk daarbij aan de periode rond 
de jaarwisseling, toen de cijfers voor 
het eerst zijn gepresenteerd, en het 
ti jdstip van de regeringsverklaring. Er 
was een reden tot twijfel rond de 
solidariteitsheffing, of hoe men deze 
tijdelijke verhoging van de loon- en 
inkomstenbelasting ook wi l noemen. 
Het besluit van het kabinet maakt 
duidelijk dat daaromtrent wordt 
vastgehouden aan de eerdere beleids-
voornemens. 

Ik maak een slotopmerking aan het 
adres van de heer Bakker. Het was 
haast onvermijdelijk - ik zag aankomen 
dat het een keer zou gebeuren - dat 
zou worden gezegd dat ik mij schuldig 
zou maken aan, respectievelijk zou 
gedragen als woordvoerder van een 
Colijniaanse aanpassingspolitiek. 

De heer Bakker (CPN): Dat zag u dus 
wel aankomen! 

Minister Den Uyl: Natuurlijk, want ik 
heb daarvoor in de afgelopen jaren al 
eerder aanwijzingen gekregen. Ik heb 

namens mijn fractie, maar ook wel 
voor eigen rekening en verantwoor-
ding in 1978 - nog vóórdat Bestek '81 
door het toenmalige kabinet werd 
gepubliceerd - mijn inzichten in de 
bestrijding van de werkloosheid en 
het herstel van de economie gepubli-
ceerd onder het hoofd 'Werkgelegen-
heid door solidariteit'. In afwijking van 
inzichten en opvattingen van het 
toenmalige kabinet heb ik daarbij 
gepleit voor een lang aangehouden, 
consequente inkomensmatiging die 
met doorwerking op grond van de 
koppeling zou leiden tot een lang 
aangehouden en doorlopende 
matiging van de collectieve uitgaven. 
Ik was en ben van oordeel dat een 
dergelijk beleid in de afgelopen jaren 
helaas niet consequent is gevoerd. Ik 
mag echter niet polemiseren tegen 
het vorige kabinet, want ik zie dat 
mijn collega van Financiën al onrustig 
wordt ! Het vorige kabinet is andere 
wegen ingeslagen. Ik ben wat mijn 
inzichten en mijn beleid ten aanzien 
van de bestrijding van de werkloosheid 
en het herstel van de werkgelegenheid 
betreft dezelfde als gisteren. Ik hoop 
dat ook te bli jven! 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik maak de heer Den Uyl er 
in alle bescheidenheid opmerkzaam 
op dat hij het kabinet-Van Agt in zijn 
vierjarige periode nooit in gebreke 
heeft gesteld dat het het gros van de 
inkomens - vanaf de minima tot iets 
boven modaal - te weinig aanpakte. 
Dat is nooit de stelling van de heer 
Den Uyl geweest. Wanneer ik de heer 
Den Uyl aan zijn eigen stellingen mag 
herinneren, wijs ik hem erop dat hij 
hierbij altijd heeft gewezen op de 
grote gedifferentieerde mogelijkheid 
voor de overheid om geldstromen te 
sturen en daarbij selectief werkgele-
genheid te scheppen. Nu stelt de heer 
Den Uyl het winstherstel centraal. Hij 
doet dat op een volstrekt generieke 
wijze. Hij brengt geen enkele differen-
tiatie aan. Ik spreek nu over de heer 
Den Uyl, omdat hij de brief van het 
kabinet staat te verdedigen. 

De beknoptheid van de samenvat-
t ing die de heer Den Uyl zojuist gaf, 
houdt dus ook een aantal onjuistheden 
in. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik betwist wat de heer 
Bakker nu zegt. De nu aan de orde 
zijnde brief van de Minister-President 
is - zoals de Minister-President zelf 
heeft aangegeven - een tussentijdse 
rapportage, weergevend het moment 
van besluitvorming. Het is niet 
toevallig dat het kabinet hecht aan de 
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Den Uyl 
afronding van de besluitvorming. Ik 
heb aangegeven waarom het tweespo-
renbeleid daarin centraal staat. Het 
kabinet steekt niet in op een blinde 
politiek van koopkrachtverlaging. Het 
kabinet steekt ook niet in op louter 
winstherstel of rendementsverbete-
ring, hoe gewenst dat op zich zelf ook 
is. Het kabinet voert een gericht 
werkgelegenheidsprogramma ten 
bedrage van f 4 miljard uit, met alle 
implicaties van dien. Dit is iets 
geheel anders dan de voorstelling van 
zaken die de heer Bakker geeft. De 
ombuigingen dienen mede om dit te 
financieren zonder dat het financie-
ringstekort wordt vergroot, respectie-
velijk zonder dat hiervan nieuwe 
inflatoire druk uitgaat. 

De heer Nijpels (VVD): Deelt de 
vice-Minister-President de mening 
van de Minister-President die werd 
verwoord tijdens de persconferentie 
waarin het akkoord over de Voorjaars-
nota is uiteengezet, namelijk dat het 
beleid dat gestalte gaat krijgen in de 
Voorjaarsnota, vrij grote overeenkom-
sten vertoont met het beleid dat is 
vastgelegd in Bestek '81 en dat het op 
essentiële punten zelfs een voortzet-
t ing van het beleid is? 

Minister Den Uyl: De heer Nijpels 
heeft de klok horen luiden, maar weet 
niet helemaal waar de klepel-Van Agt 
hangt. 

De heer Nijpels (VVD): Ik heb de 
indruk dat u dit ook niet altijd weet. 

Minister Den Uyl: Soms komt dat 
goed uit. 

De opmerking waarop de heer 
Nijpels nu grijpgraag terugvalt, heeft 
de Minister-President niet gemaakt 
tijdens de persconferentie na afloop 
van de besluitvorming in het kabinet, 
maar in een kort hierop volgend 
radio-interview. Ik heb hierover 
althans iets gelezen. De Minister-Pre-
sident heeft hierin op de vraag of het 
beleid niet sterke overeenkomsten 
met Bestek '81 heeft, geantwoord dat 
er ook continuïteit moet zijn. Ik heb er 
geen bezwaar tegen, te zeggen dat, 
als de heer Nijpels zijn vraag aan de 
Minister-President stelt, deze zal 
antwoorden dat geen antwoord, zeker 
voor de radio, op volledigheid 
aanspraak kan maken. 

D 
Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Nijpels beschuldig-
de mij ervan dat ik heb gezegd dat ik 
er geen behoefte aan heb, nu over het 
'koopkrachtplaatje' te spreken. Dit is 

te sterk uitgedrukt; ik heb het iets 
anders geformuleerd. Ik heb gezegd 
dat de technische uitwerking hiervan 
en détail nog niet klaar was en dat wi j 
liever wachten, totdat wi j hierover een 
definitief stuk hebben. Collega Den 
Uyl sprak al over extra prijsstijgingen 
en het centraal-economische plan is 
genoemd. 

Over de vraag hoe wi j de dreiging 
van 2 a 3 miljard gulden extra kunnen 
keren, zullen wi j ook in de Voorjaars-
nota - w i j hebben hierover al eerder 
iets medegedeeld - schrijven. 

De heer Nijpels heeft twee moties 
ingediend, de eerste over de noodzaak 
het financieringstekort omlaag te 
brengen. Deze noodzaak erken ik met 
hem; het beleid is erop gericht. In de 
overweging van deze motie staat dat 
de Minister-President heeft laten 
weten dat het kabinetsbeleid erop 
gericht is, een stabilisatie te realiseren. 
Dit is onjuist. Het kabinetsbeleid is 
erop gericht, het financieringstekort te 
verlagen. De Minister-President is 
echter van mening dat het al een 
helse toer is, het gelijk te houden. Dit 
is lichtelijk anders. Tegen deze 
overweging heb ik dan ook grote 
bezwaren; voor het overige heb ik 
geen behoefte aan de motie, omdat 
haar inhoud, voor zover juist, overeen-
stemt met het regeringsbeleid. 

De heer Nijpels zal weten dat over 
de solidariteitsheffing overeenstem-
ming is bereikt in het akkoord-De 
Galan en Halberstadt. Hij weet ook 
welke discussies zich hierover hebben 
afgespeeld. Hij weet ook dat dergelijke 
elementen van lastenverzwaring niet 
een ieder even welkom waren. Het 
gaat om een afweging van behoeften 
aan financiering enerzijds en verzwa-
ringen van lasten anderzijds. 

Inderdaad zijn er praktische bezwa-
ren; de heer Nijpels heeft er een 
genoemd. Toen ik de opbrengst 
noemde, heb ik uitsluitend gesproken 
over een opbrengst op transactiebasis. 
De cijfers over de totale opbrengsten 
komen wat later binnen. 

Gelet op het feit dat deze heffing in 
het akkoord-De Galan en Halberstadt 
is overeengekomen, kan zij naar mijn 
mening niet achterwege worden 
gelaten. Het nog eens vinden van een 
bedrag van f500 min. in een lopende 
begroting, vind ik welhaast onmoge-
lijk. 

Ten slotte heeft de heer Meijer mij 
nog een vraag gesteld betreffende de 
betekenis van het kasplafond voor de 
ontwikkelingssamenwerking. Deze 
vraag is hem ongetwijfeld door 
mevrouw Herfkens ingefluisterd. Naar 
ik meen vroeg zij vanmiddag nog om 

een debat op dit punt. Misschien 
wordt dit debat echter overbodig 
gemaakt door het antwoord dat ik nu 
zal geven. 

De instelling van het kasplafond 
betekende dat de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking gerech-
t igd was dit jaar uitgaven uit de kas te 
verrichten tot de hoogte van het 
bedrag van zijn begroting. Een 
verdere verhoging daarboven, 
zodanig dat daardoor het 'stuwmeer' 
gedeeltelijk leeg zou gaan lopen, 
stuitte bij de Minister van Financiën 
op bezwaren. Wij hebben daarover 
een akkoord, althans een voorlopig 
akkoord, bereikt en wi j zullen de 
ontwikkeling op de voet volgen. 

Het valt op dat het kasverloop in het 
begin van dit jaar toch wel weer 
meevalt in deze sferen. Ik ben er diep 
van overtuigd dat de ontwikkelingsin-
spanning, conform het regeerakkoord, 
volstrekt op peil kan blijven binnen de 
grenzen van het akkoord. Dit akkoord 
brengt met zich dat het peil van het 
'stuwmeer' enigermate kan zakken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat 
ik er op dit ogenblik niet verder op 
moet ingaan; het ligt meer op de weg 
van de Ministervan Ontwikkelingssa-
menwerking om dit te doen, te meer 
omdat er nog een aantal andere 
punten, die eigenlijk niet in dit debat 
thuishoren, bij betrokken zijn en 
waarover ongetwijfeld ook nog 
vragen komen. Ik dacht echter dat 
mijn antwoord voldoende duidelijk 
was. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande 
donderdag over de moties te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 17.50 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Nadere wettelijke 
voorzieningen ter zake van uitkeringen 
en loonaanspraken voor werknemers 
bij ziekte (17 348). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Sommige geneesmiddelen 
verergeren een ziekte. Sommige 
wetsontwerpen verergeren een 
maatschappelijke kwaal. Dit wets-
ontwerp lijkt ons één van. Het 
aanvankelijke doel van de onderhavige 
maatregel was een ombuiging in de 
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collectieve uitgaven van 1,4 miljard 
gulden en terugdringing van het 
vermijdbare verzuim door ziekte. 
Resultaat is een jaarlijkse lastenver-
zwaring voor het bedrijfsleven van 
ruim 1 miljard gulden - ik zal dit later 
onderbouwen - , een mogelijke 
nieuwe looningreep, hoewel de heer 
Den Uyl eerder deze dag met klem 
heeft betoogd dat hij die niet w i l , 
geen enkele terugdringing van het 
verzuimvolume 

Minister Den Uyl: Is de heer De Korte 
het daarmee eens? 

De heer De Korte (VVD): en een 
verslechtering van het sociaal-econo-
misch klimaat. Wanneer de heer Den 
Uyl mij vraagt of ik het daarmee eens 
ben, dan zeg ik: ik ben het daar glad 
mee eens. De heer Den Uyl weet dat 
wi j in de afgelopen 8 jaren ongeveer 6 
loonmaatregelen gehad hebben en 
dat is wel genoeg. Laten wi j inderdaad 
proberen, dit te voorkomen. 

Zelden heeft het resultaat zo haaks 
gestaan op de doelstellingen van een 
wet - ik citeer de heer Den Uyl - 'waar 
zoveel moeite, inspanning, vernuft en 
intelligentie aan besteed is'. Toch 
moet ik helaas constateren dat ik niet 
vaak ter verdoezeling van dit alles 
zulke drogredeneringen in een 
memorie van toelichting en een 
memorie van antwoord ben tegenge-
komen. Gelukkig is er echter op het 
laatste moment, in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, een 
meer met de feiten correlerende 
opstelling door de bewindslieden en 
met name door deze bewindsman 
gekozen. De verdiensten van het 
wetsontwerp zijn daarin, naar mijn 
gevoel, tot 'Madurodam-schaal' 
verkleind namelijk tot - dat was in 
ieder geval eerlijk - 'een verdere stap 
op weg naar een volledige harmoni-
satie van heffingen over inkomens 
(inclusief ziektegeld) en de invoering 
van 5 wachtdagen voor werkgevers 
om een betere allocatie van de 
ziektekosten over bedrijven te bewerk-
stelligen'. Dat is de nieuwste doelstel-
ling geworden. Helaas moet ik 
constateren dat het wetsontwerp in 
zijn oorspronkelijke voornemens 
daarmee eigenlijk tot een doorgeprikte 
en nogal leeggelopen luchtballon is 
gereduceerd. 

Minister Den Uyl: De heer De Korte 
spreekt over het wetsontwerp in zijn 
oorspronkelijke voornemens. Er is 
maar één wetsontwerp ingediend, dat 
niet gewijzigd is, semper idem: altijd 
dezelfde. Er is geen ander wetsontwerp 
dan hetgeen voor hem ligt. 

De heer De Korte (VVD): Zal ik dan 
zeggen: de maatregel in zijn oorspron-
kelijke voornemens? 

Minister Den Uyl: Zelfs dat vind ik 
moeili jk vol te houden. Ik wi l dit nu 
meteen maar eens uitspreken. Het 
ergert mij nogal dat voortdurend de 
indruk gewekt wordt alsof de bewinds-
lieden zijn gaan 'zigzaggen'. Dat is 
niet het geval. Er is een adviesaan-
vraag; er is een advies gekomen; er is 
één wetsontwerp ingediend. Het is 
één rechte l i jn, wat de bewindslieden 
betreft: geen wijziging van het 
wetsontwerp, geen wijziging in de 
opvattingen en ideeën. Wij luisterden 
naar één advies dat gevraagd is en 
verder niets. 

De heer De Korte (VVD): Wat voor de 
één recht is, is voor anderen - dat is 
het voordeel van de democratie -
krom. Ik ben blij dat ik mag uitleggen 
dat hier een kromme lijn door de 
bewindslieden is bewandeld. Wanneer 
het gaat om één advies, dan moet ik 
zeggen dat dit wel een heel erg sterk 
minderheidsadviesje is. Het waren 
immers uiteindelijk de Kroonleden 
- en nog niet eens allemaal - die dit 
advies aan het kabinet hebben 
uitgebracht. Werkgevers en werkne-
mers hebben er helemaal van afgezien. 
Ik wi l wel zeggen dat de Minister 
natuurlijk niet veel beters had om uit 
te kiezen, maar veel was het niet. 

De VVD-fractie is in ieder geval erg 
benieuwd wie in deze Kamer de 
luchtballon nog wi l oplaten. Er is 
weinig adhesie van de CDA-fractie; 
wi j zien dat ook in de banken. 

Minister Den Uyl: Op wie doelt u? 

De heer De Korte (VVD): Inderdaad, 
dat mag u zich afvragen! 

Minister Den Uyl: Op al uw oude 
coalit iegenoten! 

De heer De Korte (VVD): Bij voorbeeld! 
Maar nu de uwe! En uw grootste! De 
VVD-fractie zal deze ballon in ieder 
geval niet oplaten! 

Het verloop van de indiening van 
het wetsontwerp wordt onzes inziens 
gekenmerkt door een reeks van 
psychologische blunders en fouten, 
van het kabinet. 

In de eerste plaats is een collectieve 
lastenverschuiving door het kabinet 
aangeprezen als een lastenverminde-
ring. De premieheffing over het 
ziektegeld - de VVD-fractie is het op 
zichzelf daarmee eens - is geen 
bezuiniging maar een verbreding van 
het premiedraagvlak bij gelijkblijvend 
premievolume. Anders gezegd: voor 
en na de inwerkingtreding van dit 
wetsontwerp betalen zieke werkne-

mers, de gezonde werknemers en de 
werkgevers gezamenlijk even veel aan 
werknemersprèmies, aan werkgevers-
premies en - tot de collectieve lasten 
behorend - doorbetaald loon. Men 
zegt ook wel dat het fictieve werkge-
verspremies zijn. Bij elkaar opgeteld, 
is dit een volledig gelijke balans en 
geen gulden vloeit minder naar de 
collectieve sfeer. 

In de tweede plaats heeft het 
kabinet de huid verkocht voordat de 
beer geschoten was. De verbreding 
van het premiedraagvlak heeft men 
laten samenvallen met de premiever-
hogingen van 1 januari j l . uit anderen 
hoofde. Per 1 januari is daardoor een 
lagere premieverhoging ingerekend 
onder de veronderstelling dat het 
allemaal wel goed zou komen en dat 
de aanvankelijke voornemens - daarin 
heeft de heer Den Uyl mij dreigend 
gecorrigeerd - geheel gerealiseerd 
zouden worden. Het kabinet en wi j 
allemaal zitten nu met de gebakken 
peren: óf de werknemersprèmies 
gaan omhoog en/of er komt een 
loonmaatregel. 

In de derde plaats is het kabinet ten 
aanzien van de aanvankelijke voorne-
mens - ik kan het niet anders zeggen 
- op een nogal halfslachtige manier 
van koers gewisseld. Het kabinet ging 
half door de knieën en dacht daarmee 
aan de voornaamste grieven van de 
vakbond tegemoet te komen. De 
georganiseerde werknemers waren 
inmiddels in het geheel niet meer 
tevreden te stellen en de bewindslie-
den, die zich zo laten voorstaan op 
hun banden met de FNV - dat mag 
natuurlijk - hebben zich eigenlijk erg 
vergist in de vakbondsopstell ing. De 
Kroonleden - op één na - gaven met 
hun advies onzes inziens blijk van 
naïviteit. Dat vonden wi j niet best, 
maar de Minister en de Staatssecreta-
ris hebben die naïviteit tot beleid 
verheven. Dat roept twijfels op over 
hun inschattingsvermogen op dit 
punt. 

In de vierde plaats heeft het kabinet 
drie weken getalmd voordat het - na 
het uitkomen van het SER- advies van 
12 februari - een besluit nam. In die 
weken van stijgende onzekerheid over 
mogelijke koerswijzigingen is de 
stakingsonrust losgebarsten. Door dit 
getal is ook de behandeling van dit 
wetsontwerp verder vertraagd. Aan 
de Kamer kunnen op dit punt bepaald 
geen verwijten worden gemaakt. 

Deze reeks van psychologische 
blunders heeft op de korte termijn 
naar onze mening veel schade 
berokkend aan het sociaal-economisch 
klimaat, getuige ook de stakingsonrust. 
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Voor de langere termijn is grote 
scepsis ontstaan - het kan toch ook 
niet anders - over de vasthoudendheid 
van het kabinet bij het bezuinigen. 
Hoe gemakkelijk bleek toch dit kabinet 
van de oorspronkelijke bezuinigings-
voornemens af te brengen! Dat wordt 
nog wel wat als wij over het pakket 
van 3 mld. in 1982 en van 8 mld. in 
1983 moeten praten! Terecht zegt het 
kabinet te wil len voorkomen dat deze 
operatie tot lastenverzwaring van de 
bedrijven leidt. Wij zijn het roerend 
met het kabinet eens! Dat moet niet 
gebeuren, maar de kans daarop is 
door de bijstellingen van de oorspron-
kelijke voornemens levensgroot 
geworden. 

Het gaat daarbij om de vraag, wie 
uiteindelijk de kosten van de voortzet-
t ing van de netto-doorbetalingsafspra-
ken zal opbrengen: werknemers en/of 
werkgevers. In de memorie van 
toelichting staat over de verzwaring 
van werkgeverslasten bij voortzetting 
van deze afspraken het volgende: 

'Om afwenteling te voorkomen zal 
het bij invoering van premieheffing 
voor partijen onontkoombaar zijn de 
bestaande netto-doorbetalingsafspra-
ken te herzien'. Dit staat dus in de 
oorspronkelijke tekst. Onder deze 
tekst staat de handtekening van de 
bewindslieden. Vervolgens gaat de 
Regering overstag door zich aan te 
sluiten bij het standpunt van de 
Kroonledenenziet af van hetoorspron-
kelijke voornemen tot eenmalige 
nietigverklaring van de bestaande 
ca.o.-clausules. Vanaf dat moment 
mogen de werkgevers met de pet in 
de hand aan de werknemers vragen, 
of zij alsjeblieft hun verworven 
rechten wil len inleveren. Wie daarin 
gelooft, gelooft natuurlijk in sprookjes! 
Toch stelde het kabinet in de memorie 
van antwoord die volgde doodgemoe-
dereerd het volgende: 

'Het is nog te vroeg om het eindoor-
deel te vellen, dat de huidige voorstel-
len structureel niet tot lastenverlichting 
voor de werkgevers zullen leiden'. 

Ondertussen wordt al verwoed 
gestaakt en is de vakbeweging op de 
achterste benen gebracht. In een f i lm 
hebben wi j kunnen zien, hoe iemand 
- die vandaag nog het woord zal 
voeren - in grote problemen werd 
gebracht. Deze persoon moest een en 
ander namens de fractie van de PvdA 
verwoorden. De Regering blijft echter 
van mening - zie memorie van 
antwoord - : 

'dat vertrouwen moet worden 
gesteld in de wijze waarop de organi-
saties van werkgevers en werknemers 
hun verantwoordeli jkheid dragen'. 

Dat vertrouwen is best gerechtvaar-
digd. De verantwoordelijkheid bij 
werkgevers en werknemers is best 
aanwezig. Het ontbreekt echter aan 
een solide en evenwichtig regerings-
beleid om dat vertrouwen en die 
verantwoordeli jkheid waar te kunnen 
maken. Dat hoort er immers bi j ! Het 
regeringsbeleid is op het stuk van de 
Ziektewet verre van solide. Het wordt 
gekenmerkt door knievallen en door 
de blunders die ik al naar voren heb 
gebracht. Het beleid is op dit punt ook 
verre van evenwichtig. Om pijnlijke 
ingrepen in de overdrachtsuitgaven 
voor de inactieven te voorkomen, is 
alles aan het begin van dit jaar op 
deze ene ombuiging ten laste van 
zieke actieven gegooid. Wij hadden 
toen nog niet te maken met de 
problematiek rond de Voorjaarsnota. 
Ook kenden wi j toen nog niet de 
inhoud van de brief, zoals wi j die nu 
kennen. Die eenzijdige last op de toch 
al zwaar belaste rug van de zieke 
actieven hebben de actieven niet 
kunnen en niet willen accepteren. De 
bewindslieden hebben dit uiteindelijk 
wel beseft. Minister Den Uyl stelt in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag: 

'Ik heb geconstateerd dat een 
maatschappelijk draagvlak voor 
vri jwi l l ige aanvaarding van een 
beperking van de loondoorbetaling 
tijdens ziekte niet in brede mate 
aanwezig is'. 

Uit een inventarisatie van de Dienst 
Collectieve Arbeidsvoorwaarden 
blijkt: 

'dat vri jwel overal door partijen 
wordt uitgegaan van een handhaving 
van de netto-loondoorbetaling tijdens 
ziekte'. 

Dit is eigenlijk de situatie waarmee 
wi j nu te maken hebben in het kader 
van dit wetsontwerp. 

Ik kom bij de overreserves en de 
eigen-risicodragers. In het verlengde 
van hetgeen ik al heb gezegd, vraag ik 
mij af wat de redenen nog zijn om dit 
wetsontwerp te bewerkstelligen. Wij 
zullen dat nog wel horen van de 
bewindslieden in hun antwoord, maar 
ik zie het op dit moment al niet meer. 

Deze maatregel blijft een poel van 
ellende voor de sociale partners. 
Waar dit kan, gaat men nu de overre-
serves in de fondsen aanspreken om 
de kool (de netto-doorbetalingsafspra-
ken) en de geit (de onder andere door 
deze bewindsman vastgestelde 
loonruimte van 6% a 6,5%) te sparen. 
Het ten laste brengen van de overre-
serves van een lastenverzwaring uit 
hoofde van premieheffing kan 
natuurlijk niet lang stand houden. Dat 
is een ondeugdelijke financiering. 

De overreserves worden geraamd 
op ongeveer 2 mld. De extra kosten 
voor de netto-doorbetalingsafspraken 
voor de ziekengeldkassen worden 
geraamd op ongeveer 900 min. De 
eigen risicodragers zijn dan niet 
meegeteld. Daaruit blijkt al dat men 
vri j snel door de overreserves heen 
zal zijn en dan komt pas echt de pijn. 
Deze financiering houdt gewoon geen 
stand. 

Bovendien, wie behoren de overre-
serves grotendeels toe? Laten wi j 
eens kijken wat de Minister daar zelf 
van zegt. Schrijvend in de memorie 
van antwoord geeft hij volmondig 
toe: zou de ziektewetpremie in de 
afgelopen jaren zijn vastgesteld, 
zodanig dat er geen overreserves 
zouden zijn ontstaan, dan zouden met 
name de werkgeverspremies lager 
hebben kunnen zijn. 

Kortom, deze overreserves dienen 
te worden aangewend ook volgende 
de opvatting van de Minister, om de 
lasten voor het bedrijfsleven te 
verlichten en niet om de netto-door-
betalingsafspraken voor werknemers 
te financieren. 

Onder andere in de metaalindustrie 
is er een principeakkoord tot stand 
gekomen, waarbij de netto-doorbeta-
lingsafspraken in 1982 worden 
afgewenteld op de, grotendeels aan 
de werkgevers toekomende, overreser-
ves. Desondanks worden de werkge-
vers, zeker in de jaren na 1982, 
geconfronteerd met een directe 
lastenstijging. Bovendien biedt dit 
principe-akkoord geen enkel soelaas 
voor de eigen-risicodragers en dat 
zijn er nogal wat in de metaalindustrie: 
45% van de betrokken werknemers is 
in dienst van een werkgever die zelf 
het risico draagt of is aangesloten bij 
een afdelingskas. Zowel werkgevers als 
werknemers in de metaalindustrie 
zien dit wetsontwerp, ondanks het 
principe-akkoord, liever vandaag dan 
morgen van tafel verdwijnen. 

Heeft het kabinet inmiddels al de 
conclusie getrokken dat de loonsom-
ontwikkeling in de metaalsector de 
ingezette 6% a 6,5% gaat overschrij-
den? 

Over de eigen-risicodragers heb ik 
al het een en ander gezegd. Ik wi l nu 
nog iets over deze groep in het 
algemeen zeggen. In het kader van dit 
wetsontwerp vormen zij een groot 
probleem. Bovendien is het geen klein 
aantal! Bijna 1/5 van alle werknemers 
in de particuliere bedrijven behoren 
tot deze groep. Als gevolg van deze 
maatregel wordt het dragen van eigen 
risico in toenemende mate onaantrek-
kelijk. Dat is echt een paradox, want 
aan de ene kant wi l het kabinet door 
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de invoering van vijf wachtdagen, dus 
door vergroting van het eigen risico 
voor de werkgevers een prikkel laten 
ontstaan om op die manier te komen 
tot vermijdbaar verzuim. Aan de 
andere kant maakt het kabinet echter 
het dragen van eigen risico voor alle 
ziektedagen, waarvan de grootste 
prikkel tot bestrijding van verzuim zou 
moeten uitgaan, onaantrekkelijk. Dat 
is toch een paradox! Aangezien een 
eigen-risicodrager geen ziektewetpre-
mie betaalt, kan van de werknemer 
ook geen deel worden ingehouden. 
De volledige lasten worden dus door 
de werkgever gedragen. Onze conclu-
sie is dat de druk op eigen-risicodra-
gers door dit wetsontwerp onverant-
woord hoog oploopt. En het gaat 
hierbij om 1/5 van de werknemers! 

Noch de aangekondige verschuiving 
van de ziektewetpremie van 0,2% van 
werkgevers naar werknemers conform 
het advies van de kroonleden, noch 
een eventuele extra verschuiving van 
de ziektewetpremie waarom de fractie 
van het CDA blijkens de schriftelijke 
stukken vraagt, verminderen de druk 
op de eigen-risicodragers. Voor de 
eigen-risicodragers is er ook niet het 
tijdelijke soelaas van netto-reservevor-
ming in de ziekenkassen. De argumen-
tatie van de Minister dat daar interne 
vermogensvorming bij eigen-risico-
dragers ten opzichte van omslagleden 
tegenover staat, is knap bedacht, 
maar eigenlijk onzin. 
De winsten van de bedrijven, inclusief 
eigen-risicodragers, staan immers al 
jaren zodanig onder druk,dat de 
interne reserves tot gevaarlijk lage 
proporties zijn afgenomen met alle 
gevolgen voor de solvabiliteit van 
dien. Het gaat dan niet aan de loon-
ruimte van 6 a 6,5%, de taakstelling 
van het kabinet, in 1982 voor eigen-
risicodragers zo'n 1 % hoger te stellen 
omdat er in het verleden 'extra 
winstneming' - zo staat het immers in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag - moet zijn geweest. De 
problemen met de eigen-risicodragers, 
bijna 20% van de werknemers 
omvattend, vormen voor ons één van 
de hoofdaanleidingen om dit wets-
ontwerp af te wijzen. 

Ik wi l nu iets zeggen over de 
loonsom en de loonruimte. Loonmaat-
regelen wil de heer Den Uyl niet, 
maar ook wij niet en dan moet ik het 
natuurlijk wel even over déze zaken 
hebben. 

Minister Den Uyl: De heer De Korte 
zegt dat de problemen van de eigen-
risicodragers voor zijn fractie een 
hoofdaanleiding vormen om het 

wetsontwerp af te wijzen. Kan hij 
enigszins aanduiden wie dan die 
eigen-risicodragers zijn? Zijn dat de 
meest zwakken in de bedrijfstakken, 
waarvan hij zegt dat zij de lasten niet 
dragen kunnen? 

De heer De Korte (VVD): De Minister 
weet dat de eigen-risicodragers over 
het algemeen wat grotere bedrijven 
zijn, anders zouden zij immers niet tot 
die groep zijn gaan behoren. De heer 
Den Uyl wi l mij waarschijnlijk de 
uitspraak ontlokken dat 'de groten wel 
sterk zullen zijn'. Hij weet met mij dat 
de groten tegenwoordig niet sterk 
meer zijn. Zelfs de grootsten zijn zeer 
zwak en daarmee heb ik misschien 
impliciet een antwoord gegeven. 

De bewindsman geeft in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
een berekening van de loonsommuta-
tie die uitkomt op 6,2% in 1982. Er 
staat een cryptisch zinnetje bij: 'voor 
omslagleden en eigen-risicodragers.'. 
Deze berekening en dat zinnetje willen 
wi j op een paar punten aanvechten. 

In de eerste plaats, heeft het kabinet 
uiteindelijk toegegeven dat beperking 
van de netto-doorbetalingsafspraken 
tijdens ziekte er niet meer inzit. Dan 
dient daarvoor ook de last (zo'n 0,8%) 
ingerekend te worden. 

In de tweede plaats geeft het kabinet 
in de memorie van antwoord toe - ik 
kom daar straks nog uitgebreider op 
terug - dat het beoogde volume-effect-
afzwakt met de mate waarin 100% 
netto-doorbetaling wordt afgedwon-
gen. Dat is ook logisch. Het kabinet 
geeft in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag verder toe dat vri jwel 
overal 100% netto-doorbetaling zal 
worden overeengekomen. Welnu, dan 
rest er maar één keiharde conclusie: 
het beoogde volume-effect is reeds 
nu verdampt. Dan dient daarvoor ook 
de last van 0,3% te worden ingerekend. 

In de derde plaats komt in de 
berekening van het kabinet een 
mysterieuze post van - 0 , 2% voor. Wij 
hebben daar al opmerkingen over 
gemaakt in de schriftelijke voorberei-
ding. Wij zeiden: dat zal wel te maken 
hebben met de inbouw-AOW in 
pensioenen van trendvolgers. Dat 
bleek ook juist te zijn. Maar het 
meenemen van deze alleen voor 
trendvolgers geldende post op grond 
van de overweging, dat anders de 
verwarring over de cijferopstellingen 
nog groter zou worden dan die al is, 
slaat nergens op. Dan moet de 
bewindsman zelf maar zorgen dat er 
geen verwarring over de cijfers is. Hij 
mag het natuurlijk niet als argument 
aanwenden om het mee te nemen. 
Wij iaten dat er dan ook uit. 

In de vierde plaats becijfert het 
kabinet in antwoord op een loonsom-
opstelling van onze kant voor de 
eigen-risicodragers de mutatie op 
zo'n 7%. Maar ja, ik wees zojuist al op 
het cryptische zinnetje, waaruit bleek 
dat het voor omslagleden en eigen-ri-
sicodragers 6,2% zou zijn. Welnu, dat 
is al strijdig met elkaar. Wat is het nu: 
7% voor die eigen-risocodragers of 
6,2%? 

Bovendien geldt voor de eigen-risi-
codragers dat de netto-doorbetalings-
afspraken tot 0,8% hogere lasten 
zullen leiden en het verdampte 
volume-effect tot 0,3%. Verder geldt 
hier de opmerking over de post 
autonoom van - 0 , 2 % . Die moet er ook 
weg. Alles bij elkaar genomen komen 
wi j , na corrigering, tot de conclusie 
dat het voor omslagleden 7,5% wordt 
en voor eigen-risicodragers 8,3%. 

Ik maak nu een sprongetje naar het 
debat van vanmiddag over de brief 
van de Minister-President, die de heer 
Den Uyl als vice-premier heeft 
verdedigd. Ik ben nu maar zo vri j om 
te zeggen dat de aangekondigde 
premieverschuiving met deze proble-
matiek te maken zal hebben. Laat ik 
daarmee dus maar rekening houden 
en die verschuiving bij mijn berekenin-
gen betrekken. Dan kom ik op een 
loonsommutatie van 6,5%. Dat is wel 
aan de opperste grens die het kabinet 
zichzelf heeft toegestaan. Ik kom dan 
op een percentage voor de eigen-
risicodragers van 7,3, dus in ieder 
geval 1 % boven hetgeen het kabinet 
wi l en kan toestaan. Dat geldt niet 
voor een kleine groep mensen, maar 
voor éénvijfde van alle werknemers in 
particuliere bedrijven. In de memorie 
van antwoord heeft het kabinet 
duidelijk gemaakt dat gebruik zal 
worden gemaakt van de bevoegdhe-
den van de Wet op de Loonvorming, 
indien een belangrijke c.a.o. een 
loonsomstijging van meer dan 6 a 
6,5% te zien geeft. Een aantal van ons 
heeft gevraagd waar dat ingrijpen 
- dat wi j niet wil len - begint. 

Ik weet het, de intenties van de 
Minister zijn duidelijk geworden, 
vanmiddag al en zoeven weer, en wi j 
geven hem groot gelijk. Er moet niet 
worden ingegrepen, maar wi j moeten 
er ook voor zorgen dat dit in de 
praktijk niet nodig zal blijken te zijn. 
Dit zal namelijk, zo blijkt uit de 
schriftelijke voorbereiding, bij ca.o. 's 
voor 100.000 mensen of meer, of bij 
ca.o. 's met een groot uitstralingseffect 
gebeuren. Het aantal eigen-risicodra-
gers gaat daar ver bovenuit, dus ons 
inziens is het kabinet alleen al op 
grond daarvan verplicht het ontwerp 
in te trekken wi l het zichzelf niet tot 
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een nieuwe loonmaatregel - en dat 
wi l de heer Den Uyl niet - per 1 jul i 
aanstaande veroordelen. Hoe schat 
het kabinet overigens het afwente-
lingsgevaar van de aangekondigde 
nieuwe premieverschuiving van 1 % 
van werkgevers naar werknemers in? 
Dit houdt natuurlijk in - ik maak nu 
maar deze sprong - dat het de 
bedoeling is om hiermee het negatieve 
effect van het wetsontwerp voor het 
bedrijfsleven weg te nemen. Er zijn 
immers alleen principe-akkoorden 
afgesloten en het merendeel van de 
ca.o. 's is nog in wording. Sprak de 
vakbeweging niet reeds dreigende 
taal op dit punt? 

Ik zei reeds dat de fractie van de 
VVD het eens is met de invoering van 
premieheffing over ziekengeld en 
loonbetaling tijdens ziekte. Men moet 
dat echter niet zien als een collectieve 
drukdaling, maar meer als een 
verschuiving. Het is een verbreding 
van het premiedraagvlak. De Regering 
meent terecht dat die heffing ten laste 
van de werknemers moet komen. 
Inmiddels weten wi j echter dat door 
de voortzetting vade netto-doorbeta-
lingsafspraken hiertoe allerlei ingewik-
kelde premieconstructies nodig zijn. 
Ook zal een wijziging worden aange-
bracht in artikel 1638c van het Burger-
lijk Wetboek, waardoor de in dat artikel 
vervatte loondoorbetalingsverplich-
ting op 80% van het loon wordt 
gebracht. 

Daarmee rijst de vraag hoe het met 
de behandeling van beroepsrisico's 
zal gaan. Wat ontvangt, bij voorbeeld, 
een politieagent die bij het handhaven 
van de openbare orde in het ziekenhuis 
belandt en voor enige ti jd wordt 
uitgeschakeld voor de actieve dienst? 
Hoe zit dat met een bouwvakker die 
buiten zijn schuld van een steiger valt 
en met ziekteverlof moet? Moeten zij 
genoegen nemen met 80% bruto 
doorbetaling, dus met circa 90% netto 
doorbetaling? In West-Duitsland zien 
wij dat er geen carenzdagen gelden 
indien de arbeidsongeschiktheid het 
gevolg is van een arbeidsongeval of 
een beroepsziekte. 

In de memorie van antwoord gaat 
de Minister in eerste instantie nogal 
lichtzinnig daaraan voorbi j . Hij stelt 
eenvoudig dat bedrijfsongevallen en 
beroepsziekten slechts 5% van het 
volume uitmaken. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
herstelt de Minister zich, terecht, met 
een korte historische beschouwing. De 
argumentatie is dan dat er in de WAO 
geen onderscheid is tussen oorzaken 
van ziekte en ongeval en dat dit 

daarom ook voor de Ziektewet is gaan 
gelden. Die argumentatie lijkt ons 
echter niet zo sterk. Wij hebben het 
gevoel dat dat verdwijnen van het 
beroepsrisico uit de Ziektewet veeleer 
te maken heeft met die 100%-doorbe-
taling krachtens het nog bestaande 
artikel in het Burgerlijk Wetboek. Dan 
behoeft helemaal geen onderscheid te 
worden gemaakt. 

Wordt dit wetsontwerp onverhoopt 
tot wet, dan mag dat niet zonder een 
zodanige amendering van artikel 
1638c van het BW dat werknemers in 
geval van ziekteverzuim ten gevolge 
van een bedrijfsongeval of een 
beroepsziekte gedurende betrekkelijk 
korte tijd aanspraken op het volle loon 
behouden. Daartoe is door ons een 
amendement ingediend. Ik heb het 
nog niet gezien, maar het zal wel 
komen. 

De invoering van vijf wachtdagen 
voor de werkgevers ten bedrage van 
1200 min. heeft volgens het kabinet 
betrekking op 'privatisering' - een 
mooi woord - van de kosten van deze 
wachtdagen. Het moet ons van het 
hart dat het woord 'privatisering' in 
dit verband echt misplaatst is. In de 
memorie van antwoord geeft de 
Minister op vragen onzerzijds ook zelf 
toe: 

'De invoering van wachtdagen 
betekent dus een verschuiving uit de 
feitelijke collectieve sector (zieken-
geld) naar de statistisch toegerekende 
collectieve sector (doorbetaald loon). 
Resultaat is geen lagere lastendruk, 
maar wel een lagere premiedruk'. 

Het gaat hierbij om een statistische 
vermindering van het collectieve 
beslag. Het zijn dus gewoon statisti-
sche verschuivingen. 

In 1982 blijven de vijf wachtdagen 
voor alle omslagleden collectief 
verzekerd. Daarna wordt die mogelijk-
heid beperkt tot werkgevers met een 
personeelsbestand van maximaal tien 
werknemers en tot werkgevers, die 
aan nadere voorwaarden met betrek-
king tot verzuimbestri jding voldoen. 
Wij achten deze grens, als dit wets-
ontwerp het tot wet brengt, aan de 
veel te lage kant. Naar onze mening 
moet deze grens worden bijgesteld 
naar werkgevers met een personeels-
bestand van maximaal 35 werknemers. 
Op deze manier zoekt men aansluiting 
bij de Wet op de ondernemingsraden 
in verband met de kleinere onderne-
mingen. Men kan dan de risico's van 
griepepidemieën en dergelijke voor 
het midden- en kleinbedrijf verminde-
ren. 

Het verweer van de Minister is dat 
door verhoging van deze grens een 

aanzienlijk deel van het werknemers-
bestand - overigens weet hij nog 
steeds niet te vermelden, welk deel; 
dat hoort er natuurlijk wel bij - voor 
herverzekering in aanmerking zou 
komen. Dat zou volgens de Minister in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag niet stroken met een 
actief beleid tot bestrijding van het 
verzuim van de kant van de werkge-
vers. Wij vinden dat een zwak argu-
ment, want daar is toch wel iets aan 
te doen. Door differentiatie in de 
collectieve premiestelling, door 
no-claimkortingen en/of premierestitu-
tie kan de betrokkenheid van de 
werkgever worden geactiveerd. Is de 
Regering bereid, dat tegelijkertijd met 
de grensoptrekking te bevorderen? 

Om een en ander te onderstrepen 
wi l ik reeds op dit moment een motie 
aan u voorleggen, mijnheer de 
Voorzitter, om op een later moment 
- het wetsontwerp komt natuurlijk 
eerst in stemming en dan de moties; 
ik heb dan in elk geval onze intenties 
hierbij neergelegd - een kameruit-
spraak te krijgen. 

Minister Den Uyl: Ik begrijp dat de 
heer De Korte alvast een motie wi l 
indienen, die na aanvaarding van het 
wetsontwerp in stemming komt. 

De heer De Korte (VVD): Wij houden 
met alles rekening, want je weet het 
maar nooit. 

Minister Den Uyl: Het is het meest 
verstandige wat ik tot nu toe heb 
opgemerkt. 

De heer De Korte (VVD): Je weet het 
maar nooit. Wij hebben ook een keer 
geregeerd met een coalitiepartner, 
waarmee de heer Den Uyl nu regeert. 
Ik weet uit berichten, dat deze de heer 
Den Uyl nog geen zekerheid heeft 
verschaft over wat er met dit wets-
ontwerp gaat gebeuren. Ik houd het 
dus maar op welles-nietes. Wat dat 
betreft dus een motie voor het geval 
dat het welles wordt. Wij hebben dan 
de mogelijkheid een uitspraak van de 
Kamer te vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De 
Korte, Van Erp, P. M. Blauw, Rietkerk 
en Van Aardenne wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een beperking van 
de collectieve herverzekering van de 5 
wachtdagen voor werkgeversrekening 
tot werkgevers met een personeelsbe-
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stand van maximaal 10 werknemers 
en tot werkgevers, die aan nadere 
voorwaarden met betrekking tot 
verzuimfrequentie voldoen, te grote 
risico's inhoudt voor de ondernemin-
gen in het midden- en kleinbedrijf; 

verzoekt de Regering: 
1. de grens voor collectieve 

herverzekering op te trekken tot 
werkgevers met een personeelsbe-
stand van maximaal 35 werknemers; 

2. de betrokkenheid van de werkge-
vers bij de bestrijding van het ziekte-
verzuim tegelijkertijd te bevorderen 
door differentiatie van de premiestel-
l ing, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 13 (17 348). 

De heer De Korte (VVD): Op het punt . 
van de wachtdagen voor rekening van 
de werknemers is de Regering onzes 
inziens niet consequent. Deze worden 
afgewezen met als argument: 'het bij 
wet voor rekening van de werknemer 
brengen van een wachtdag acht de 
Regering te grote risico's inhouden 
ten aanzien van de mogelijkheid dat 
bij ziekte tot schade van de gezondheid 
wordt doorgewerkt.'. Waarop baseert 
de Minister deze diagnose? 

Een erkende deskundige als prof. 
dr. Muntendam bestrijdt in NRC 
Handelsblad van 2 april jongstleden 
die stellingname en zegt dat wij hier 
alleen te maken hebben met een 
politieke aangelegenheid spruitend uit 
verkregen verworvenheden. Is dat de 
reden waarom de Regering dan toch 
vervolgens de bestaande onderhande-
lingsmogelijkheid van de eerste twee 
wachtdagen voor rekening van de 
werknemer, naar onze mening 
terecht, onverlet laat? Voor een kwart 
van de werknemers in de bedrijven 
geldt nog steeds in enigerlei vorm de 
onbetaalde eerste en/of tweede 
wachtdag. De Minister moet zich nu 
stante pede ongerust maken over de 
gezondheid van die werknemers of hij 
moet die niet gestaafde diagnose 
intrekken. 

Het tabellarisch overzicht van het 
aantal werknemersdagen, carenzda-
gen en uitkeringsbedragen in de 
memorie van antwoord geeft ove-
rigens overduidelijk aan hoe ontzet-
tend gunstig de Nederlandse zieken-
geldregeling afsteekt tegen die in de 
ons omringende landen. Dat brengt 
mij op het volume-effect. Daarbij valt 
mij een kleine anekdote met veel 
waarheidsgehalte in. 

Dit verhaal betreft een Japanse 
industrieel die in ons land op informa-

tiebezoek was. Hij was geïnteresseerd 
in loonkosten en vroeg naar het 
ziekteverzuim. Zijn Nederlandse 
gastheer vroeg naar het ziekteverzuim 
in Japan. Het antwoord was 'Va 
procent'. 'Hoe is dat mogelijk?', vroeg 
de Nederlandse gastheer. 'Wij hebben 
in Japan veel vakantiedagen en bij 
ziekte verlies je die', was het antwoord. 
De Nederlander had zijn volgende 
vraag al klaar: 'Wat gebeurt er als al 
je vakantiedagen op zijn?'. De Japarv 
ner antwoordde: 'Daar hebben wi j 
een erg goede voorziening voor. Je 
krijgt dan de helft van je loon uitbe-
taald.'. 'Hoe is dat in Nederland?', 
vroeg de Japanner op zijn beurt. 
Beschaamd antwoordde de Nederlan-
der dat het ziekteverzuim hier 10% 
bedroeg. 'Hoe betaalt zich dat?', wilde 
de Japanner weten. De Nederlander 
antwoordde: 'Als je bij ons ziek bent 
krijg je hetzelfde of soms iets meer 
uitbetaald'. Het antwoord van de 
Japanner was: ' Dan zijn jullie 
Nederlanders een geweldig volk. Dat 
jullie met zo'n royale voorziening zo 
weinig ziek zijn' 

Mijnheer de Voorzitter! Het Neder-
landse volk is dus niet ziek of onge-
zond. Dat kan ook niet gezien onze 
zeer hoge uitgaven voor volksgezond-
heid. De Ziektewet is ziek. Daar staan 
de beide bewindslieden voor. Zij 
moeten toch echt letten op de volume-
effecten. Het spijt mij daarom dat het 
beschrijven van die volume-effecten 
natte-vingerwerk is geworden. De 
volume-effecten werden al berekend 
op 500 miljoen toen er nog sprake 
was van eenmalige nietigverklaring 
van het stelsel van bovenwettel i jke 
verzekeringen en de doorbetalings-
overeenkomsten. Dat is zo gebleven 
toen de Regering vervolgens het 
advies van de kroonleden overnam. 
En het is ook zo gebleven in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
waarin de Regering toegeeft dat 
vri jwel overal de doorbetalings-afspra-
ken worden gehandhaafd. 

Hoe kan zoiets nou? Het is toch 
volmaakt onhoudbaar dat bij blijvende 
100% netto-doorbetaling hetzelfde 
volume-effect optreedt als bij 85% 
netto-doorbetaling - het oorspronkelij-
ke voornemen - of bij 90% netto-door-
betaling - het kroonledenadvies -? 
Waarom zegt de bewindsman niet 
eerlijk dat het verdampt is? Hij zegt 
toch zelf in de memorie van antwoord: 
'Toegegeven moet worden dat indien 
onder invloed van maatschappelijke 
krachten de individuele prikkel in 
belangrijke mate wordt omgebogen 
naar een collectieve, het aanvankelijk 
beoogde volume-effect zal afzwakken 
naarde mate waarin 100% netto-door-
betaling wordt afgedwongen'? 

Eén van de kwade kanten van dit 
wetsontwerp is, dat het een min imum-
dagloonbepaling niet kan ontberen. 
Daarmee werkt de Regering zich 
onmiddell i jk in de nesten. In de eerste 
plaats treedt er zonder doorbetalings-
afspraken een forse extra nivellering op 
tussen zieken op het min imum en op 
het modale niveau. Om de negatieve 
financiële effecten te minimaliseren 
wordt voorts aansluiting gezocht bij 
het minimum-dagloon van degene die 
voor de loonbelasting in tariefgroep 3 
of 4 valt. Door invoering van dit 
kostwinnerscriterium in de Ziektewet 
gaat de Regering de tegenovergestelde 
richting uit die de tweede en derde 
EG-richtlijn haar voorschrijft. Met de 
Emancipatieraad zijn wi j van mening 
dat het hanteren van het kostwinners-
begrip in het algemeen haaks staat op 
deze EG-richtlijnen. Voor eind 1984 
moeten alle discriminerende elemen-
ten in de sociale wetgeving op dit 
punt opgeheven zijn. 

Welnu, hier wordt een nieuwe vorm 
van discriminatie - wellicht tijdelijk -
toegevoegd. Wij vragen ons af of de 
Regering zich wel voldoende vergewist 
heeft van de opvattingen van de 
Europese Commissie op dit punt. Kan 
hierover iets gezegd worden? Wij 
kunnen nauwelijks anders concluderen 
dan dat deze nieuwe bepaling uitdruk-
kelijk werkende vrouwen tekort doet 
en daarmee haaks staat op het 
beginsel van gelijke behandeling. Als 
liberale fractie hebben wi j daar de 
grootst mogelijke moeite mee. Mag 
men overigens niet stellen dat de 
meerkosten voor de ziekengeldkassen 
van een niet discriminerende mini-
mumdagloonbepaling - waar wi j dus 
voor pleiten - bij 100% netto-doorbe-
taling eigenlijk vanzelf verdwijnen? 

Vervolgens wi l ik enkele opmerkin-
gen maken over de ombuigingen. 
Hierbij wil ik onderscheid maken 
tussen de ombuigingen in de particu-
liere sector en de doorwerkende 
effecten naar het financieringstekort. 
De ombuigingen in de particuliere 
sector zijn van meet af aan grotendeels 
schijn geweest. Het ging vooral om 
een statistische vermindering van de 
collectieve druk. De memorie van 
antwoord: 'Er verdwijnt geen koop-
krachtige vraag uit de economie. 
Macro-economisch is het totale 
negatieve effect op het besteedbaar 
inkomen van zieken gelijk aan de 
toename van het besteedbaar inkomen 
van actieven'. 

De enige echte ombuiging bestond 
uit het volume-effect van 500 min., 
maar die is - zoals ik al heb betoogd -
tot nul verdampt, zeker in 1982. Wat 
nog slechts rest is een lastenverzwa-
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ring voor het bedrijfsleven. In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
worden de extra kosten van de 
netto-doorbetalingen voor de zieken-
geldkassen geraamd op ongeveer 900 
min. Vanwege de dragers van eigen 
risico moet dat bedrag met 1/5 
worden verhoogd. Daar komt de last 
van het verdampte volume-effect bij. 
Daar staat als enige compensatie 
tegenover de premieverschuiving van 
0,2% van werkgevers naar werkne-
mers. De optelsom bedraagt 1 miljard 
lastenverzwaring in 1982. Ik hoor 
graag of de Minister deze berekening 
aankan. 

Vervolgens kom ik bij de doorwer-
king naar de schatkist, dus naar het 
financieringstekort. Deze doorwerking 
wordt nog slechts op f80 min. bij 
100%-netto doorbetaling in de 
particuliere sector, dus ook in de 
quartaire sector. Zie hier een verlies 
aan besparing voor de schatkist van 
zo'n f320 min. en een even zo grote, 
nog onverwerkte tegenvaller voor de 
Minister van Financiën voor het 
financieringstekort voor 1982. Alles 
overziende is dit een misoogst aan 
besparingen. 

Samenvattend leidt dit wetsontwerp 
tot nul ombuigingen, tot geen enkele 
volumevermindering van het ziekte-
verzuim, tot een lastenverzwaring 
voor het bedrijfsleven van zo'n f 1 
mld., tot een verdere vergroting van 
het financieringstekort van ruim f300 
min. en tot een loonsomsti jging voor 
éénvijfde van de werknemers met 1 % 
boven de toegestane ruimte. Boven-
dien leidt het tot een bepaling voor 
het min imum dagloon, die discrimine-
rend is voor de werkende vrouw. 
Kabinet, tel uit je verlies! Zo'n wets-
ontwerp kan alleen maar en moét 
verworpen worden. 

Noch de werknemers- noch de 
werkgeversorganisaties hebben één 
goed woord voor dit wetsontwerp 
over. Bijna alle aan de schriftelijke 
voorbereiding deelnemende fracties 
hebben al een overwegend negatief 
oordeel uitgesproken. Komischerwijze 
doet alleen de fractie van de PvdA, die 
aanvankelijk de allergrootste bezwaren 
had, heldhaftige pogingen het 
politieke gezicht van Minister en 
Staatssecretaris te redden. Ons 
inziens valt dat niet meer te redden en 
wie niet horen wi l , moet maar 
voelen. Het wetsontwerp heeft door 
hun eigen toedoen de oorspronkelijke 
betekenis verloren. Wi j hopen dat het 
met een grote meerderheid door de 
Kamer zal worden verworpen. Moet 
er geen alternatief komen? 

De fractie van de VVD heeft een 
gedegen alternatief aan het begin van 
dit jaar op tafel gelegd. Ik verwijs in 
dit verband naar het debat over de 
begroting van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 
januari. Sindsdien is het maatschappe-
lijke klimaat voor zo'n alternatief 
echter door emoties grondig ver-
stoord. Eerst moet er weer rust op dit 
front komen en pas daarna kunnen 
wi j fundamenteel en in brede samen-
hang met andere bezuinigingen, ons 
opnieuw op een effectieve verminde-
ring van het vermijdbare ziekteverzuim 
bezinnen. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Toen begin januari de 
adviesaanvrage van de Regering aan 
de SER werd bekendgemaakt inzake 
de ziektewetmaatregelen, zette vanaf 
dat moment een storm van protest 
op. Werknemers, ondernemingsraden, 
vakbonden, vakcentrales, belangen-
groepen van WAO-ers en WSW-ers, 
artsen en medewerkers van uitvoe-
ringsorganen waren unaniem veront-
waardigd over de onrechtvaardigheid 
van de voorgestelde maatregelen. 
Waarom, zo vroeg men zich af, 
worden weer de zwaksten gepakt? 
Hoe is het mogelijk dat er juist gekort 
wordt op de rechten van de zieke 
werknemers? Ook de PSP heeft zich 
van meet af aan bij deze protesten 
aangesloten. Het is voor de PSP 
onbestaanbaar dat wi j de problemen 
van het financieringstekort en van de 
economie afwentelen op de mensen 
met de laagste inkomens en op de 
mensen met de zwakste positie op de 
arbeidsmarkt. 

Zolang er in deze Kamer nog geen 
politieke wil gedemonstreerd wordt 
om de 'herenafspraak' met Shell en 
Esso te wijzigen, zolang de bestrijding 
van de fraude en het aanpakken van 
het zwarte geld-circuit nog in de sfeer 
van de goede voornemens blijven 
hangen, zolang de hoge inkomens, de 
hypotheekhouders, en de vrije 
beroepen minder worden aangepakt 
in hun inkomen, hun koopkracht en 
hun verworven rechten dan de lagere 
inkomens, zolang de beleggers en de 
banken nog weinig te duchten hebben 
van sturende en dwingende voorschrif-
ten ten gunste van behoud en herstel 
van werkgelegenheid - het aantal 
voorbeelden is gemakkelijk uit te 
breiden - is een afbraak van de 
verworven rechten in de sfeer van de 
sociale zekerheid en de lagere 
inkomens onbespreekbaar. 

De voorgestelde ziektewetmaatrege-
len mogen dan voortreffelijk passen 

in het regeringsbeleid en in het 
regeerakkoord - daar werd immers al 
aangekondigd dat nominale aanpas-
singen aanvaardbaarder zijn naar 
mate het geldende uitkeringsniveau 
hoger ligt en de inkomenseffecten van 
de aanpassing voor een grotere groep 
kunnen worden gespreid - maar dat 
betekent niet dat die voornemens 
verantwoord of juist zijn. 

ABVA/KABO-leden, werkzaam bij de 
Sociale Verzekeringsraad, schreven 
ons op 18 maart het volgende: 

'Door de door het kabinet voorgeno-
men maatregelen in het kader van het 
ziekengeld worden getroffen: werkne-
mers in de laagste inkomensklassen, 
werknemers met verhoogd bedrijfson-
gevallenrisico, diagnose-categorieën, 
werknemers met dubbelrol en 
stagiaires met looninkomen. 

Derhalve, zo schrijft men, moet 
worden geconcludeerd dat de voorge-
nomen maatregelen een weinig 
solidair karakter hebben. Ze noemen 
het verder bedroevend dat de werkne-
mers met de hoogste inkomens door 
de premiegrenzen in het sociale 
verzekeringsstelsel relatief minder 
door de ziekengeldmaatregelen 
worden getroffen. 

Laten wij eens bezien of de doelstel-
ling die aan het wetsontwerp ten 
grondslag ligt nog wel valide is, zeker 
na de aanpassingen van deze voorstel-
len op basis van het verdeelde 
SER-advies. Doelstelling was, de druk 
op de collectieve sector te verlichten 
en het financieringstekort terug te 
brengen, te veroorzaken door een 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven 
en een beperking van het aantal 
zieken. De lastenverlichting die tot 
stand moet komen bij de bedrijven 
zal, voor zover die al tot stand komt, 
volstrekt ongericht en volkomen 
willekeurig verdeeld zijn over zwakke 
en sterke bedrijven. 

In heel veel commentaren, met 
name van de zijde van het bedrijfsle-
ven, is aangetoond - de woordvoerder 
van de VVD deed dat al op zijn 
manier - dat de door het kabinet 
gewenste lastenverlichting niet tot 
stand kan komen in bedrijven waar 
relatief veel mensen werken, respec-
tievelijk sprake is van een hoog 
ziekteverzuim. Waar sprake is van een 
laag ziekteverzuim, is het op geen 
enkele manier door het kabinet 
aannemelijk gemaakt dat de vrijko-
mende ruimte, als gevolg van de 
premieverschuiving naar de werkne-
mers en de premieverlichting voor de 
werkgevers, in de vorm van nieuw 
werk opleverende investeringen zal 
worden ingezet. 
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Het geloof van dit kabinet in de 
goede wil van de werkgevers, de 
bedrijven, om ons uit de werkloosheid 
te helpen is toch wel erg groot. Voor 
ons bewijzen de realiteit en het door 
de drie vorige kabinetten gevoerde 
beleid, dat lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven, zonder daaraan gestelde 
voorwaarden, verdwijnt, weggegooid 
geld is. Was het niet de Partij van de 
Arbeid die steeds heeft geroepem dat 
ongerichte lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven een doodlopende weg 
is? 

Een tweede argument voor het 
indienen van dit wetsontwerp is dat 
van het terugdringen van het verzuim, 
het zogenaamde volumebeleid. 
Hierdoor worden bedrijven en 
werknemers zich meer bewust van 
het verzuimprobleem, aldus de nota 
naar aanleiding van het eindverslag. 
Een en ander zal 500 min. moeten 
opleveren, maar zelfs dit wordt door 
de ondertekenaars in twi j fel getrokken, 
het wordt althans niet nader geadstru-
eerd. Bovendien wordt in de memorie 
van antwoord erkend dat een forse 
terugdringing van het ziekteverzuim 
het aantal beschikbare banen zal 
verminderen. Onze fractie acht het 
ongewenst, om door middel van 
financiële prikkels en het invoeren van 
meer wachtdagen het ziekteverzuim 
terug te dringen. 

Werkgevers zullen immers nog 
kritischer worden bij het aannemen 
van personeel, werknemers zullen 
langer doorwerken dan verstandig is, 
terwijl werkgevers en bedrijfsvereni-
gingen de druk om het werk snel te 
hervatten zullen opvoeren, zeker nu is 
gebleken dat zij de aanvull ing op de 
ziekengelduitkering tot 100 % netto-
loon wil len doorbetalen. Een snelle 
invoering van de wet op de arbeids-
omstandigheden, meer invloed van 
de ondernemingsraad en vakbeweging 
op investeringen en meer verantwoor-
delijkheid van de werknemers voor 
het eigen werk zijn daarvoor heel wat 
effectievere, nuttiger en directere 
instrumenten. 

Hoe moeten wij overigens de 
volume-effecten beoordelen van 500 
min., gelet op het sterk afgenomen 
ziekteverzuim in 1980 en 1981? Blijken 
deze volume-effecten door de strenge-
re selectie op de arbeidsmarkt en 
door de angst om een baan te 
verliezen 'vanzelf' op te treden, 
zonder invoering van dit wetsontwerp? 

Mijnheer de Voorzitter! De vakbewe-
ging heeft zich met kracht verzet 
tegen de voorstellen, zoals die aan de 
SER waren voorgelegd. Dit heeft er in 

ieder geval toe geleid, dat het kabinet 
is teruggekomen op haar voornemen 
om in te grijpen in de CAO's. Dat is 
een belangrijke en principiële overwin-
ning van de werknemers. Het zou 
echter wel eens een Pyrrusoverwin-
ning kunnen zijn, als het kabinet zou 
besluiten om alsnog via een loonmaat-
regel in te grijpen in het arbeidsvoor-
waardenoverleg. 

Een van de voormannen van de 
FNV beschreef het zo: 'Het mes is van 
tafel, het zwaard wordt boven ons 
hoofd gehangen'. Dat mag niet 
gebeuren. Door de werknemers is 
hard onderhandeld - zelfs met inzet 
van acties - met de werkgevers om de 
bestaande afspraken tot doorbetaling 
van 100% ziekengeld te handhaven. 
Let we l : niet om ze in te voeren o f te 
herstellen, maar om ze te handhaven. 
Dit alles uit solidariteit met de zieken 
en ter verdediging van de verworven 
rechten, waarvoor in het verleden is 
betaald. 

Het past een kabinet waaraan de 
Partij van de Arbeid deelneemt niet 
om deze gerichte inzet van de vakbe-
weging en de gewenste vrije loonon-
derhandelingen weer teniet te wil len 
doen door te eisen dat handhaving 
van bestaande afspraken moet 
worden betaald uit de eerder bereken-
de loonsomruimte van 6 a 6,5%. 
Hoeveel ruimte is er dan nog in 1982 
om prijscompensatie af te dwingen, 
om de strijd voor arbeidstijdverkorting 
met succes te voeren en om loon in te 
leveren in ruil voor toezeggingen met 
betrekking tot investeringen, betere 
arbeidsomstandigheden, vijf-ploegen-
diensten en dergelijke? 

Op alle wensen van de werknemers 
kunnen de werkgevers immers met 
een gerust hart 'neen' zeggen in de 
wetenschap dat het stellen van 
hogere looneisen door de Regering 
zal worden bestraft met een loonmaat-
regel. Daarom is deze dreiging, zoals 
wi j ook in het verslag hebben opge-
merkt, een steuntje in de rug van de 
werkgevers. Dat ook de werknemers 
belang hebben bij deze dreiging, zoals 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag door de ondertekenaars 
wordt opgemerkt, omdat de forse 
loonontwikkeling het scheppen van 
werk en het gezond worden van de 
economie schaadt, achten wij een te 
goedkoop argument. 

Daarvoor zouden een plicht om te 
herinvesteren en het bevorderen van 
arbeidstijdverkorting tot 35 uur per 
week een veel directere weg zijn. Laat 
dit kabinet een steuntje in de rug van 
de vakbeweging geven door zeggen-
schap over investeringen mogelijk te 

maken en laat het kabinet luisteren 
naar de argumenten van links en van 
de vakbeweging dat de collectieve-las-
tendruk en het financieringstekort niet 
kunnen en mogen worden terugge-
drongen door het opvoeren van de 
bezuinigingen in de sociale zekerheid 
en door verdere loonmatiging. 

Wij constateren dat de voorgestelde 
maatregelen hun feitelijk effect op de 
collectieve lastendruk, de ruimte voor 
de bedrijven en het financieringstekort 
vrijwel missen. Toch is het van belang 
om het wetsontwerp te bestrijden en 
te verwerpen vanwege zijn onaan-
vaardbare neveneffecten. Ik noemde 
daarvan al: de druk op de loononder-
handelingen, het blokkeren van de 
strijd om arbeidstijdverkorting, de 
druk op zieken en gehandicapten en 
de gevolgen voor een selectiever 
aannemingsbeleid door werkgevers. 
Het zet de werknemers in de hoek en 
spaart de werkgevers. Zelfs het 
argument van de indieners dat dit 
wetsontwerp nodig is om te voorko-
men dat de netto/netto-koppeling 
wordt aangetast, kan niet meer 
geloofwaardig genoemd worden gelet 
op de discussies rond om de Voorjaars-
nota. 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid verdedigt het 
laatste restje ziektewet met het feit dat 
er een minimumdagloonbepaling in is 
opgenomen en dat er minder wacht-
dagen afgewenteld kunnen worden 
op de werknemers. Maar beide 
effecten bestonden toch al en blijven 
in de praktijk toch bestaan dankzij de 
netto-doorbetaling van 100%, daar-
voor is toch geen wetsontwerp nodig? 
Wel wordt nu aan de werknemers 
gevraagd om voor deze voortzetting 
van bestaande aspraken - al of niet 
met inbegrip van de kosten van 
herverzekering en premieheffing over 
ziekengeld - loon in te leveren. Wat 
achten de bewindslieden dan nog zo 
positief in de huidige voorstellen? 

Nog enkele opmerkingen over 
onderdelen van het wetsontwerp. 
Allereerst het kostwinnersbegrip dat 
ingevoerd wordt bij de minimumdag-
loonbepaling. Is dat de uitwerking van 
wat in het regeerakkoord al werd 
aangekondigd als 'ook in de sociale 
zekerheid zullen emancipatoire 
doelstellingen hun vertaling vinden'. 
Fractiegenoot Van der Spek heeft 
vanmiddag in het debat over de 
voorjaarsnotabrief al een motie 
ingediend waarin gevraagd wordt om 
het kostwinnersbegrip niet meer te 
hanteren als het gaat om maatregelen 
in de sociale zekerheid vooruit lopend 
op het uitvoeren van de derde 
EG-richtlijn. 
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Vanmiddag werd een motie daaro-
ver door de vice-Minister-President 
nog voorbarig genoemd, nu - enkele 
uren later, bij de behandeling van dit 
wetsontwerp - is deze motie uiterst 
actueel en relevant. Het zal duidelijk 
zijn dat mijn fractie zich dan ook met 
wat nu in artikel I van hoofdstuk 1 
wordt voorgesteld, onder geen enkele 
voorwaarde akkoord kan verklaren. 
Het is werkelijk te gek dat nu bepalin-
gen worden ingevoerd waarvan met 
100% zekerheid gesteld kan worden 
dat ze nog binnen enkele jaren - voor 
het eind van 1984 - veranderd zullen 
moeten worden. Ook de Sociale 
Verzekeringsraad heeft ons in zijn 
commentaar daarop gewezen. Het is 
natuurlijk 'van de gekke' dat met 
verwijzing naar de nu nog bestaande 
discriminerende bepalingen, zoals bij 
de WWV en de Werkloosheidswet, de 
legitimatie gevonden wordt om ze 
ook in dit wetsvoorstel toe te passen. 

Niets is natuurlijk logischer dan 
uitvoering te geven - zeker bij nieuwe 
wetgeving - aan de Derde EG-richtlijn. 
Dat mag zeker worden verwacht van 
een kabinet dat een aparte staatssecre-
taris voor emancipatiezaken in zijn 
midden heeft. Is deze trouwens bij de 
voorbereiding van dit wetsontwerp 
betrokken en, zo ja, moet ik aannemen 
dat zij het kabinetsstandpunt over dit 
aspect van het wetsontwerp deelt? 

Mijnheer de Voorzitter! Ook de 
kosten voor het niet invoeren van het 
kostwinnersbeginsel hoeven naar 
mijn mening geen belemmering te 
zijn. Ik stel voor, de volume-effecten 
van dit voorstel dan te vergroten tot 
f575 min. Dat lijkt mij even reëel of 
met evenveel recht uit de duim 
gezogen als het bedrag van f500 min. 
dat er nu voor begroot staat. 

Ik kom tot de premieheffing. In de 
schriftelijke voorbereiding van dit 
debat is door ons al gevraagd, wat de 
logica is van de gedachte dat men ook 
verzekeringspremie betaalt als de 
situatie is ingetreden waarvoor men 
de verzekering afsluit. Ik blijf van 
mening dat die logica ontbreekt wat 
de Ziektewet en de WAO betreft. De 
WAO moet hierbij als een voortzetting 
van de Ziektewet worden gezien. 
Geargumenteerd wordt dat, als de 
zieken premies gaan betalen, de 
premies van de werkenden omlaag 
kunnen, zodat het effect nihil is. Als 
dat de werkelijkheid zou zijn, zou men 
die premieheffing nog kunnen 
overwegen, maar dan is geen rekening 
gehouden met premieverhogingen 
die nog in het kader van de Voorjaars-
nota zullen worden gepresenteerd. 

Welke premies gaan omhoog en 
hoeveel? Wordt dan nu niet een veel 
te optimistisch beeld geschetst. 

Ik sprak al over de Ziektewet en de 
WAO, waarvoor de logica om de 
premies daarvoor door zieken te laten 
betalen ontbreekt. Blijft over de 
premie voor de Werkloosheidswet. 
Daarvan zou gesteld kunnen worden 
dat het een systeemfout is en dat men 
redelijkerwijze mag verlangen dat ook 
zieken zich voor werkloosheid verzeke-
ren. Te meer zou daarover gedacht 
kunnen worden, nu de vakbeweging 
tóch 100% doorbetaling heeft afge-
dwongen. Toch zal mijn partij ook die 
heffingen niet ondersteunen, want 
daarvoor wordt deze premieheffing te 
veel ad hoc ingevoerd, uitsluitend uit 
bezuinigingsoverwegingen of om de 
lasten van de bedrijven te verlichten; 
wat daar dan ook van overblijft. Ik 
vind dat er nog te veel onrechtvaar-
digheden in het huidige sociale-verze-
keringsstelsel zitten, waarvan de 
aanpak naar mijn mening een hogere 
prioriteit verdiend. 

Ik hoef maar te wijzen op de 
talloze discriminerende bepalingen 
ten aanzien van vrouwen. Dat zijn ook 
systeemfouten, maar dan druk ik mij 
eufemistisch uit! Verbeteringsvoor-
stellen voor die bepalingen willen ons 
maar niet bereiken. Als er iets komt, 
zoals in het onderhavige geval, dan 
zijn zij daarmee in tegenspraak. Het 
opheffen van systeemfouten - in dit 
geval premieheffing over ziekengeld 
- is voor ons dan ook pas bespreekbaar 
als tot een complete stelselwijziging 
wordt overgegaan. Ik wacht de 
voorstellen daarover met belangstel-
ling af. Ik ga ervan uit dat in die 
voorstellen rekening zal worden 
gehouden met de eis van individuali-
sering. 

Ik vraag mij af, of het kabinet door 
met dit wetsvoorstel te komen zich 
niet laat meesleuren in een steeds 
sterker wordende stroom van geluiden 
waarin zieke mensen worden be-
schouwd als misbruikers van sociale 
voorzieningen. In dit verband ben ik 
dan ook hoogst verbaasd over de 
goedkeuring die de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
uitspreekt over de regeling bij DSM. 
Ook daar wordt het niet ziek zijn nu 
beloond en wordt het de individuele 
verantwoordelijkheid van de werkne-
mers om ziek te worden; alsof hij dat 
zelf in de hand heeft! 

Ook in dit verband wi l ik de mening 
van de Minister horen over het steeds 
vaker voorkomende verschijnsel dat 
arbeidsbureaus onder druk worden 
gezet om zieke werknemers sneller te 

ontslaan. Is de Minister van plan, 
daaraan wat te doen, mede in het licht 
van de zeer recente publikatie in de 
dagbladen? 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik spreek geen goedkeuring 
uit over de regeling bij DSM. Ik heb 
alleen gezegd dat ik daarvan met 
belangstelling kennis heb genomen. 
Ik teken er verder niets bij aan. Er is 
mij geen goedkeuring gevraagd en ik 
spreek die ook niet uit. 

De heer Willems (PSP): Bovendien is 
de regeling bij DSM nog niet inge-
voerd. Toch is het van belang, de 
mening van de Minister te vernemen 
over de wijze waarop in dit soort 
situaties wordt gehandeld. Wellicht 
hebben werknemers er belang bij om 
op deze wijze in de onderhandelingen 
met de werkgever tot resultaat te 
komen. Ik denk dat wij vanuit onze 
eigen politieke verantwoordelijkheid 
moeten bekijken of dit soort maatre-
gelen toelaatbaar is en of wij daarvoor 
in de huidige wetgeving ruimte 
moeten laten bestaan. 

Ik kom tot mijn conclusies. De PSP 
is niet bereid, het aan de orde zijnde 
wetsontwerp te amenderen, gelet op 
de principiële bezwaren die wi j 
ertegen hebben. De voorgestelde 
maatregelen kunnen onze instemming 
niet krijgen, omdat wij niet wil len 
meewerken aan het afwentelen van 
onze sociaal-economische problemen 
op de zwakste groepen in de samenle-
ving. Alternatieven bestaan en 
worden allerwege aangedragen. 

Wij hebben onze gevoelens over 
het kostwinnersbeginsel, dat voorkomt 
in de minimumdagloonbepaling voor 
zieken, in het hieraan voorafgaande 
debat over de brief over de Voorjaars-
nota in een motie neergelegd. Wij 
bevelen deze motie nogmaals in de 
aandacht van de Kamer aan. 

Ook de ongerichte effecten die door 
het wetsontwerp worden veroorzaakt, 
achten wij in strijd met een gerichte 
bestrijding van de crisis. Bovendien 
betwijfelen wij - hierover verschillen 
wi j niet van mening met de fractie van 
de VVD - of er enig budgettair effect 
is te verwachten van de invoering van 
de extra wachtdagen en de premiehef-
fing voor zieken, gelet op de CAO-af-
spraken. 

Wij betreuren het dat het huidige 
kabinet en juist deze bewindslieden 
vasthouden aan het onderhavige 
wetsontwerp. De PvdA wilde toch in 
de Regering ter verdediging van de 
positie van de laagstbetaalden? Moet 
dan een wetsontwerp waardoor juist 
de laagstbetaalden het meeste 
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worden getroffen, zo nodig kracht van 
wet krijgen? Het lijkt mij dat deze 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en deze Staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid hiervan geen prestigezaak 
moeten maken. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Het wets-
ontwerp tot wijziging van de Ziektewet 
is geen onderdeel van een doelgericht 
beleid om het ziekteverzuim tegen te 
gaan, maar onderdeel van een pakket 
bezuinigingsmaatregelen dat het 
kabinet voor ogen staat. Dit blijkt uit 
de inhoud en de presentatie van het 
voorstel en uit de argumentatie op 
vele punten in de schriftelijke behan-
deling. Doorslaggevend is dat op 
grond van het regeerakkoord liefst 1,4 
mld. gulden moet worden bezuinigd. 

Dit blijkt ook uit de reacties van het 
CDA en D'66. Als de bedoelde lasten-
verlichting voor de werkgevers er niet 
uitkomt, heeft de wetswijziging voor 
deze partijen geen zin meer. 

Toch proberen de bewindslieden 
ons ervan te overtuigen dat het 
wetsontwerp wel degelijk op zich zelf 
zinvol is en zij proberen de relatie met 
een doelgericht beleid inzake het 
ziekteverzuim zo duidelijk mogelijk te 
maken. Zij zijn naar ons gevoel hierin 
niet geslaagd. Ik noem enkele punten. 

Het eerste is de opmerking in de 
memorie van antwoord dat de 
Regering 'hoopt' dat de aanzetten tot 
een doelgericht verzuimbeleid op 
korte termijn kunnen worden geformu-
leerd. Deze opmerking is uitermate 
vri jbl i jvend. Met dit soort vage 
voornemens hebben wi j langzamer-
hand ervaring. Het duurt altijd 
beduidend langer dan de bedoeling 
was, nog afgezien van de vraag hoe 
het beleid eruit zal zien. 

Het ontwerp van wet arbeidgehan-
dicapte werknemers is inmiddels 
ingediend. Het SER-advies inzake 
vermijdbaar verzuim kennen wi j . 
Welke nieuwe concrete voornemens 
heeft het kabinet op dit punt? 

Het tweede punt is dat het effect 
van het onderhavige wetsontwerp op 
het ziekteverzuim door de bewindslie-
den wordt geschat op een daling met 
7,5% ofwel 500 miljoen gulden. Dit is 
een veronderstelling, meer niet. Deze 
veronderstelling wordt gebaseerd op 
drie argumenten. Ten eerste het voor 
eigen risico nemen van vijf in plaats 
van twee wachtdagen door werkgevers 
met hieraan gekoppeld een scherpe 
beperking van het recht op herverzeke-

ring, samenhangend met aantoonbare 
activiteiten om het verzuim te bestrij-
den. 

Vanwege uitvoeringstechnische 
problemen is herverzekering dit jaar 
nog algemeen mogelijk. Bovendien 
hangt het mede van de adviezen van 
de Sociale Verzekeringsraad en de 
SER af hoe herverzekering voor de 
grote werkgevers ook na 1982 
mogelijk blijft. In elk geval lijkt het 
beperkende effect op het volume van 
de vijf wachtdagen voor 1982 uiterst 
gering. Los hiervan acht mijn fractie 
de mogelijkheid van herverzekering 
voor kleine bedrijven tot zeker 35 
werknemers noodzakelijk. Vanaf deze 
grens is er immers een ondernemings-
raad die mede controle kan uitoefenen 
en hiertoe bevoegdheden heeft. 

Ook de beperking van de lonen 
tijdens ziekte met gemiddeld 10% zou 
een prikkel zijn voor de werknemers 
om het verzuim zoveel mogelijk te 
beperken. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag wordt echter 
erkend dat in het CAO-overleg in vele 
gevallen zal worden overeengekomen 
dat 100% netto loonbetaling plaats-
vindt, waarmee de beoogde effecten 
van volumebeperking geheel of bijna 
geheel wegvallen. Verder rekenen de 
bewindslieden op het ontstaan van 
een maatschappelijk bewustzijn 
inzake de kosten van het ziekteverzuim, 
dat zal leiden tot een daling van het 
verzuim. Terecht zeggen zij erbij dat 
dit onzeker is. Naar ons gevoel is dit 
zo onzeker dat hiermee geen rekening 
mag worden gehouden. 

Ik kom tot de conclusie dat van een 
doelgericht verzuimbeleid nog 
nauwelijks sprake is, of het moest zijn 
dat de Minister straks in zijn antwoord 
met heel duidelijke nieuwe voorne-
mens komt. De verwachting van de 
bewindslieden dat met deze wetswij-
ziging het ziekteverzuim kan worden 
verminderd, mist een behoorlijke 
grond. De veronderstelde financiële 
effecten worden veel te rooskleurig' 
voorgesteld. Bovendien daalt het 
ziekteverzuim ook al zonder de 
discussies over de Ziektewet. In 1981 
zien we een vermindering ten opzichte 
van 1980 met gemiddeld 9,6% naar 
8,5% van de arbeidstijd. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, 
misschien heeft het wetsontwerp 
andere, positieve kanten, zoals 
Minister en Staatssecretaris deze 
weken nog eens benadrukten. De 
bewindslieden bepleiten een harmoni-
satie van de premieheffing over alle 
uitkeringen en loonaanvullingen. Op 
zich kan de PPR-fractie voor dit 
element begrip opbrengen. Waarom 
zouden er over andere uitkeringen 

wel premies worden geheven voor de 
werknemersverzekeringen, en over 
ziekengeld en loondoorbetaling 
tijdens ziekte niet? Logisch is die 
uitzondering niet. 

Verder, zo zeggen de bewindslieden, 
worden door invoering van vijf 
wachtdagen de ziektekosten eerlijker 
over de bedrijven verdeeld, in die zin 
dat een bedrijf of bedrijfstak met veel 
verzuim méér kosten heeft dan een 
ander, waar weinig verzuim is. Ook 
tegen dit element valt weinig bezwaar 
in te brengen, al zijn de grotere 
risico's die werknemers in bepaalde 
bedrijven en bedrijfstakken lopen, lang 
niet altijd door een zorgvuldige 
werkgever uit te schakelen. Bovendien 
moeten de mogelijkheden van 
verscherpt ontslagbeleid door de 
werkgever wel voor 100% zijn 
afgegrendeld. 

Tegenover deze twee, in beginsel 
positieve punten, staat een heel groot 
bezwaar. De gevolgen ervan drukken 
zwaarder op mensen die werken 
onder slechte omstandigheden en op 
diegenen die een minder goede 
gezondheid hebben. Het inkomensver-
lies wordt groter naarmate het 
verzuim toeneemt. Maar over het 
algemeen liggen de oorzaken van een 
meer dan gemiddeld ziekteverzuim 
buiten de schuld van de betreffende 
werknemer. De toch al niet zo prettige 
positie waarin de zieke en zijn huisge-
noten vaak verkeren, wordt dan nog 
eens versterkt door een niet gering 
inkomensoffer. 

De Regering brengt hiertegenin dat 
de ziektewetmaatregelen deel uitma-
ken van een totaalpakket dat, naast de 
Wet Arbeid Gehandicapten, onder 
meer inhoudt een verplichting tot het 
opstellen van een jaarverslag ingevol-
ge art. 10 van de Arbeidsomstandig-
hedenwet, intensievere inschakeling 
van de bedrijfsartsen en de bedrijfsge-
neeskundige diensten, en ontslagbe-
perkingen. Ik heb het al gezegd: die 
elementen van dat totaal-pakket zijn 
- behalve de indiening van de WAG -
niet in concrete maatregelen omgezet. 

Maar ook die concrete maatregelen 
kunnen de onrechtvaardige uitwerking 
van de wet niet wegnemen. Die kan 
alleen worden teniet gedaan via de 
CAO-onderhandelingen, dat wi l 
zeggen - zo vindt de Regering - voor 
zover de ruimte van 6 a 6,5% loonstij-
ging niet wordt overschreden. 

Wat kunnen deze beperkte ruimte 
en het feit dat de wijziging van de 
Ziektewet een lastenstijging van 0,5 
tot 1 % van de loonsom tot gevolg 
heeft, anders betekenen dan een 
loonmaatregel op termijn, zeker nu in 
vele CAO-besprekingen die 100%-net-
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todoorbetaling wordt overeengeko-
men zonder dat de structurele 
financiering daarvan volledig ten laste 
van de werknemers komt? Ik heb de 
Minister vanmiddag horen zeggen, 
dat de Regering geen loonmaatregel 
overweegt. Maar wie garandeert ons, 
gezien ook de uitspraken bij de 
schriftelijke voorbereiding, dat hij niet 
van gedachten verandert als dit 
wetsontwerp zou worden aangeno-
men en CAO-besprekingen daarop 
verder reageren? Ik zou graag duide-
lijkheid hierover van de Minister 
wil len krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! De bewinds-
lieden doen wel een poging de 
onrechtvaardigheid te verzachten. Ik 
doel op de invoering van een mini-
mumdagloon. Maarzi j beperken deze 
regeling tot tariefgroep 3 en 4 van de 
loon- en inkomstenbelasting. Wij 
wijzen die beperking met nadruk af. 
Zij is in strijd met de eigen doelstelling 
van het kabinet de koopkrachtvermin-
dering van alle minima tot 1 % beperkt 
te houden. Zij is bovendien in strijd 
met de richtlijnen van de EEG over 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. De vraag of die discriminatie 
direct of indirect gebeurt, vind ik 
daarbij niet interessant. 

De Regering is, in tegenstelling tot 
de Emancipatieraad, nog niet uit het 
probleem van deze richtlijnen en hun 
consequenties, zo zeggen de bewinds-
lieden. Neen, mijnheer de Voorzitter: 
de Regering praat, zoals het haar 
uitkomt! Ik citeer de Minister van 
Sociale Zaken van het kabinet-Van 
Agt I bij de behandeling van de 
voorstellen betreffende de korting op 
de minimumjeugdlonen. 

Men vroeg daar om een aanvullende 
regeling voor jongeren die een eigen 
huishouding voerden. Minister 
Albeda zei: 'In feite wordt gevraagd 
om de invoering van een kostwinner-
schap als onderscheiden criterium in 
de wet. Een zodanige invoering lijkt 
mij niet juist. Invoering van het 
kostwinnerschap als medebepalende 
factor voor de vaststelling van een 
bruto-beloning zal in de praktijk 
neerkomen op een ongelijke behande-
ling van mannen en vrouwen. Dat is 
niet te verenigen met het ook door mij 
gehanteerde uitgangspunt van de 
geli jkwaardigheid van vrouwen en 
mannen.' Het kabinet-Van Agt I 
vrouwvriendeli jker dan het kabinet Van 
Agt II? Welnee, de belangen van de 
vrouw worden nog steeds afgemeten 
naar de centen die ze kosten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vat mijn 
betoog samen. De invloed van deze 
wetswijziging op het ziekteverzuim is 
zeer twijfelachtig. Ze is niet ingebed in 
een doelgericht ziekteverzuimbeleid. 
Tegen een eerlijke verdeling van de 
kosten van het verzuim over bedrijven 
en bedrijfstakken via de 5 wachtdagen 
en tegen premiebetaling door mensen 
die ziek zijn hebben wij op zichzelf 
geen bezwaar, mits deze maatregel 
voor de lagere inkomens geen 
consequenties heeft. Aan die voor-
waarde wordt niet voldaan. Het 
wetsontwerp werkt onrechtvaardig 
uit. Mensen die onder ongunstige 
omstandigheden werken, zwaar werk 
doen, ouder of gehandicapt zijn, niet 
zo'n sterke gezondheid hebben en 
niet-kostwinners worden zwaarder 
getroffen dan anderen. Dit kan ook bij 
een inkomen dat bij voorbeeld ligt 
tussen min imum en modaal hard 
aankomen. 

De negatieve kanten overwegen 
voor ons. Het wetsontwerp is eigenlijk 
een pure bezuinigingsmaatregel die 
niet aan zijn doel beantwoordt. De 
beoogde financiën, de lastenverlich-
t ing voor het bedrijfsleven komen er 
niet uit. In die zin is het overbodig. Dit 
geldt nog sterker als een aantal 
verbeteringen worden aangebracht 
zoals onder meer de mogelijkheid tot 
herverzekering van de verzuimkosten 
voor bedrijven tot 35 werknemers en 
een min imum dagloonbepaling voor 
iedereen. 

Ten slotte wi l ik iets zeggen over 
plaats van het wetsontwerp in het 
geheel van het regeringsbeleid, 
gericht op - ik citeer de Minister van 
Sociale Zaken - 'het behoud van 
werkgelegenheid, het verminderen 
van de werkloosheid en op een 
eerlijke en redelijke lastenverdeling'. 
Wij hadden gehoopt, vanmiddag in 
het debat over de Voorjaarsbrief over 
dit totale regeringsbeleid en zijn 
gevolgen voor inkomens en werkgele-
genheid meer duidelijkheid te krijgen. 
Dit is niet gebeurd. Ook daarin 
hebben wi j geen argumenten gevon-
den om dit wetsontwerp positiever te 
benaderen dan het op zichzelf verdient. 
Ik zeg erbij dat ik dit allerminst met 
vreugde constateer. Ik vind dat de 
Partij van de Arbeid door haar 
regeringspartners opnieuw in een 
onmogeli jke positie is gebracht. Zeker 
deze bewindslieden verdienen dit 
niet. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Zoals bekend was het 
mijn fractie liever geweest als het 

wetsontwerp met betrekking tot de 
wijziging van de Ziektewet niet nu in 
mondelinge behandeling zou zijn 
genomen, maar in samenhang met de 
Voorjaarsnota. Wij menen dat de 
Kamer haar eigen verantwoordelijk-
heid had moeten nemen en dat zij een 
wetsontwerp dat naar aard en inhoud 
niet aan zijn doel beantwoordt, van de 
agenda had moeten afvoeren om te 
voorkomen dat politieke beweegrede-
nen de inhoudelijke beoordeling gaan 
overheersen. Nu de Kamer anders 
heeft beslist, zie ik mij genoodzaakt 
toe te lichten waarom bij mijn fractie 
de in de loop van de schriftelijke 
behandeling reeds gegroeide twijfel 
ten slotte is overgegaan in een 
afwijzende houding. 

Ik kan kort zijn over de geschiedenis 
die dit wetsontwerp heeft moeten 
doormaken. Wel wil ik er de nadruk 
op leggen dat mijn fractie zich sterk 
heeft gemaakt voor de aanvankelijke 
beleidsvoornemens zoals die ter 
advisering naar de SER zijn gegaan. 
Ook wij hebben toen onze nek 
uitgestoken en op roerige bijeenkom-
sten de plannen verdedigd. Wij 
konden en kunnen onderschrijven dat 
ombuigingen in de collectieve sector 
noodzakelijk zijn en dat lastenverlich-
ting voor het bedrijfsleven geboden is 
om op termijn tot nieuwe werkgelegen-
heid te komen. 

Het was en is te verdedigen, dat 
premies worden geheven over het 
aan zieke werknemers uit te keren 
ziekengeld. Hoewel ook wij heel goed 
de problemen zagen die lagere 
ziekengelduitkeringen opriepen, met 
name voor de langdurig zieken, 
meenden wij toch dat van zieke, maar 
tot de categorie 'actieven' behorende 
werknemers een offer mocht worden 
gevraagd om zodoende de solidariteit 
van actieven met niet-actieven in 
stand te kunnen houden. 

Wij onderkenden ook de gedeelde 
verantwoordelijkheid van werkgevers 
en werknemers voor het terugdringen 
van het ziekteverzuim. Het ziektever-
zuim is onevenredig hoog in ons land 
en als dat met offers van werkgevers 
èn werknemers kan worden terugge-
bracht, zouden wij dat toejuichen. 

Wij hebben geprobeerd het huidige 
wetsontwerp positief te blijven 
benaderen, maar kunnen niet om de 
maatschappelijke werkelijkheid heen. 
De feiten laten immers zien, dat het 
vrijlaten van CAO-onderhandelingen 
tot gevolg heeft gehad dat van de ook 
door ons positief beoordeelde 
effecten niets terecht komt. Daarmee is 
niet gezegd, dat wij afbreuk wil len 
doen aan het principe van de vrije 
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onderhandeling tussen de sociale 
partners, maar wel dat aan de tot nu 
toe bekende resultaten niet kan 
worden voorbijgegaan. 

Er was eerst een mes op tafel, in de 
vorm van een eenmalige nietigverkla-
ring van de bovenwettelijke aanspra-
ken. Toen kwam er een stok achter de 
deur in de vorm van een dreiging met 
een loonmaatregel als ten gevolge 
van de vrije-CAO-onderhandelingen de 
toegestane loonsomruimte zou 
worden overschreden. Deze stok is 
kennelijk weer weggehaald door de 
Regering en in plaats daarvan is nu 
een knuppel geworpen in een heel 
ander hoenderhok, te weten de 
Voorjaarsnota. Dat is uitermate 
verwarrend en ook inconsequent naar 
onze mening. 

In toenemende mate dringt zich bij 
ons het gevoel op dat de Regering 
tegen beter weten in blijft geloven, 
dat realisering van de Ziektewet-voor-
stellen ombuiging en lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven tot gevolg 
heeft. De wens is, zo blijkt uit de 
memorie van toelichting en de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
de vader - en de moeder, mevrouw 
Dales - van de gedachte. Voor 
wensen hebben wi j sympathie; zij 
komen alleen niet altijd uit. Met 
andere woorden: wij beoordelen de 
uitgangspunten positief, maar 
geloven niet - in tegenstelling tot de 
Regering - dat er iets van terecht 
komt. Het ging toch echt om lasten-
verlichting om zodoende op termijn 
tot meer werkgelegenheid te komen? 
Hoe beoordeelt de Regering dan de 
berekeningen van bij voorbeeld de 
FME, waaruit overduidelijk blijkt dat 
de Ziektewet-maatregelen tot een 
lastenverzwaring zullen leiden, ook bij 
realisering van de voorstellen uit de 
Voorjaarsnota en met meeberekening 
van de werkgeverseffecten van de op 
de Ziektewet vooruitlopende premie-
dalingen van 1 januari 1982? 

Men komt tot een loonkostenstijging 
van +1,8% op jaarbasis, wat overigens 
een gemiddelde is bij invoering van 
de Ziektewet inclusief de aanvulling 
tot 100% netto. De combinatie van 
Ziektewet en de 1%-premieverschui-
ving,zoalsvoorgesteld in de Voorjaars-
nota, leidt volgens de FME nog steeds 
tot een loonkostenstijging van +0,9%. 
Dit zijn dan de berekeningen die 
betrekking hebben op de situatie die 
zich bij de omslagleden in de metaal-
industrie voordoet. 

Voor de afdelingskassen en de 
eigen-risicodragers geldt een andere 
situatie, waarin het zeer moeilijk zal 
zijn tot dezelfde opstelling te komen. 

Berekeningen van AKZO Nederland 
laten zien, dat door eigen-risicodragers 
een nog grotere lastenstijging zal 
optreden, omdat een premieverschui-
ving in de Ziektewet voor hen geen 
voordeel oplevert omdat zij geen 
Ziektewetpremie mogen inhouden bij 
hun werknemers. De macrocijfers 
laten onzes inziens zien, dat de 
doorbetaling van 100% ziekengeld, 
ook volgens de Regering geschat op 
0,5 a 1 % , niet opweegt tegen de 
positieve effecten van het volume-ef-
fect en een 0,2% premieverschuiving. 

Hierbij moet bovendien nog worden 
opgemerkt, dat het volume-effect 
beperkt is en ook volgens de Regering 
zelf, geringer zal zijn naarmate de 
werknemers hun lasten afwentelen op 
de werkgevers. Als de berekeningen 
juist zijn - ik heb voorshands geen 
redenen daaraan te twijfelen -
betekent dit toch, dat in een paar 
belangrijke CAO's de toegestane 
loonsomruimte in beduidende mate 
wordt overschreven en van lastenver-
lichting sowieso geen sprake is? 

Er zouden, zo was de bedoeling, 
ook ombuigingen in de collectieve 
sector worden gerealiseerd. Bij een 
trendvolgend beleid betekent 100%-
netto doorbetaling in het bedrijfsleven 
toch ook minder besparingen in de 
sfeer van de ambtenarensalarissen? 
Ook dat heeft de Regering impliciet 
erkend. 

Mijn fractie wenst het voorstel te 
toetsen aan de door haar positief 
beoordeelde uitgangspunten. Op de 
punten ombuigen en lastenverlichting 
scoort het negatief. Op het punt van 
het terugdringen van het ziekteverzuim 
zal dan toch stellig van een positief 
effect gesproken moeten kunnen 
worden, wil nog iets van het wets-
ontwerp overeind blijven. Naar onze 
mening is ook dat niet het geval. De 
prikkel voor individuele werknemers 
om niet onnodig te verzuimen, is 
weggenomen nu zij hun ziekteverzuim 
niet, zoals bedoeld, in de eigen 
portemonnee voelen. Door de 
voorgestelde 0,2%-premieverhoging 
voor de Ziektewet over de gehele 
linie, zullen alle werknemers iets in de 
portemonnee voelen. Dat is waar, 
maar of deze collectieve verantwoor-
delijkheid voor het terugdringen van 
het ziekteverzuim ook werkelijk zo 
wordt ervaren, is voor ons zeer de 
vraag. 
Werkgevers worden, door de vijf 
wachtdagen die zij voor hun eigen 
rekening moeten nemen, inderdaad 
gedwongen maatregelen te nemen 
om het ziekteverzuim te voorkomen 
en te beperken. De verantwoordelijk-
heid voor het ziekteverzuim ligt echter 

wel onevenreding zwaar aan hun 
kant. Dit kan als gevolg hebben, dat zij 
tot een selectief aanstellingsbeleid 
zullen overgaan om hun risico te 
beperken. 

Van het beloofde flankerende beleid 
is op dit moment nog geen sprake. Ik 
denk dan aan de Wet arbeid gehandi-
capte werknemers, aan het naar voren 
halen van enkele artikelen uit de 
Arbeidsomstandighedenwet en aan 
de striktere toepassing van artikel 30 
van de Ziektewet. Een discussie over 
een werkelijk verzuimbestrijdingsbe-
leid inclusief de modaliteiten daarin, 
waarover verschillende experimenten 
uitsluitsel moeten geven, is nog niet 
gevoerd met het parlement. Op de 
mogelijkheden van premierestitutie 
en eventuele 'no claim'-kortingen 
voor een daadkrachtig verzuimbestrij-
dingsbeleid wordt nog gestudeerd. 
Het nu invoeren van de vijf wachtdagen 
lijkt ons voorbarig, niet alleen vanwege 
het ontbreken van flankerend beleid, 
maar ook vanwege de nu optredende 
lastenverzwaring voor sommige 
bedrijven in combinatie met de 
afgedwongen 100% netto-doorbeta-
ling. 

Laat ik de Regering eens een 
principiële vraag stellen. Zou in betere 
economische tijden een dergelijk 
wetsontwerp ook zijn ingediend? Als 
het antwoord op deze vraag negatief 
is, tot welke verbeteringen leidt het 
dan in de zin van ombuigingen en 
lastenverlichting voor het bedrijfsle-
ven? Uit de antwoorden van de 
Regering bij de schriftelijke behande-
ling hebben wij begrepen op deze 
vraag het volgende antwoord te 
krijgen: 

'In het gunstigste geval, als er niet 
wordt afgewenteld, wordt er voor 350 
min. omgebogen en voor 1400 min. 
een lastenverlichting gerealiseerd. In 
het ongunstigste geval zal er voor 80 
min. worden omgebogen en voor 745 
min. lastenverlichting worden gereali-
seerd. Aangezien wij (Regering), 
hopen op het gunstigste resultaat, 
gaan wij er voorlopig van uit dat de 
beoogde maximale ombuigingen en 
lastenverlichtingen zullen optreden.' 

Zie hier een voorbeeld van een 
cirkelredenering die per definitie 
wordt gevolgd als de wens de vader 
van de gedachte blijft. Het inconse-
quente in met name de nota naar 
aanleiding van het eindverslag is 
echter, dat impliciet wordt erkend dat 
het kind niet zo'n gelukkig gesternte 
heeft en dat daarom in de Voorjaars-
nota maatregelen worden voorgesteld 
die tot lastenverlichting zullen leiden. 
Wordt er dan geen lastenverlichting 
bereikt door middel van de Ziektewet? 
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Ik begrijp het niet meer helemaal. Je 
doet of het één, of het ander. Nu is 
het zoiets als hopen dat het vanzelf 
gebeurt door het verantwoordelijk-
heidsgevoel van met name de 
werkgevers. Voor de zekerheid 
worden dan toch maar noodmaatrege-
len genomen. 

Stel dat deze week de Ziektewet 
wordt aangenomen, dat vervolgens 
de vakbeweging niets probeert af te 
wentelen en dat men zelfs binnen 
6,5% loonruimte zou bli jven, wordt de 
Voorjaarsnota dan aangepast? Als de 
Ziektewet wordt verworpen, hoe 
wordt de Voorjaarsnota dan aange-
past? 

De vraag was, of het wetsontwerp 
ook zou zijn ingediend als er geen 
slechte economische situatie was. Het 
negatieve antwoord heb ik zojuist 
behandeld. Het zou niet zijn ingediend 
als het niet nodig was. Indiening zou 
derhalve verbetering voor de sociaal-
economische situatie moeten beteke-
nen, waarbi j wordt omgebogen, 
waarbij het financieringstekort 
terugloopt, waarbij het bedrijfsleven 
lucht krijgt en waarbij werkgelegen-
heid ontstaat. Het is meer een kwestie 
van geloven dan van werkelijkheid 
naar de mening van onze fractie. Het 
is daarom slechts vatbaar voor een 
welles/nietes discussie. 

Als het wetsontwerp ook zou zijn 
ingediend bij een goede economische 
situatie, ging het kennelijk om het 
principe. Dan ontgaat ons, waarom 
het op dit moment moet gebeuren. 
Waarom moet de premieheffing over 
ziektegeld, een principieel juiste 
gedachte, nu worden ingevoerd? 
Waarom moeten vijf wachtdagen 
voor de werkgever, ook een principieel 
aanvaardbaar idee, nu bij wet worden 
geregeld, nu het flankerend beleid 
nog op zich laat wachten? 

Instemmen met het wetsontwerp 
zou betekenen, instemmen met een 
aantal principes, premieheffing over 
ziektegeld en terugdringen van het 
ziekteverzuim. Ook de min imum-
dagloonbepaling zou als principe 
kunnen worden vastgelegd voor die 
situaties, waarin werknemersorganisa-
ties wellicht in de toekomst vri jwi l l ig 
zouden besluiten met minder dan 
100% netto-ziekengeld genoegen te 
nemen. Als het bij de minimum-dag-
loonbepalingen toch alleen om het 
principe gaat - gezien de c.a.o.-ontwik-
kelingen speelt het immers in feite 
geen rol meer - zou tevens kunnen 
worden geregeld dat het ook voor 
niet-kostwinners moet gelden. Heeft 
de Regering ook deze mening? 

Gaat het nu echt alleen om mooie 
principes? In dat geval zou je kunnen 
zeggen: baat het niet, het schaadt ook 
niet. Het schaadt echter wél. Waarom 
hebben anders zowel werkgevers als 
werknemers aangedrongen op 
intrekking van het voorstel? 

Het wetsontwerp was bedoeld om 
lastenverlichting te bereiken, maar 
heeft lastenverzwaring voor het 
bedrijfsleven tot gevolg. Daarom 
alleen al kan het onze instemming 
niet hebben. Het wetsontwerp heeft 
ook ongewenste effecten voor het 
aanstellings- en ontslagbeleid, zolang 
er geen flankerend beleid is. 

Een ander belangrijk argument 
tegen het wetsvoorstel is dat andere 
zaken dreigen onder te sneeuwen nu, 
zoals blijkt, onderhandeld wordt over 
doorbetaling van 100% ziekengeld. Bij 
deze andere zaken denken wij bij 
voorbeeld aan arbeidstijdverkorting, 
in welke vorm dan ook, die ertoe kan 
leiden dat de collectieve uitgaven 
werkelijk worden teruggedrongen. Als 
meer niet-actieven kunnen worden 
ingeschakeld die nu een uitkering 
krijgen, vermindert dat toch het 
beroep op de sociale zekerheid? Het 
ging uiteindelijk toch om de werkgele-
genheid? 

Als de loonruimte benut zou 
kunnen worden om tot vormen van 
arbeidstijdverkorting te komen, zou 
ons dat veel liever zijn. Arbeidstijdver-
korting en werkverdeling hebben een 
positief effect op het ziekteverzuim. 
Spreekt deze redenering de Regering 
aan? 

De overreserves in de ziekengeldkas-
sen die nu tijdelijk (en niet structureel) 
de doorbetalingsafspraken mogelijk 
maken, zouden nu zij toch boven water 
zijn gekomen, kunnen worden benut 
om op enigerlei wijze het ziekteverzuim 
te beperken, bij voorbeeld door 
verbetering van de arbeidsomstandig-
heden. 

Is de Regering nog van plan, de Wet 
op de loonvorming toe te passen? 
Geeft het principe-akkoord in de 
metaal daartoe aanleiding? Reeds bij 
de schriftelijke behandeling hebben wi j 
er blijk van gegeven dat wi j de voorkeur 
zouden geven aan een samenhangend 
pakket van inkomenspolitieke maatre, 
gelen als niet een werkelijke lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven wordt 
gerealiseerd. Ons definitieve standpunt 
daarover wil len wi j pas geven, als blijkt 
dat de voorstellen uit de Voorjaarsnota 
te realiseren zijn. 

Vooralsnog komt het ons voor dat de 
Regering krampachtige pogingen doet, 
de ogen te sluiten voor het afwentelen 
van werknemerslasten op werkgevers 
waarbij de Regering tevens probeert 

een loonmaatregel te vermijden door 
in de Voorjaarsnota een premiever-
schuiving te bepleiten. 

Tot slot moet worden toegegeven 
dat bij niet-afwenteling - met andere 
woorden: als de wensdroom werkelijk-
heid wordt - de Regering gelijk heeft 
als zij stelt dat er een lastenverlichting 
optreedt. Helaas wordt er echter wel 
afgewenteld door werknemers. Met dit 
feit moet de Kamer rekening houden. 

Dè principiële vraag blijft, hoe 
afwenteling kan worden voorkomen. 
Wij zijn van mening dat dit niet moet 
gebeuren door ingrijpen in de vrije 
CAO-onderhandelingen, althans niet 
meer op dit moment. De vakbeweging 
zal er bij voortduring op gewezen 
moeten worden dat het ook in haar 
eigen belang is, niet af te wentelen. De 
reactie dat zij wel wi l inleveren als daar 
een duidelijk uitzicht op de werkgele-
genheid tegenover staat, is alleszins 
begrijpelijk. Het lijkt ons daarom beter, 
direct verband te leggen met de 
werkgelegenheid en door intrekking 
van het ziektewetvoorstel ruimte te 
maken in de CAO-onderhandelingen 
voor zaken als arbeidstijdverkorting. 

Nu onzes inziens niet op losse 
gronden door het bedrijfsleven wordt 
gesteld dat van lastenverlichting geen 
sprake is, maar wel van lastenverzwa-
ring, wi l len wi j de Regering haar 
eigen opmerking in de memorie van 
antwoord in herinnering brengen: 
slechts indien deze verschuiving in 
premielasten van de werkgever naar 
de werknemer niet wordt gerealiseerd 
dan wel een tegengesteld effect wordt 
verkregen, zou heroverweging aan de 
orde kunnen zijn. Onderschrijft de 
Regering deze opmerking nog steeds? 

Premieverschuiving kan gereali-
seerd worden bij de behandeling van 
de Voorjaarsnota. Er blijft echter 
sprake van een tegengesteld effect als 
de ziektewetvoorstellen niet nader 
worden overwogen, zo wensen wij de 
Regering voor te houden. Heroverwe-
ging zou dus op haar plaats zijn. 
Nadere overweging zou kunnen 
geschieden in de tijd waarover de 
Regering nog beschikt voor de behan-
deling van de Voorjaarsnota. Verdere 
behandeling- en van de ziektewetvoor-
stellen bij de Voorjaarsnota zou in 
ieder geval het voordeel hebben dat de 
sociale partners in een klap duidelijk-
heid krijgen over wat hen in het totaal 
te wachten staat. 

Kortom, de effecten van de ziekte-
wetvoorstellen overziende, moeten 
wi j constateren dat de voordelen van 
de voorstellen op een te groot 
optimisme van de Regering zijn 
gebaseerd. De schadelijke effecten 
zoals deze zich in werkelijkheid laten 
aanzien, overheersen ruimschoots. 
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Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Het merkwaardige feit 
doet zich voor dat wi j nu een wets-
ontwerp behandelen dat in feite nog 
slechts door één van de regeringspar-
tijen wordt gesteund. De Partij van de 
Arbeid draagt eenzaam - ik zal niet 
zeggen fier - het vaandel van dit 
wetsontwerp. Maar dit is uitgerekend 
de regeringspartij die de meeste 
moeite heeft gehad met het wets-
ontwerp en die - dat moet ook gezegd 
worden - gehavend en gescheurd uit 
de strijd rond deze plannen is geko-
men. 

Het CDA dat indertijd bij monde van 
haar fractievoorzitter tot spoed 
maande en zei dat deze plannen nog 
slechts een kleinigheid vormden, die 
nog moesten worden gevolgd door 
rigoureuzere plannen, laat het 
ontwerp, als de kranteberichten juist 
zijn, ook vallen. Het is blijkbaar zo dat, 
als het onvoldoende lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven oplevert, dit 
wetsontwerp niet interessant meer is. 
Blijkens het verhaal van mevrouw 
Groenman, sluit ook D'66 zich bij deze 
opvatting aan. 

De vraag kan immers gesteld 
worden of het ontbreken van de 
memorie van antwoord van de WAG 
een obstakel heeft gevormd voor de 
behandeling van dit wetsontwerp. Je 
had dit kunnen verwachten omdat 
uiteindelijk de relatie met de WAG 
ook in de voorbereiding aan de orde 
is geweest. Bij de voorbereiding van 
deze plenaire behandeling is dat 
echter niet, zeker niet door de rege-
ringspartijen die dit wetsontwerp nu 
niet zien zitten, genoemd en dat 
terwij l toch iedereen het er over eens 
is dat dit wetsontwerp nadelige 
gevolgen kan hebben voor gehandi-
capten en veelvuldig zieke werkne-
mers. 

Dat het CDA en D'66 niet veel 
voelen voor de behandeling van dit 
wetsontwerp, kan dan ook volgens 
onze fractie niet geïnterpreteerd 
worden als een ondersteuning van 
het verzet van veel werknemers tegen 
dit wetsontwerp, maar eerder als een 
poging tot een nog grotere lastenver-
lichting voor ondernemers. 

Je zou uit dit geheel kunnen 
concluderen dat de Partij van de 
Arbeid op deze wijze toch mooi van 
die ellendige plannen afkomt. Maar 
wie schetst mijn verbazing, dat hier 
toch de Minister van Sociale Zaken en 
de Staatssecretaris aanwezig zijn om 
het wetsontwerp te verdedigen! 
Aannemende dat politiek een rationeel 
bedrijf is - hoewel ik daar soms aan 

twijfel - , pijnig ik mijn hoofd met de 
vraag: waarom? Want wat wordt 
hiermee in progressieve zin bereikt? 

Een herverdeling in inkomen tussen 
gezonde en zieke werknemers? Als 
dat al de uitkomst is - en ik betwijfel 
dat, omdat er nog veel omheen speelt 
- , dan kan dat toch niet de bedoeling 
zijn, ook niet van de Partij van de 
Arbeid. 

Werkgelegenheid is ook aangevoerd 
als argument. Veel is aangevoerd, 
waaruit blijkt dat het tegendeel 
hiermee wordt bereikt. Teruglopend 
ziekteverzuim, hoe gewenst ook, 
vergroot de werkloosheid. Dat is de 
laatste t i jd ook gebleken. 

Verder is genoemd een lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven. Als dat 
aan de orde is, is het in ieder geval 
een lastenverlichting zonder controle 
van werknemers en dus ook zonder 
een enkele garantie voor de werkgele-
genheid. 

En dan hebben wi j nog het argument 
van de verbetering van de arbeidsom-
standigheden. Ook wat dat betreft, is 
gebleken dat wij geen enkele garantie 
hebben dat dit wetsontwerp de 
arbeidsomstandigheden zal verbete-
ren. Eerder is gebleken dat wi j 
moeten vrezen dat er een scherpere 
selectie komt van werknemers. 

Is er dan sprake van een herverdeling 
van werk tussen mannen en vrouwen? 
Integendeel, het zijn juist vrouwen die 
behoren tot de risicogroepen. Met 
name ook door dit wetsontwerp 
zullen zij eerder uitgeselecteerd 
worden. Bovendien - daar is door 
eerdere sprekers ook op gewezen -
wordt het kostwinnersprincipe, naar 
onze mening in strijd met de EEG-richt-
li jn, opnieuw geïntroduceerd. 

Ook wordt nog het argument 
gebruikt dat het redelijk is dit wets-
ontwerp te behandelen, omdat je 
daarmee een gelijke behandeling 
krijgt van uitkeringsgerechtigden 
onder het motto: een werkloze 
ontvangt ook maar 80% van zijn of 
haar laatstverdiende loon. Het kan 
toch niet progressief genoemd 
worden, te betogen dat gedwongen 
werkloosheid terecht bestraft wordt 
met het inleveren van ten minste 20% 
loon? 

Een zieke werknemer heeft gelukkig 
nog steeds recht op zijn volle inkomen 
voor zover hij of zij in een bedrijfstak 
werkt waarin dat is afgedwongen. Dat 
is in strijd verworven. 

Dan is er nog de dreigende loon-
maatregel. Mij lijkt dat de Partij van 
de Arbeid ook daaraan geen behoefte 
heeft. Wat kan dan toch de reden zijn 
dat een progressieve partij als de Partij 

van de Arbeid dit wetsontwerp op dit 
moment nog steeds verdedigt? Ik kan 
daarvoor maar één ding bedenken, 
namelijk de theorie van het kleinste 
kwaad. Als dit wetsontwerp niet 
doorgaat zal, volgens die theorie, het 
CDA weleens eerder de ontkoppeling 
aan de orde kunnen stellen of het 
kostwinnersbeginsel. Afgezien van 
het feit dat de Minister-President in 
zijn brief over de Voorjaarsnota al het 
kostwinnersprincipe noemt - ook uit 
dit wetsontwerp blijkt overigens het 
tegendeel niet - is het de vraag of dit 
schoonvegen van het straatje , dit 
door laten gaan van kleine verslechte-
ringen, erger zal voorkomen. Ik denk 
dat hiermee vanuit progressieve hoek 
de ruimte voor verslechteringen is 
geschapen en versterkt. Politiek 
gezien heeft dit schade toegebracht 
aan de progressieve beweging als 
geheel. De indiening van dit wets-
ontwerp - dat is ook tijdens dit debat 
gebleken - getuigt naar de mening 
van mijn fractie van een onderschat-
t ing van dat wat leeft onder werkne-
mers, in de vakbeweging, bij progres-
sieve organisaties, bij de bevolking. 
Daardoor is de Partij van de Arbeid 
als progressieve partij voor velen 
onherkenbaar geworden. Daar 
moeten wi j niet blij om zijn. Dat is 
schadelijk, omdat juist daardoor het 
perspectief op een progressieve 
oplossing van deze crisis, die brood-
nodig is, is verduisterd. 

'Het kleinste kwaad' wordt ook wel 
gezegd door iemand die 's morgens 
aan de borrel gaat en 's avonds een 
alcoholist blijkt te zijn. Misschien is 
het een vreemde vergelijking, maar 
het is in ieder geval niet te hopen dat 
de Partij van de Arbeid aan dit soort 
beleid verslaafd raakt, omdat de 
ontwenningskuur dan nog wel eens 
hard zou kunnen aankomen. 

Ik denk ook dat niet is ingeschat dat 
werknemers deze plannen niet zonder 
meer accepteren. Mevrouw Groenman 
zegt nu wel dat de werknemers het 
toch maar moeten accepteren en dat 
de vakbeweging van het feit overtuigd 
moet raken dat hiervoor moet worden 
ingeleverd, maarzi j onderschat 
hiermee de bereidheid van werkne-
mers om te vechten voor verworven-
heden, zoals die in de Ziektewet en in 
de loonaanvullingen zijn neergelegd. 
Die bereidheid - die dus naar mijn 
mening verkeerd is ingeschat - is 
gebleken uit het feit dat bij vele 
bedrijven acties, stakingen hebben 
plaatsgevonden. 

Daardoor - ik denk dat dit de enige 
reden is - is de bedoeling van dit 
wetsontwerp in de praktijk al ten dele, 
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zo niet bijna helemaal, ongedaan 
gemaakt. De kritiek die in de maat-
schappij, in de bedrijven aanwezig 
was, is omgezet in praktische strijd en 
daardoor is een aantal bedoelingen 
dat in het wetsontwerp was omschre-
ven, niet haalbaar gebleken. In de 
metaalsector en in de grafische 
industrie hebben werknemers door 
stakingen laten zien dat het menens 
was. Ik denk dan ook dat de geschie-
denis van dit wetsontwerp ons leert 
dat voor dergelijke ingrijpende 
maatregelen, die verworvenheden, 
door de jaren heen verkregen, opzij 
zetten, een maatschappelijke basis 
ontbreekt. 

Het kabinet moet niet denken dat 
het sociale rechten zomaar kan 
aantasten, met opzijschuiving van alle 
kritiek van maatschappelijke organisa-
ties, van de vakbeweging of door 
marginalisering van die organisaties, 
zoals men vaak bij de Minister-Presi-
dent kan beluisteren. 

Als de mensen een wetsontwerp als 
puur onrechtvaardig beschouwen 
- en dat is zeker het geval als het om 
de aantasting van rechten van zieke 
werknemers gaat - werkt zo'n voorstel 
niet in de praktijk. Deze opvatting is 
niet alleen de opvatting van mijn 
fractie, maar zij wordt vrij algemeen 
gedeeld. Ik noem in dit verband een 
artikel van de heer Veldkamp dat in het 
Sociaal Maandblad 'Arbeid' is gepubli-
ceerd, waarin hij waarschuwt dat men 
met de sociale zekerheid zorgvuldig 
dient om te gaan bij het actuele 
ombuigingsbeleid. 

Ook zegt hij dat er niet botweg in 
het stelsel kan worden gehakt en dat 
ongefundeerde ombuigingsgedachten 
paniek veroorzaken onder de mensen. 
Anders dan de directeur-generaal 
Lamers zegt de heer Veldkamp, dat er 
een bepaalde maatschappelijke basis 
en een overeensteing nodig zijn om te 
komen tot oplossingen voor de crisis. 

Deze opvatting wordt gedeeld door 
de politicoloog Vrooland, die in 
'Politiek en Cultuur' van 1982, nr. 3 
schrijft, dat de voorspell ing, dat de 
nieuwe ombuigingen al gauw uit-
gangspunten en structuur van het 
sociale verzekeringsstelsel gaan 
raken, het ergste doet vrezen. Dat 
betekent volgens hem - ik denk dat hij 
daarin gelijk heeft - dat de in ander-
halve eeuw opgebouwde relatie 
tussen arbeidstijd, arbeid en arbeids-
loon dreigt te bezwijken. 

Hij stelt daartegenover een totaal 
beleid, een ander beleid dan deze 
Regering voorstaat, namelijk koppe-
ling van werkgelegenheidsbeleid. 

sociale zekerheid en planning van 
investeringen. Hij zegt dat een goed 
geplande sociale innovatie een 
structurele waarborg kan zijn voor de 
toekomst. Dat sluit naar mijn mening 
ook aan bij de ideeën van de FNV, die 
wijst op volumebeleid door verbete-
ring van arbeidsomstandigheden, op 
het belang van arbeidstijdverkorting 
en op het benutten van andere 
financieringsbronnen, waaraan deze 
Regering tot nu toe nog op geen 
enkele wijze is gekomen. 

Naar onze mening kan de oplossing 
van de economische crisis niet ten 
koste gaan van de slachtoffers 
daarvan. De grootste fout die een 
regering in de huidige tijd kan maken, 
is de zekerheid van mensen die 
afhankelijk zijn van een uitkering nog 
verder aan te tasten. 

De zekerheid van mensen wordt in 
deze tijd al genoeg aangetast, niet 
alleen door een schrikbarende 
werkloosheid, maar ook door de 
gevaren van kernenergie, door de 
dreigende kernwapens, door mil ieu-
vervuil ing en door vele andere 
factoren. Wij hebben dan ook nodig 
een onorthodoxe oplossing, zoals Kok 
dat vorige week zei, een oplossing die 
niet gaat langs de lijnen zoals die tot 
nu toe steeds zijn uitgestippeld. Naar 
onze mening kan dat alleen via een 
verdergaande democratisering en 
vooral door het serieus nemen van 
maatschappelijke organisaties, 
waaronder de vakbeweging een zeer 
belangrijke is. 

Men moet de kans geven aan 
creativiteit, aan kennis en aan ervaring 
van vele mannen en vrouwen, die nu 
niet door bureaucratische rechtlijnige 
en centralistische structuren heen 
komen. Deze structuren spuwen op 
dit moment slechts één antwoord uit 
en dat is bezuinigen, matigen en het 
scheppen van een steeds grotere 
werkloosheid. Dat is een antwoord 
dat well icht onbedoeld een ongericht 
effect heeft, omdat de werkelijkheid 
veel minder rechtlijnig is dan uit 
sommige opvattingen van rechts zou 
blijken. Overigens zijn er ook alterna-
tieven voor het sociale verzekerings-
stelsel aangedragen, alternatieven die 
merkwaardig genoeg nauwelijks een 
rol hebben gespeeld in de discussie 
over dit wetsontwerp. 

Ik noem een paar alternatieven. 
Allereerst het idee om de factor 
kapitaal zwaarder te belasten, nu er 
bij investering veel uitstoot van arbeid 
plaatsvindt. Men bereikt daarmee dat 
de sterke bedrijven - ik verschil van 
mening met de heer De Korte, die 
heeft gezegd dat er geen sterke 
bedrijven meer zijn - zwaarder 

worden belast, terwij l men de arbeids-
intensieve vaak kleine bedrijven juist 
beschermt en daarmee een groot stuk 
werkgelegenheid. 

Een ander alternatief betreft het 
verhogen van de maximale premie-
grenzen en - ter verbetering van de 
arbeidsomstandigheden - niet een 
algemene ongerichte maatregel, maar 
bij voorbeeld premierestitutie aan 
bedrijven, die werkelijk iets aan de 
verbetering van de arbeidsomstandig-
heden doen. 

Mijn fractie verbaast zich erover, dat 
de Regering weinig interesse in deze 
alternatieven lijkt te hebben. Het is in 
deze tijd zeer noodzakelijk, deze 
alternatieven serieus te bestuderen. 

Ik kom nu te spreken over de 
inhoud van het wetsontwerp. Dit 
wetsontwerp betekent in de huidige 
versie volgens de Regering het 
volgende: een herverdeling van 
inkomen tussen gezonde en zieke 
werknemers ten nadele van de 
laatsten, een ongerichte lastenverlich-
ting voor het bedrijfsleven, een groter 
selectierisico van groepen werknemers 
die zwak georganiseerd zijn, een 
herintroductie van het kostwinners-
begrip dat kan worden aangegrepen 
als een legitimatie van het begrip 
'echte minima' en ten slotte de al 
genoemde dreigende loonmaatregel. 

Naar onze mening kan dit wets-
ontwerp dan ook nooit genoemd 
worden als een onderdeel van een 
plan dat werkgelegenheid schept, dat 
arbeidsomstandigheden verbetert, dat 
zeggenschap uitbreidt en dat de 
lasten legt op de sterkste schouders. 
Integendeel! In dit wetsontwerp zien 
wi j geen enkel perspectief en wi j 
wachten daarom nog steeds op de 
intrekking ervan. Dat wordt gezien alle 
gebeurtenissen van de afgelopen 
week heel spannend. 

Ik ga nog wat verder in op het 
zogenaamde flankerend beleid. Zoals 
al is gezegd is de memorie van 
antwoord op de WAG nog lang niet in 
zicht. Maatschappelijke groeperingen 
hebben er nog niet op kunnen 
reageren. Dit wetsontwerp zal als het 
wordt aangenomen in werking treden 
- naar ik vrees - voordat een verdere 
bescherming van de positie van 
arbeidsongeschikte en gehandicapte 
werknemers heeft plaatsgevonden. 
Ook de invoering van de Arbeidsonv 
standighedenwet lijkt niet op te 
schieten. 

Kunnen de bewindslieden meer 
druk uitoefenen waar het gaat om het 
verkrijgen van het advies, dat genoemd 
wordt in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag? Dit is hard nodig 
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omdat naast dit wetsontwerp de 
huidige economische crisis al een 
verscherpte selectie veroorzaakt van 
werknemers ten nadele van de 
mensen die regelmatig ziek zijn. Ik 
heb daar in de schriftelijke behandeling 
al diverse malen op gewezen maar de 
Minister heeft in antwoord op mi jn 
vragen gezegd dat directeuren van 
GAB's zorgvuldig omgaan met 
ontslagaanvragen van zieke werkne-
mers. 

Ik had deze geruststellende woorden 
nog niet gelezen of ik las over een 
ontslagaanvraag voor maar liefst 24 
vrouwen bij een kledingfabriek in 
Coevorden. Als reden hiervoor werd 
genoemd regelmatig ziekteverzuim. 
De ontslagaanvraag wordt weliswaar 
nog behandeld, maar het blijkt dat in 
de praktijk dit soort verzoeken steeds 
vaker aan de orde komt. De vraag of 
de directeur van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau die deze ontslagaan-
vraag in behandeling zal nemen de 
dubbele belasting van vele gehuwde 
vrouwen in aanmerking zal nemen, 
wordt niet beantwoord. 

Gezien deze griezelige ontwikkelin-
gen pleit ik, zoals ook uit de nota naar 
aanleiding van het eindverslag blijkt, 
voor een absoluut ontslagverbod op 
grond van regelmatig ziekteverzuim. 
Als de Regering zegt dat het niet 
nodig is, omdat het wel meevalt en 
dat er zorgvuldig mee wordt omge-
gaan door de directeuren van de 
Gewestelijke Arbeidsbureaus, dan is 
mijn vraag of dat is aan te tonen. 
Heeft de Regering daar onderzoek 
naar gedaan? Kan zij mij zeggen hoe 
vaak het argument 'regelmatig ziek 
zijn' voorkomt in een ontslagvergun-
ning en of dat de laatste ti jd ook is 
toegenomen? Ik verzoek daarom de 
zaak nader te onderzoeken, omdat ik 
de situatie zoals die nu is, hoogst 
onbevredigend vind. Ik overweeg dan 
ook in tweede termijn - als die ooit 
komt - op dit punt een motie in te 
dienen. 

De premieheffing over de uitkerin-
gen bij ziekte wordt door de Minister 
als reëel voorgesteld. Hij erkent 
weliswaar dat dit het inkomen van 
een regelmatig zieke werknemer 
vermindert, maar de koopkracht van 
een gezonde collega verbetert. Of, 
zoals ik het heb begrepen: de gulden 
van de zieke werknemer is de extra 
gulden die een gezonde collega 
verdient. Daarmee zou de koopkracht, 
macro-economisch gezien, niet 
achteruit gaan. Ik heb daarover nog 
mijn twijfels, gezien de premiever-
schuivingen en -verhogingen, maar 

zelfs als dat zo zou zijn, dan zie ik daar 
op zich nog niets rechtvaardigs in. 

Ik zie geen rechtvaardig argument 
voor een verschuiving van koopkracht 
van regelmatig zieke werknemers 
naar gezonde collega's. Juist bij 
regelmatig ziek zijn hebben mensen 
extra kosten. Juist tijdens de onzeker-
heid van ziekte is de garantie van een 
volledig inkomen heel belangrijk. 
Waarvan moet anders gas, licht, huur 
en dergelijke worden betaald? Als 
in strijd in de bedrijven 100 procent 
doorbetaling netto loon tijdens ziekte 
niet wordt bereikt, dan kan dat de 
mensen inderdaad honderden 
guldens per maand schelen als zij het 
ongeluk hebben langdurig ziek te zijn. 
Schulden die ontstaan zijn door 
langdurige ziekte, zijn een verschijnsel 
dat veel werknemers kennen van 
vroeger. In die ti jd kon men door 
ziekte aan lager wal raken. 

Als het je nu weer een paar honderd 
gulden per maand gaat kosten, dan is 
de vraag wat dat zal betekenen voor 
de werknemers die regelmatig ziek 
zijn. Het is dan ook logisch dat dit 
wetsontwerp stakingen heeft veroor-
zaakt, omdat velen niet meer naar de 
situatie van vroeger terug wil len. Als 
de Regering in antwoord op een 
vraag van D'66 stelt dat er een beroep 
kan worden gedaan op de Algemene 
Bijstandswet, dan is dat natuurlijk wel 
waar. Dat is echter toch niet serieus 
het perspectief dat de Regering 
langdurig zieken wi l voorhouden! 

Ik heb al gezegd dat het wetsontwerp 
de situatie voor werknemers drastisch 
dreigt te verslechteren. Het feit dat 
werkgevers worden geconfronteerd 
met vijf wachtdagen kan leiden, met 
name voor het midden- en kleinbedrijf, 
tot een toenemend gebruik van de 
afwijkingsmogelijkheden die artikel 
1638c BW biedt. Omdat afwijking nu 
kan bij schriftelijke overeenkomst 
- dat is weliswaar geen wijziging, 
maar het is gehandhaafd - heb je de 
kans dat juist zwak georganiseerde 
groepen van deze mogelijheid de 
dupe zullen worden. Ik heb dat 
trouwens ook al in de schriftelijke 
behandeling naar voren gebracht. Ik 
heb echter geen antwoord gekregen 
op mijn vraag waarom deze mogelijk-
heid, in tegenstelling tot de toezegging 
van de Minister tijdens het begrotings-
debat, toch nog is gehandhaafd. 
Indertijd zei hij dat deze afwijkingsmo-
gelijkheid niet meer zou voorkomen, 
althans als ik het goed heb begrepen. 

Ik overweeg dan ook, als de behan-
deling van het wetsontwerp wordt 
voortgezet en afhankelijk van het 
antwoord van de Minister, een 

amendement hierop in te dienen. Dat 
geldt trouwens ook voor de bevoegd-
heid van de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid om bij 
algemene maatregel van bestuur het 
premiepercentage voor de werknemer 
in het kader van de ziektewet vast te 
stellen. Weliswaar heeft er een 
verbetering plaatsgevonden, omdat 
nu is toegevoegd: voorafgaande 
advisering door de SER. Naar de 
mening van mijn fractie echter is 
parlementaire controle ook daarmee 
volstrekt onvoldoende verzekerd. 

Ik zou nog een tijdje kunnen 
doorgaan om op een aantal onderde-
len kritiek te leveren. Dat is in de 
schriftelijke behandeling al uiten-
treuren gebeurd. Ik denk dat het 
wetsontwerp veel zaken door elkaar 
gooit. Het tast bovendien en passant 
ook nog de rechten van werklozen 
aan. Daaraan is weinig aandacht 
besteed. Een werkloze die een 
WW-uitkering onvangt, zal indirect de 
wachtdagen voor eigen rekening 
nemen. 

De bedrijfsvereniging brengt 
immers deze wachtdagen in mindering 
op de totale uitkeringsduur. Het lijkt 
dan ook een soort DSM-regeling, met 
dit verschil dat het niet gaat om 
vakantiedagen, maar om het inleveren 
van uitkeringsdagen en daarmee om 
de vergroting van de mogelijkheid om 
zo snel mogelijk in de bijstandsregeling 
terecht te komen. 

Het standpunt van de Regering ten 
aanzien van het minimumdagloon 
heeft mijn fractie zeer verbaasd. Uit 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag lees ik dat de Minister 
begrip heeft voor de vele bezwaren. 
Hij kent echter op dit moment geen 
beter alternatief, gegeven het uit-
gangspunt van de Regering, dat de 
werkingssfeer van het minimumdag-
loon tot kostwinners moet worden 
beperkt. Verder staat in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag dat er 
binnen de Regering geen eensluidende 
opvatting over het kostwinnersbegrip 
bestaat. Dan is het interessant om te 
weten wiens opvatting nu in dit 
wetsontwerp is vastgelegd. Houdt dit 
nu een voorzetje in voor de uitwerking 
van het begrip 'echte minima' en is de 
Regering overigens niet van mening 
dat zij de kans loopt, in stri jd te 
handelen met internationale verplichtin-
gen? Hoe denkt de Regering over het 
standpunt van de Emancipatieraad, dat 
deze bepalingen in het wetsontwerp in 
strijd kunnen zijn met bepalingen die 
rechtstreekse werking hebben? Had de 
Regering, om zorgvuldig te zijn, niet 
tenminste het advies van de Europese 
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Commissie hierover moeten inwinnen, 
zoals ook de Emancipatieraad oppert? 

Het argument dat de EEG-richtlijn 
pas in 1984 moet worden ingevoerd, 
snijdt naar de mening van mijn fractie 
geen hout, tenzij de Regering van 
plan is om eerst allerlei kostwinners-
begrippen te creëren, en in 1982 alles 
ineens weer te veranderen. Dat lijkt 
mij een vreemde zaak, afgezien van 
het feit dat ik het eens ben met de 
interpretatie van de Emancipatieraad, 
dat het invoeren van kostwinnersbe-
grippen op dit moment tenminste in 
strijd moet worden geacht met de 
geest van de EEG-richtlijn. Het 
standpunt over het zelfstandig 
inkomen van vrouwen dreigt in deze 
economische crisis gemakkelijk te 
belanden in het 'kostwinnersmoeras'. 
Als dat gebeurt, zal de Regering nog 
het nodige verzet kunnen verwachten. 
Daar zit zij, volgens mij , niet bepaald 
op te wachten. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het valt niet mee om te 
komen tot een eerlijke en rechtvaardige 
beoordeling van de plannen van het 
kabinet met betrekking tot de Ziekte-
wet. Iedereen (althans bijna iedereen) 
is overtuigd van de noodzaak om de 
collectieve uitgaven die in de con-
sumptieve sfeer worden besteed, te 
beheersen. Daarmee kan ruimte 
worden geschapen voor investeringen 
ten behoeve van de werkgelegenheid. 
Er zijn groeperingen die dit soort 
bestedingen mogelijk wil len maken 
door het verzwaren van de collectieve 
lasten voor alle inkomens vanaf 
modaal en hoger. Maar dat zou toch 
niet stroken met het regeerakkoord. 
Het is ook niet wat wi j wenselijk 
achten. Overheidsinvesteringen ten 
behoeve van de werkgelegenheid 
zullen vooral mogelijk moeten 
worden door de overdrachtsuitgaven 
drastisch te verminderen. Ook in het 
regeerakkoord worden daartoe 
aanzetten geleverd. Onze gedachten 
gaan uit naar een privatisering van de 
sociale verzekeringen ten behoeve 
van bovenmodale uitkeringen. Nu is 
die weg gelukkig nog niet afgesloten. 

Ik zou er daarom ook bij de Minister 
en zijn Staatssecretarissen op wil len 
aandringen, het akkoord uit de 
Voorjaarsnota op dit punt zo snel 
mogelijk uit te voeren. Een vrij 
willekeurige maatregel, als bevriezing 
van alle uitkeringen op een zeker 
niveau, kan dan worden voorkomen. 
Uitvoering van een nieuw systeem 
moet bovendien op een zodanige 

schaal gebeuren, dat volstrekte 
zekerheid bestaat dat het nieuwe 
systeem op de lange termijn betaal-
baar blijft, ook als de overheidsinkom-
sten als gevolg van de verminderde 
aardgasbaten minder rijkelijk vloeien. 
Beter in één keer te laag ingezet, 
zodat de regelingen later nog wat 
verbeterd kunnen worden, dan jaar op 
jaar een stukje van het sociale 
zekerheidsgebouw te moeten afbre-
ken. 

De vraag kan echter worden gesteld 
of de voorgestelde ingrepen in de 
Ziektewet wel de meest voor de hand 
liggende manier waren om te komen 
tot een beperking van het beslag van 
de collectieve sector. De Ziektewet 
heeft immers gedeeltelijk een ge-
mengd karakter. Enerzijds sociale 
verzekering, anderzijds ook onderdeel 
van de arbeidsvoorwaarden. De 
veranderingen die in de adviesaan-
vraag van 4 januari aan de SER 
werden voorgesteld, hadden ook dat 
gemengde karakter. Enerzijds een 
reële beperking van de collectieve 
uitgaven door vergroting van het 
aantal wachtdagen van 2 tot 5, 
anderzijds een eenmalige doorbreking 
van de 100% doorbetalingsclausules 
in de ca.o.'s. Met name tegen dit 
laatste element is veel verzet gerezen. 
Is het niet waarschijnlijk dat dit verzet 
extra voeding kreeg door het eenmali-
ge karakter van de ingreep? 

Op 1 april zouden de contractuele 
clausules onverbindend worden 
verklaard. Op 2 april zouden alweer 
nieuwe clausules mogen worden 
afgesproken. Hier ligt de verdenking 
van willekeur wel vlak om de hoek. 
Begrijpelijkerwijs werd deze ingreep 
vergeleken met het afpakken van een 
jas, met daarna de mogelijkheid om 
deze direct weer terug te kopen. 
Wanneer duidelijk was gemaakt dat 
de 100% netto-uitbetaling om verschil-
lende redenen volstrekt niet meer 
mogelijk zou zijn, dan zou dit denk ik 
makkelijker te aanvaarden zijn 
geweest dan de eenmalige ingreep, 
die direct weer ongedaan gemaakt 
kon worden. De mogelijkheid tot het 
maken van nieuwe afspraken over de 
100% netto-doorbetaling is de 
achilleshiel van het oorspronkelijke 
voorstel geweest. Omdat met name 
de bovenwettelijke uitkeringen meer 
het karakter hebben van een onderdeel 
van de arbeidsvoorwaarden dan van 
de sociale zekerheid, was voorafgaand 
overleg met de sociale partners 
hierover, afgezien van de verplichte 
consultatie van de SER, beter geweest. 

Op grond van de reeds sinds lang 
bestaande c.a.o.-afspraken zouden 
dergelijke ombuigingsmaatregelen 

zonder nadere voorziening volledig 
voor rekening van de werkgevers 
komen. Het kabinet had de sociale 
partners op deze consequenties 
kunnen wijzen en het had kunnen 
vragen of zij bereid waren, vri jwil l ig 
onderling een andere lastenverdeling 
af te spreken. Doordat in de adviesaan-
vraag van 4 januari meteen werd 
aangekondigd dat het kabinet uit 
eigen beweging zou gaan ingrijpen in 
de collectieve arbeidsovereenkonv 
sten, werd het sociale klimaat direct 
verstoord. Wanneer de sociale 
partners in een vrije overlegsituatie 
waren gebracht en wanneer de 
uiteindelijke uitkomst van dit overleg 
had geresulteerd in een onevenwichti-
ge lastenverdeling tussen werkgevers 
en werknemers, dan zou er voldoende 
reden zijn geweest om alsnog een 
wettelijke ingreep toe te passen. Ik 
heb de indruk dat de sociale partners 
in een te vroeg stadium onnodig zijn 
gebruuskeerd. 

Beoordelen wij de aanvankelijke 
voornemens alleen op hun zakelijke 
inhoud, dan kan men daaraan zeker 
aantrekkelijke kanten ontdekken. De 
voorgestelde uitbreiding van 2 naar 5 
wachtdagen en de heffing van sociale 
premies zijn tenminste voorstellen die 
tot een echte en reële beperking van 
de collectieve uitgaven aanleiding 
zouden geven. Het beperken van 
ziekegelden tot 80% zou een belang-
rijke globale lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven hebben kunnen beteke-
nen. De pijn van de voornemens was 
evenwichtig verdeeld. Zowel werkge-
vers als werknemers zouden worden 
aangesproken op hun verantwoorde-
lijkheid om een volumebeperking te 
realiseren. 

De voorgestelde ombuigingen 
zouden door middel van hun doorwer-
king naar het overheidspersoneelsbe-
leid nog tot enige substantiële 
aanvullende bezuinigingen kunnen 
leiden. In het informateursakkoord 
was met deze doorwerking ook 
gerekend. Het maakte een belangrijk 
onderdeel uit van het toen bereikte 
wankele compromis. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij weten 
allemaal hoe het gelopen is. Het 
aanvankelijke voornemen is funda-
menteel van karakter veranderd. De 
ombuigingslast komt vri jwel geheel 
op de schouders van de werkgevers. 
Volume-effecten zijn hoogst onzeker 
geworden nu de 100% netto-doorbe-
taling over vrijwel de gehele linie toch 
wordt gerealiseerd. Het stijgingsper-
centage van de loonkosten voor 1982 
komt overduidelijk in de gevarenzone. 
En er vindt een doorwerking naar de 
ambtenarensalarissen plaats waar-
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door het zoveelste gat valt in de 
financieringsplannen van het kabinet. 

Nu wordt van de zijde van het 
kabinet voorgesteld, door verschuiving 
van de sociale premies van werkgevers 
naar werknemers de ombuigingslast 
beter te verdelen. Dit is op zichzelf toe 
te juichen. Alleen de consequenties 
die dit met zich meebrengt, stemmen 
niet zo vreugdevol. Twee mogelijkhe-
den liggen voor de hand. De eerste is 
een nieuwe looneis van de vakbewe-
ging. De FNV-voorzitter heeft hiermee 
al gedreigd. En die dreiging is reëel, 
omdat de ca.o."Onderhandelingen 
nog niet zijn afgerond. Er bestaat kans 
op nieuwe sociale onrust als de 
werkgevers het been stijf houden. Of 
de werkgevers gaan door de knieën 
en dan wordt de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid gedwon-
gen, een algemene loonmaatregel af 
te kondigen. Dat is ook niet zo'n 
aanlokkelijk perspectief. 

De tweede mogelijkheid is dat het 
kabinet in het debat over de Voorjaars-
nota door de Kamer wordt gedwongen, 
toch nog iets te doen voor de minima, 
echt of onecht. Dat slaat dan een 
nieuw gat in de begroting. Draaien wij 
dan ook niet in een cirkeltje rond? 

Wat het optreden van de volume-ef-
fecten betreft heb ik mij verbaasd 
over de hoog gespannen verwachtin-
gen hierover. Zowel in het aanvanke-
lijke voorstel als in het nu aan de orde 
zijnde voorstel wordt op een half 
miljard gulden aan volume-effecten 
gerekend. Het was bij de eerste versie 
van het wetsontwerp - het vooront-
werp - al een slag in de lucht, maar 
wi j gunden de Minister daarbij het 
voordeel van de twijfel. Dat dezelfde 
effecten echter zullen optreden in de 
thans fundamenteel gewijzigde 
situatie is toch te veel gevraagd van 
ons voorstell ingsvermogen. Voor de 
verklaring van het optreden van deze 
volume-effecten wordt erop gewezen 
dat de hogere kosten van het eigen 
risico de werkgevers ertoe zullen 
aanzetten, maatregelen te treffen om 
ziekteverzuim tegen te gaan. Wij 
hebben in het voorlopig verslag 
gevraagd, welke maatregelen zijn 
bedoeld die zo snel en direct werken 
dat er zulke forse volume-effecten 
kunnen optreden. 

Gezien de vermogenspositie van de 
bedrijven zullen dit ook maatregelen 
moeten zijn die relatief goedkoop zijn. 
Als er kennelijk zulke maatregelen 
bestaan die snel en direct werken en 
die goedkoop zijn, waarom zijn deze 
maatregelen dan tot nu toe niet 
genomen in een periode dat het 

ziekteverzuim verdubbelde en de 
hogere premies ten laste van de 
werkgevers kwamen? Ons ongeloof in 
de realiteitswaarde van de geraamde 
volume-effecten is nog vergroot na 
kennisneming van de verleden week 
verschenen CCOZ-publikatie over 
ziekteverzuimbeleid in de praktijk. In 
de publikatie wordt opgemerkt dat de 
voorbereidingsfase van een beleid, 
gericht op beperking van het ziektever-
zuim, minstens twee jaar vergt. Dat is 
tot nu toe de realiteit geweest. Hoop 
doet wel leven, maar de werkelijkheid 
blijkt vaak harder te zijn. Wellicht 
kunnen wi j echter in dit debat alsnog 
bevredigende antwoorden op deze 
vragen krijgen. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt de verwachting 
uitgesproken dat de werknemers zich 
bewust zullen worden van de zware 
maatschappelijke lasten die voortvloei-
en uit het ziekteverzuim, doordat zij 
nu worden geconfronteerd met 
premieverhoging en lastenverzwaring. 
Gelooft de Minister dit nu echt? Denkt 
hij dat de werknemer die een verho-
ging van de WAO-premie krijgt 
opgelegd, zich realiseert dat dit komt 
omdat hij makkelijk - misschien tè 
makkelijk - eens een dagje thuisblijft? 
Een werknemer kijkt toch primair naar 
het netto-bedrag dat hij in handen 
krijgt? Dat bedrag is dan eenmalig 
lager op het moment van de premie-
verhoging. Het volgende jaar is hij 
daaraan echter al gewend. Bovendien 
begrijpt hij toch niets van al onze 
interne Haagse overwegingen om via 
een verhoging van onder andere de 
WAO-premie het ziekteverzuim tegen 
te gaan. 

Wie wordt geconfronteerd met een 
lagere netto-doorbetaling bij ziekte of 
met een aantal wachtdagen, zal zich 
inderdaad bij iedere ziekmelding 
realiseren wat de kosten van ziekte 
betekenen, zowel voor hem zelf als 
voor de samenleving. Een individuele 
prikkel werkt vele malen beter dan de 
voorgestelde collectieve prikkel via 
premieverschuivingen. Ook daarvoor 
bevat de CCOZ-publikatie concrete 
aanwijzingen. Als voorbeelden zien 
wi j daarin individuele factoren, zoals 
veranderde normen over arbeid en 
vrije t i jd, de invloed van echtscheidin-
gen, veel eten en drinken, en sporton-
gevallen. 

Het kabinet gaat er nog steeds van 
uit dat de stijging van de loonkosten 
onder de maximaal toegestane grens 
zal blijven. Een en ander wordt in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag uitvoerig voorgerekend. Op twee 
punten ben ik door deze berekening 

niet overtuigd. Dat betreft de 0,3% 
sociale lastenverlichting voor werkge-
vers als gevolg van volume-effecten. 
De RCO telt deze mijns inziens terecht 
niet mee. De post 'autonoom' van 
- 0 , 2 % moet in de meeste gevallen 
buiten beschouwing blijven, ook 
volgens het kabinet. Daarnaast houdt 
- voor zover ik heb kunnen nagaan -
de Minister geen rekening met de 
premieverhoging die noodzakelijk 
wordt door de herverzekering van 
wachtdagen. De laatste cijfers over de 
prijsontwikkeling doen ook een 
hogere prijscompensatie per 1 juli a.s. 
vrezen. De Minister zal zich deze 
mededeling van zijn vice-premier 
herinneren. Al met al komt de totale 
loonsommutatie ruim 0,5% hoger uit 
dan het kabinet berekent, namelijk op 
ruim 7%. Dat is dus 0,5% a 1 % te 
hoog. Op dit punt is bij ons de 
verontrusting beslist niet weggeno-
men. 

Ik kom tot het slot van dit onderdeel. 
Op dit moment is nog volstrekt 
onduidelijk welke alternatieve bezuini-
gingen op stapel staan voor het niet 
doorwerken van de Ziektewetmaatrege-
len in de ambtenarensalarissen. 

Dit alles overwegende, moeten wi j 
tot de conclusie komen dat het 
onderhavige wetsontwerp beter het 
Staatsblad niet kan bereiken. Zoals 
het nu is, maakt het onze economie 
onvoldoende gezond. Indien het 
ontwerp niet wordt gewijzigd, ligt 
verwerping ervan voor de hand. 

Hiermee zou echter het zoveelste 
ombuigingsvoorstel van tafel zijn. 
Mijn fractie tilt hieraan zwaar, omdat 
de noodzaak van ingrijpende, reële 
ombuigingen met de dag groter 
wordt. Op Regering en parlement rust 
de taak, eindelijk echt te kiezen voor 
ombuigingen die zoden aan de dijk 
zetten. De ene keer komt de Regering 
echter met een zo ondoordacht 
voorstel dat critici en actievoerders 
vrij spel hebben en de andere keer 
vervangt de Kamer een niet zo 
aantrekkelijk, maar wel reëel voorstel 
voor een eigen bijdrage in de ziekte-
kosten door een nog uit te werken 
regeling die hopelijk ook iets oplevert. 
Naar onze mening kunnen Regering 
en parlement het zich niet permitteren, 
zonder meer te concluderen dat het 
aan de orde zijnde voorstel inzake de 
Ziektewet het ook niet is. Zoals het nu 
is, beantwoordt het echter niet aan de 
doelstellingen van ombuiging in de 
collectieve sector en lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven. 

Er zijn niet veel mogelijkheden 
meer om het wetsontwerp alsnog 
aanvaardbaar te maken. De eenmalige 
ingreep in ca.o.'s is van de baan; 
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deze had trouwens een te willekeurig 
karakter. 

Er bli jven, dunkt mij , drie mogelijk-
heden over. De eerste is, het aantal 
wachtdagen op vier in plaats van vijf 
te stellen. De indruk bestaat echter dat 
dit onvoldoende is om aan de bezwa-
ren tegen het wetsontwerp tegemoet 
te komen. Graag hoor ik wat hiervan 
de precieze financiële consequenties 
zijn. 

De tweede mogelijkheid is, twee 
wachtdagen voor rekening van de 
werknemers te brengen. Hiervoor is 
veel te zeggen. In de eerste plaats 
betekent dit een extra risico dat 
rechtstreeks voor rekening van de 
werknemers wordt gebracht. De 
verantwoordeli jkheid voor de beper-
king van het vermijdbare verzuim 
wordt hiermee niet eenzijdig op de 
schouders van de werkgevers gelegd, 
maar wordt gedeeld. Er is dan geen 
collectieve prikkel voor de werkne-
mers, maar een individuele, die veel 
beter werkt. De neiging, straffeloos 
een of twee dagen thuis te bli jven, 
omdat controle op zo korte termijn 
meestal toch niet kan plaatsvinden, 
zal afnemen. Wachtdagen hebben als 
voordeel boven beperking van het 
netto uitkeringsniveau dat zij veel 
directer het kort durende verzuim 
raken en niet het lang durende. De 
voorgestelde verschuiving van de 
premie kan dan bovendien voor een 
belangrijk deel achterwege blijven. 
Daarnaast kan een directe lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven worden 
bereikt. De ombuigingspi jn is dan 
meer evenredig verdeeld dan nu het 
geval is. Bovendien zal vri jwel zeker 
een belangrijk volume-effect optreden. 

Deze verwachting is behalve op de 
door mij al genoemde CCOZ-publikatie 
gebaseerd op de cijfers over het 
verloop van het ziekteverzuim. Van 
1955 tot 1978 is het ziekteverzuim van 
mannen met 8 1 % toegenomen en dat 
van vrouwen met 88%. De gemiddelde 
duur van het verzuim is toegenomen 
met 2 1 % respectievelijk 42%, terwij l 
in deze 25 jaar de algemene voorzie-
ningen van de gezondheidszorg 
aanmerkelijk zijn toegenomen, de 
aandacht voor de arbeidsomstandig-
heden sterk is vergroot en de arbeids-
ti jd is verkort. Het kan geen toeval 
zijn dat het ziekteverzuim het sterkste 
toenam in de jaren waarin het 
inkomen het snelste steeg. 

Verder valt het op dat sinds 1968 
het kortste verzuim het sterkste is 
toegenomen. Het zeer langdurige 
verzuim is iets toegenomen en alle 
verzuim dat duurde tussen zes dagen 

en tweeënveertig dagen liep iets 
terug. Men mag verwachten dat het 
verzuim van een dergelijke duur 
betrekking heeft op een normaal 
ziektegeval. Verder blijkt uit de 
bekende cijfers dat jongeren vaker 
verzuimen dan ouderen en dat het 
aantal verzuimers groter is onder 
jongeren. Ouderen verzuimen minder 
frequent, maar langduriger. De 
omslag ligt ongeveer bij de generatie 
die na de vijftiger jaren op de arbeids-
markt is gekomen. 

De conclusie hieruit kan zijn dat de 
generaties die slechts de periode van 
sterke economische groei hebben 
gekend tijdens hun werk, een ander 
verzuimpatroon kennen dan de 
generaties die een andere historische 
situatie hebben meegemaakt. De 
welvaartsgolf van de zestiger jaren 
heeft kennelijk enigszins vervagend 
gewerkt op het normbesef in dezen. 
Kan het invoeren van wachtdagen 
voor rekening van de werknemer niet 
een middel zijn om hierin enige 
verandering aan te brengen? 

Er is hierbij nog een ander element 
dat onze aandacht vraagt. De bestaan-
de ca.o.-afspraken over doorbetaling 
van 100% nettoloon vanaf de eerste 
ziektedag stammen uit de ti jd dat de 
Ziektewet uitging van twee wachtda-
gen en het niet heffen van premies 
over de ziektewetuitkeringen. Als de 
wetgever de verantwoordelijkheid 
neemt voor de verandering van deze 
wettelijke bepaling, dan heeft de 
wetgever ook de verantwoordeli jkheid 
voor de consequenties van die 
wijzigingen. De Minister heeft getracht 
de ongewenste consequenties van de 
voorgestelde wijziging te voorkomen 
door een eenmalige onverbindendver-
klaring van ca.o."bepalingen voor te 
stellen. In die poging is hij niet 
geslaagd, maar dat ontslaat hem niet 
van de plicht een nieuwe poging te 
wagen. 

Een zwakke aanzet daartoe vinden 
we in de voorgestelde wijziging van 
artikel 1638c, zevende lid, van het BW, 
waarin de mogelijkheid tot onderhan-
delen over de eerste twee wachtdagen 
wordt geopend. Moeten we echter 
niet constateren dat deze poging 
helemaal vruchteloos zal blijken te 
zijn? Als de 100%-nettodoorbetaling 
door stakingsacties wordt afgedwon-
gen, dan zal dat toch evenzeer 
gebeuren met de voortgezette 
doorbetaling van ook de eerste twee 
wachtdagen? Om te garanderen dat 
die eerste twee dagen toch voor 
rekening van de werknemer komen, 
zou een verdergaande wetswijziging 
nodig zijn. Dat zou betekenen dat in 

het arbeidsrecht wordt bepaald, dat 
doorbetaling van loon pas mag vanaf 
de derde ziektedag en dat bedingen 
die daarmee in strijd zijn nietig zullen 
worden verklaard. Een dergelijke 
wijziging van artikel 1638c BW zou 
een vérgaande beperking betekenen 
van de particuliere contractsvrijheid. 

Nu kunnen erzeker omstandigheden 
zijn die een dergelijke ingreep van de 
overheid onvermijdelijk maken. Van 
de overheid mag niet worden verlangd 
dat zij blijft toezien, als de sociale 
partners niet bij machte zijn de in het 
belang van de werkgelegenheid 
noodzakelijke maatregelen overeen te 
komen. Maar ik realiseer mij dat een 
nietigverklaring van elke overeen-
komst tot doorbetaling van loon 
gedurende de eerste twee ziektedagen, 
de arm van de overheid wel erg 
verlengt. Een werkgever die zonder 
enig bezwaar in staat is tot doorbeta-
ling en dit uit sociale overwegingen 
ook tot zijn taak rekent, zou te prijzen 
zijn. Mag de overheid de werkgever 
beletten goed te doen, zo zou men 
zich kunnen afvragen. 

De vraag kan echter worden 
gesteld, of het nietig verklaren van 
bedingen die ertoe strekken ook de 
eerste twee wachtdagen door te 
betalen, er ook inderdaad toe leidt dat 
het de werkgever onmogeli jk wordt 
gemaakt iets voor zijn werknemers te 
doen. De werkgever kan alti jd, dunkt 
mij, vri jwil l ig aan werknemers iets 
extra's uitbetalen, bij voorbeeld in de 
vorm van een extra bonus, gratificatie 
of vrije dagen. De werkgever kan dan 
echter in ieder individueel geval 
hierover een nieuwe beslissing 
nemen. Hij houdt dus de mogelijkheid 
om iets extra's te doen voor zijn 
werknemers. Alleen kunnen deze 
laatsten daaraan geen rechten 
ontlenen. Het zijn geen extra's die 
onder stakingsdreiging kunnen 
worden afgedwongen. Uitbetaling 
van de eerste twee wachtdagen zal 
niet meer per ca.o. gegarandeerd 
kunnen worden. De consequentie 
hiervan is ook, dat dit niet meer 
doorwerkt in het koppelingsmechanis-
me met de ambtenarensalarissen. In 
het elimineren van dit element uit de 
koppelingen ligt voor de overheid, 
naast de reeds genoemde algemene 
overwegingen, ook een deel van het 
openbare belang van een dergelijke 
wetswijziging. 

Een ander deel van het openbaar 
belang is hierin gelegen, dat de 
onderhandelingspositie van de 
werkgevers wordt versterkt. De 
machtsverhoudingen zijn steeds meer 
verschoven van de werkgevers naar 
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de werknemersorganisaties. De 
uitkomsten van de c.a.o.-onderhande-
lingen die tot nu toe bekend zijn, laten 
wel zien waartoe deze machtsverhou-
dingen kunnen leiden, niettegenstaan-
de de ondubbelzinnige bedoelingen 
van de overheid ten aanzien van de 
gewenste lastenverdeling. Het is 
moeilijk goed te keuren dat de 
consequenties van die machtsverhou-
dingen en van het gebruik van het 
stakingswaping als onaantastbare 
gegevens worden gehanteerd en in 
feite hier de speelruimte van het 
debat bepalen. Te gemakkelijk leggen 
velen zich daarbij neer. De 19e-eeuwse 
liberalen is vaak verweten dat zij zich 
te gemakkelijk neerlegden bij de 
bestaande machtsverhoudingen, 
maar wij kunnen ons de vraag stellen 
of dit zelfde verwijt niet van toepassing 
is op de 20e-eeuwse socialisten. Is er 
in concreto geen aanleiding om nu de 
onderhandelingspositie van de 
werkgevers méér te versterken dan in 
het onderhavige wetsvoorstel ge-
beurt? Door middel van de nietigver-
klaring van bedingen die gericht zijn 
op het doorbetalen van de eerste 
twee wachtdagen zou dit gerealiseerd 
kunnen worden. 

Ik noemde drie mogelijkheden om 
het wetsvoorstel alsnog aanvaardbaar 
te doen zijn. De derde mogelijkheid is 
om vast te leggen dat de premies die 
nu over het ziekengeld worden 
geheven, ook daadwerkelijk voor 
rekening van de werknemers komen. 

Zo'n bepaling laat echter de 
mogelijkheid onverlet dat het ziekte-
geld toch tot 100% netto wordt 
aangevuid. Wil men de premies ook 
materieel voor rekening van de 
werknemers brengen, dan zal men 
ook dit door middel van het Burgerlijk 
Wetboek moeten regelen. In dat geval 
zal slechts een uitbetaling van 
maximaal negentiende van het 
vastgestelde loon zijn toegestaan. 
Omdat driekwart van de ziekteverzuim-
gevallen binnen veertien dagen weer 
wordt beëindigd, kan aanvullend 
worden bepaald dat afwijkingen naar 
boven zijn toegestaan na veertien 
dagen ziekte. Langdurig zieken 
worden dan niet te zwaar getroffen. 

Voor een dergelijke bepaling in het 
BW gelden dezelfde argumenten vóór 
en tegen als voor een bepaling inzake 
het niet betalen van twee wachtdagen. 
Ik hoor graag van de Minister in 
eerste termijn een duidelijk antwoord 
op de vraag welke van de laatste 
wijzigingsvoorstellen voor hem de 
minste bezwaren zullen opleveren. 
Wanneer de Minister zegt dat de arm 

van de overheid niet zo ver reikt dat 
zij gerechtigd is de voorgestelde 
beperkingen van de contractsvrijheid 
te bewerkstelligen, dan moet hij zijn 
wetsontwerp intrekken. Immers, dan 
is hij niet bij machte de ongewenste 
consequenties van zijn eigen wets-
voorstel weg te nemen. Zo'n voorstel 
mag hij niet indienen. 

Ik wil tot slot nog enkele korte 
opmerkingen maken. Mijn fractie kan 
instemmen met de voorgestelde 
minimumdagloonbepal ing, alhoewel 
de materiële betekenis van die 
bepaling ongetwijfeld zeer gering zal 
zijn, nu in de meeste ca.o.'s is 
overeengekomen om 100% van het 
netto laatstverdiende loon uit te 
betalen. Mijn fractie acht het ook 
terecht dat deze minimumdagloonbe-
paling beperkt wordt tot diegenen die 
in de tariefgroepen 3 of 4 vallen. De 
overheid moet inderdaad een mini-
mumbestaansniveau garanderen. 
Anderhalf, twee of drie maal het 
minimumniveau behoeft niette 
worden gegarandeerd. Het blijkt 
telkens weer dat de keuze die sommige 
fracties doen voor individualisering in 
de eerste plaats op financiële grenzen 
stuit, met de negatieve consequenties 
voor de werkgelegenheid bij over-
schrijding van die grenzen. In de 
tweede plaats kan dit leiden tot een 
optreden van de overheid waar dit 
niet nodig is. Het gevolg daarvan is 
een relatieve vermindering van de 
betekenis van intermenselijke relaties. 

In het voorlopig verslag zette mijn 
fractie vraagtekens bij het schrappen 
van de bepaling in het BW dat de 
werkgever niet tot doorbetaling van 
het loon verplicht is indien de ziekte is 
toe te schrijven aan onzedelijk gedrag 
van de werknemer. Alhoewel een 
dergelijke bepaling thans nog nauwe-
lijks functioneert en ook nauwelijks 
serieus is na te komen, was het wel 
een bepaling die de betrokkenen op 
hun eigen verantwoordelijkheid wees. 
Alszodanig kan dit wettelijk voorschrift 
toch een positieve functie hebben. 
Aan schrapping hadden wi j dan ook 
geen behoefte. Wij zullen ons er 
echter ook niet tegen verzetten, te 
meer niet omdat de bepaling ook wel 
toegepast is, blijkens de jurisprudentie, 
op ongehuwde moeders. 

Mijn fractie stemt in met het 
tweesporenbeleid van het kabinet: 
ombuigen enerzijds en het werkgele-
genheidsprogramma anderzijds. De 
ombuigingsvoorstellen moeten echter 
de pijn wel evenredig verdelen. Een 
beperking van kortlopende uitkeringen 
krachtens de Ziektewet was een 
aanvaardbare ombuiging geweest, 

maar het kabinet heeft weinig gelukkig 
geopereerd. Realisering van het thans 
voorliggende voorstel js daarom 
uitermate moeilijk geworden. Wij 
hebben drie mogelijke wijzigingen 
voorgesteld. Het zijn ten dele ingrijpen-
de wijzigingen. Wij horen graag aan 
welke de voorkeur wordt gegeven. 
Wil de Minister geen enkele wijziging 
op zijn voorstel toestaan dan zal hij 
het moeten intrekken. Andere ombui-
gingsvoorstellen in de sociale sector 
zijn dan onontkoombaar geworden. 
Differentiëring naar relatieve behoef-
ten en privatisering van bovenmodale 
uitkeringen zijn daarbij onze eerste 
keus. Ik ben benieuwd naar de keuze 
van de Minister ten aanzien van zijn 
ziektewetvoorstel. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Toen het buitengewoon 
congres van de Partij van de Arbeid in 
september 1981 besloot dat de Partij 
van de Arbeid regeringsverantwoorde-
lijkheid zou gaan dragen, was dit in de 
wetenschap dat de partij voor de 
opgave zou komen te staan, scherpe 
en onaangename keuzes te moeten 
maken. Een verantwoordelijkheid die 
de fractie van de Partij van de Arbeid 
ook niet uit de weg gaat, omdat voor 
ons doelstellingen zoals werkgelegen-
heid en een eerlijke verdeling van 
inkomens zeer zwaar wegen. Ombui-
gen in de collectieve sector is voor 
ons een moeilijk proces. Wij zijn ons 
ervan bewust dat iedere ombuiging in 
deze sector, ook het thans voorliggen-
de wetsontwerp, negatieve effecten 
op de werkgelegenheid kan hebben 
op korte termijn. Immers, het terug-
dringen van het ziekteverzuim - hoe 
legitiem deze doelstelling ook is - kan 
een vermindering van het aantal 
arbeidsplaatsen teweegbrengen. Een 
dergelijke gedachtengang zou kunnen 
leiden tot de idee, dat toenemend 
ziekteverzuim gunstig zou zijn voor de 
werkgelegenheid. Structureel is dit 
een zeer onjuiste benadering. Een 
goed werkgelegenheidseffect behoort 
te worden bereikt door bij voorbeeld 
herverdeling van de arbeid. Een lager 
ziekteverzuim is op langere termijn 
niet alleen gunstig voor de collectieve 
lastendruk en voor het sociale klimaat 
binnen de onderneming, maar vooral 
voor de werknemer zelf. 

Het tweede dilemma voor de Partij 
van de Arbeid is dat wij juist in de 
sociale zekerheid bewust risico's 
collectief menen te moeten verzekeren, 
aangezien de spreiding van de risico's 
- zoals bij voorbeeld ziekte - over 
individuen zeer ongelijk is. Toch heeft 
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de Partij van de Arbeid door het 
aanvaarden van het regeerakkoord 
zich bereid verklaard in de collectieve 
sector om te buigen. In dat licht 
bezien, is het niet verwonderli jk, neen 
zelfs terecht, dat voornemens van het 
kabinet met betrekking tot de Ziektewet 
binnen mijn partij en heviger nog 
binnen de vakbondsvleugel van de 
arbeidersbeweging tot heftige 
discussies hebben geleid. De discus-
sies spitsen zich toe op een aantal 
hoofdpunten: de nietigverklaring van 
de bestaande c.a.o.-afspraken en 
voorgenomen individuele inkomens-
achteruitgang van zieken. 

Ik overdrijf niet wanneer ik stel, dat 
juist binnen de Partij van de Arbeid de 
voorgenomen Ziektewet-plannen op 
alle niveaus zijn bediscussieerd en 
bekritiseerd, waarbij uiteindelijk in 
een moeizaam afwegingsproces - dat 
zijn sporen voor de partij heeft 
nagelaten - toch de keuze is gemaakt, 
ombuigingen in het kader van de 
Ziektewet te accepteren onder een 
aantal voorwaarden. Cruciaal is 
daarbij geweest, dat de Regering 
behoorde af te zien van haar oorspron-
kelijke voornemen, bestaande c.a.o.-af-
spraken nietig te verklaren. Wie dit 
afwegingsproces binnen de Partij van 
de Arbeid heeft gevolgd - wi j discus-
sieren over zulke zaken onverbloemd 
in de openbaarheid - weet, dat wi j 
hevig hebben getracht te zoeken naar 
alternatieven, die ook behoorden te 
voldoen aan de criteria waaraan wij 
het voorliggende wetsontwerp 
hebben getoetst. 

Er mag geen ingrijpende stelselwij-
ziging van de sociale zekerheid 
plaatsvinden, zonder dat daarvoor 
eerst een goede discussie en afweging 
heeft plaatsgevonden over de totale 
aanpak van veranderingen in de 
sociale zekerheid. Zeker, wi j hebben 
suggesties gehoord vandefractievoor-
zitter van het CDA: het invoeren van 
het kostwinnersbegrip zou een 
alternatief kunnen zijn. Wij hebben 
dat echter niet gewild. Zeker is ons de 
voortdurende roep van werkgeverszij-
de om de welvaartskoppeling tussen 
lonen en uitkeringen los te laten, weer 
ter ore gekomen. De Partij van de 
Arbeid kiest daar niet voor! 

Een ander criterium, dat voor ons 
doorslaggevend was, was het effect 
dat ombuigingsoperaties hebben op 
de minimuminkomens. 

Het wetsontwerp voldoet in zekere 
mate aan voor ons belangrijke 
voorwaarden. De voorgenomen 
premieheffing op het inkomen tijdens 
ziekte is geen fundamentele stelselwij-
ziging van onze sociale zekerheid. 

Integendeel! Na de invoering van de 
Wet Aanpassingsmechanismen was 
het inkomen tijdens ziekte de laatste 
uitkering die niet op enigerlei wijze 
aan premieheffing onderhevig was. 
Met andere woorden: het wetsontwerp 
harmoniseert wat betreft de premie-
heffing het sociale-zekerheidsstelsel. 
Tevens wordt - zij het dat ik daarop 
kritiek heb - nu ook in deze werkne-
mersverzekering een vloer gelegd 
door middel van een minimum-dag-
loonbepaling. 

Met de voorstellen is echter aan een 
belangrijke voorwaarde niet voldaan: 
het flankerend beleid - ik wi js hierbij 
op de Wet Arbeid Gehandicapte 
Werknemers - en de invoering van 
onderdelen van de Arbeidsomstandig-
hedenwet zijn nog niet geëffectueerd. 
Dat wij desalniettemin toch met de 
Regering van oordeel zijn, dat het 
wetsontwerp thans in de openbaarheid 
moet worden behandeld, vindt zijn 
grond in de overweging, dat het 
bedrijfsleven zich met ongemene 
spoed over deze voorstellen heeft 
moeten buigen in de Sociaal-Economi-
sche Raad. Bij de c.a.o.-onderhandelin-
gen heeft het bedrijfsleven recht op 
duidelijkheid en het parlement dient 
deze duidelijkheid te geven door zijn 
oordeel uit te spreken over de beleids-
voornemens van de Regering. 

De besluitvorming van het parle-
ment inzake de Ziektewet-operatie 
heeft naar ons oordeel directe 
consequenties voor de behandeling 
van de Voorjaarsnota. Een verdere 
overweging is geweest, dat de 
afronding van de schriftelijke procedu-
re de Regering het recht geeft dit 
wetsontwerp in het openbaar te 
verdedigen. 

Het wetsontwerp wijkt af van de 
adviesaanvrage aan de SER, zoals 
deze in januari is ingediend. De 
Regering heeft de afwijzing van 
ingrijpen in ca.o. 's - zowel van 
werkgeverszijde als van werknemers-
zijde — juist verstaan en het advies 
van bijna alle kroonleden gevolgd. 

Het moet in een democratische 
samenleving tot de onmogeli jkheden 
worden geacht, de vakbeweging voor 
kortere of langere ti jd te verbieden op 
te komen voor de belangen van 
specifieke groepen werknemers, in dit 
geval de zieken. Dit moet zeker niet 
alleen onmogelijk worden geacht 
vanwege het Europees Sociaal 
Handvest, of de verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie. Het 
recht van de vrijheid van onderhande-
ling van de vakbeweging zou daarmee 
immers tot in het hart worden 
aangetast. 

Ik ben er verheugd over, dat de 
vakbeweging ook gemeend heeft de 
extra last van premieheffing over het 
inkomen tijdens ziekte waar mogelijk 
niet bij de individuele zieke werknemer 
te leggen. De vakbeweging heeft er 
bewust voor gekozen, deze extra last 
collectief te wil len dragen en daarover 
in het kader van het arbeidsvoorwaar-
denoverleg met de werkgevers te 
onderhandelen. Het risico van ziekte 
treft immers niet iedereen even 
zwaar. Er is - naast de andere oorzaken 
die er zijn - een directe relatie tussen 
de aard van de arbeid en het ziekte-
verzuim. In dit verband wi l ik mijn 
teleurstelling uitspreken over de wijze 
waarop bij het bedrijf DSM de 
arbeidsduurverkorting en hetziekte-
verzuimbeleid zijn gekoppeld. 

De doelstellingen van het wets-
ontwerp zijn veelzijdig: een ombuiging 
van de uitgaven van de collectieve 
sector naar de marktsector, een 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven 
en het stimuleren van een beleid 
gericht op het terugdringen van het 
ziekteverzuim. Naar het oordeel van 
mijn fractie zal de structureel beoogde 
doelstelling op termijn worden 
bereikt. Ervan uitgaan dat, zeker na de 
heftige beroering die de oorspronke-
lijke voornemens teweeg hebben 
gebracht, alleen al in de tweede helft 
van 1982 het totale ombuigingseffect 
van de wet zal worden gerealiseerd, is 
wellicht te veel gevraagd. Kan de 
Minister al een beeld geven van de te 
verwachten lastenverlichting, ten 
gevolge van de Ziektewet, voor het 
bedrijfsleven voor dit jaar en de 
hierop volgende jaren? 

Kan de Minister ingaan op het 
tweezijdig verwijt met betrekking tot 
de ziektewetoperatie en de voorgeno-
men premieverschuiving in het kader 
van de Voorjaarsnota? Het verwijt van 
de vakbeweging houdt in, dat de 
ziektewetoperatie én de premiever-
schuiving 'dubbel pakken' is. En is 
dat dan niet terecht, zeker daar 
waar werknemers zelf de lasten 
dragen van de premieheffing over het 
inkomen tijdens ziekte. Het verwijt 
van de werkgevers houdt in, dat zelfs 
de premieverschuiving in de Voor-
jaarsnota nog niet voldoende soelaas 
biedt om de lastenverzwaring, 
voortkomend uit de ziektewetoperatie, 
te compenseren. Ook zou ik graag een 
verdere onderbouwing wil len horen 
van het berekenen van het volume-ef-
fect. 

Naar mijn stellige overtuiging is het 
onjuist te veronderstellen, dat een 
individuele financiële prikkel aan een 
werknemer, door inkomensachteruit-
gang of door ziektedagen voor eigen 
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rekening, een verzuimbestrijdend 
beleid bevordert of ziekteverzuim 
voorkomt. Is de Staatssecretaris het 
eens met deze stelling? Deelt zij mi jn 
mening dat, juist door werkgevers en 
vakbeweging - die immers samen 
betrokken zijn bij de kosten van hoog 
ziekteverzuim - een actief verzuimbe-
leid kan en behoort te worden 
gevoerd, waarbij de rol die bedrijfsle-
dengroepen en ondernemingsraden 
kunnen spelen van groot belang is? 
Kunnen de Staatssecretaris en de 
Minister aangeven op welke wijze de 
Regering, naast de invoering van de 
ARBO-wet, bedrijven en werknemers 
behulpzaam kan en zal zijn bij een 
actief ziekteverzuimbestrijdingsbeleid? 

Ik ben mijn algemene beschouwing 
begonnen met kort in te gaan op de 
moeilijke afweging die de PvdA heeft 
moeten maken met betrekking tot de 
ziektewetoperatie. Bij anderen - met 
name bij onze coalitiepartners - is het 
aanvankelijke enthousiasme voor de 
voorstellen van de Regering in de 
loop van de tijd afgenomen. Het is 
afgenomen naar de mate waarin de 
onderhandelingsvrijheid van de 
vakbeweging en de werkgevers niet 
werd ingeperkt en naar de mate 
waarin in het c.a.o.-overleg door deze 
twee partijen een oplossing werd 
gezocht en gevonden voor de lasten-
sti jging, voortvloeiend uit de premie-
heffing over het inkomen tijdens 
ziekte. 

Juist waar het een voorstel betreft 
van de Regering in het kader van de 
gezamenlijk besproken ombuigingen 
- waarvan wij allen de noodzaak 
onderkennen - legt het een zware 
verantwoordeli jkheid op de schouders 
van de coalitiepartners, als zij ertoe 
mochten besluiten, dit wetsvoorstel 
niet te aanvaarden. 

Mijn fractie ziet geen andere 
mogeli jkheid, verantwoorde ombui-
gingsvoorstellen in plaats hiervan nog 
dit jaar in te voeren. Ook alternatieven 
- wi j hebben ons geen moeite 
bespaard om ze te zoeken, doch wi j 
hebben ze niet gevonden - moeten 
naar ons oordeel voldoen aan de 
criteria, dat het stelsel van sociale 
zekerheid niet domweg of grofweg 
wordt aangetast. Ook alternatieven 
moeten voldoen aan ten minste de 
vereiste bescherming van de koop-
kracht van de minima. 

Ik wijs er bovendien op, dat vooruit-
lopend op de premieheffing over het 
inkomen tijdens ziekte, de premievast-
stelling van de werknemersverzekerin-
gen - de WAO, de WW en de Zieken-
fondswet - al heeft plaatsgevonden. 

Het niet doorgaan van de ziektewet-
operatie zal dan toch moeten leiden tot 
een herziene premiestell ing, als wij 
wil len dat er geen tekorten ontstaan 
in de fondsen. 

Ik zou graag van de bewindslieden 
wil len weten om welke bedragen het 
gaat, welke premiestijging hiermee 
gemoeid zou zijn en hoe deze premie-
stijging verdeeld zou zijn geweest als 
van een Ziektewet geen sprake was. Ik 
wijs erop dat, als een premiedrukstij-
ging het gevolg zou zijn van een 
eventuele afwijzing van de ziektewet-
plannen, een verdere verzwaring van 
de premiedruk voor werknemers, 
zoals is aangekondigd in de Voorjaars-
nota, naar het oordeel van mijn fractie 
tot de onmogelijkheden behoort. 

Mijnheer de Voorzitter! Na deze 
beschouwing van meer algemene 
aard wi l ik ingaan op een aantal 
onderdelen van het wetsontwerp. Het 
heffen van premie over het inkomen 
tijdens ziekte - niemand zal dat wil len 
ontkennen - is structureel juist. Zoals 
ik al heb gesteld, is het terecht dat 
bestaande c.a.o.-afspraken gehand-
haafd kunnen blijven. Het is eveneens 
terecht dat deze nieuwe last onderdeel 
uitmaakt van de onderhandelingen 
over de arbeidsvoorwaarden. 

Ik wil daarmee niet ontkennen dat 
dit een zeer zware druk legt op de 
ca.o."Onderhandelingen. De loonruirrv 
te is beperkt en de vakbeweging gaat 
met een breed eisenpakket de onder-
handelingen is, waarbij ik vooral wijs 
op de arbeidstijdverkorting. Ook hier 
geldt dat moeilijke keuzen onvermijde-
lijk zijn. 

De vijf wachtdagen voor werkgevers 
vormen mijn volgende onderwerp. 
Hoewel het leggen van een eigen 
risico bij werkgevers voor de lasten 
van ziekteverzuim strookt met het 
verkiezingsprogramma van mijn 
partij, heeft mijn fractie juist op dit 
punt problemen. Deze problemen 
hangen niet samen met de voorgestel-
de invoering van de vijf wachtdagen 
op zichzelf, maar wel met het nog niet 
geëffectueerd zijn van het aangekon-
digde flankerende beleid. Ik wijs 
hierbij op een aanstellings- en ontslag-
beleid, op de maatregelen aangekon-
digd in de ontwerp-wet gehandicapte 
werknemers en het pas op 1 januari 
ingaan van gedeelten van de ARBO-
wet. 

Doordat dit flankerend beleid nog 
ontbreekt, wordt niet voorkomen dat 
de lasten van dit nieuwe werkgevers-
risico kunnen worden afgewen-
teld op de werknemers. Werkgevers 
zijn dan misschien nog sneller 
geneigd, groepen werknemers of 

individuen met een vermeend hoog 
ziekterisico niet aan te nemen of als 
eerste te ontslaan. Ik wijs hierbij op 
oudere werknemers en op vrouwelijke 
werknemers. Het gaat hierbij om het 
vermeende hoge risico. Ik wi l er met 
name op wijzen dat waar het vrouwe-
lijke werknemers betreft, steeds weer 
wordt gedaan alsof vrouwen een 
extra risicofactor bij zich dragen. Dat 
was zelfs het geval bij de invoering 
van de gelijke beloning voor vrouwen 
en mannen. Het is onzin, dit te 
veronderstellen. 

Zelfs de bij vrouwen veel vaker dan 
bij mannen voorkomende meervoudi-
ge belasting door zowel buitenshuis 
als thuis arbeid te verrichten, blijkt 
niet tot een hoger ziekteverzuim te 
leiden daar waar mannen en vrouwen 
in vergelijkbare werksituaties verkeren. 

Ik stel niet dat de meervoudige taak 
niet zwaar is. Daarvoor moeten stellig 
maatregelen worden getroffen en in 
een ander kader zal ik daar graag met 
de bewindslieden verder over spreken. 
De correlatie echter tussen ziektever-
zuim en de omstandigheden in de 
betaalde arbeidswereld, waar vrouwen 
veel vaker arbeid verrichten zonder 
uitzicht op promotiekansen met een 
zware geestelijke en lichamelijke 
belasting is veel en veel groter. 

Juist hier zal een goed sociaal 
beleid binnen de onderneming met 
een goede registratie van het arbeids-
verzuim, waarbi j ook de samenhang 
tussen arbeidsplek en het ziektever-
zuim wordt geregistreerd, gunstige 
effecten op het ziekteverzuim hebben. 

In de memorie van toelichting op 
het wetsontwerp werd gesteld dat zal 
worden gestreefd naar een overgangs-
periode van de huidige situatie van 
de collectieve premie voor werkgevers 
naar een nieuwe situatie waarin 
iedere werkgever zelf de financiële 
gevolgen van het risico van ziekte 
draagt. Nu er, blijkens deze memorie 
van toelichting toch van wordt 
uitgegaan dat collectieve herverzeke-
ring van deze wachtdagen mogelijk 
blijft in afwachting van de technische 
uitvoerbaarheid, wi l ik de Regering 
uitdrukkelijk verzoeken hierbij niet 
alleen uit te gaan van de techniek en 
de uitwerking van de criteria waaron-
der werkgevers zich kunnen herverze-
keren, maar ook rekening te houden 
met de mate waarin het flankerend 
beleid feitelijk geëffectueerd zal zijn. 

Namens mijn fractie doe ik een 
beroep op de Regering, pas dan 
individuele werkgevers werkelijk met 
het effect van de vijf wachtdagen te 
belasten, wanneer ook het ontwerp 
van wet gehandicapte werknemers is 
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aangenomen en artikel 10 van de 
ARBO-wet in werking is getreden. 

Een tweede kanttekening die ik 
moet maken met betrekking tot de 
mogelijkheid van afwenteling van de 
last van vijf wachtdagen van werkge-
vers op werknemers, betreft het feit 
dat de eerste twee wachtdagen 
schriftelijk ten laste van de werknemers 
kunnen worden gebracht. Al bij de 
schriftelijke voorbereiding heeft mijn 
fractie aangegeven dat naar haar 
oordeel alleen partijen in een contract 
in het kader van een heel pakket van 
maatregelen zoals dat in de ca.o. is 
geregeld, van de doorbetalingsver-
plichting van de werkgever zouden 
mogen afwijken. 

Het is ons bekend dat in de bestaan-
de wetgeving, waar de werkgever ook 
krachtens artikel 1638c een doorbeta-
lingsverplichting heeft, wel slechts 
schriftelijk van deze verplichting kan 
worden afgeweken. Het afschaffen 
van de mogelijkheid om carenzdagen 
in te voeren voor werknemers was 
vanaf de eerste voorstellen, één van 
de positieve punten die mijn fractie in 
deze voorstellen signaleerde. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag stelt de Regering wel 
- mede naar aanleiding van het 
pleidooi van de fracties van de SGP 
en het GPV om wachtdagen voor 
rekening van de werknemer te 
brengen - dat het wetsontwerp 
toelaat dat contractpartijen zelf 
overeenkomen, de eerste of de eerste 
twee ziektedagen ten laste van de 
werknemer te laten komen. 

Ik wil hierbij opmerken dat mijn 
fractie de stellingname van de 
Regering met betrekking tot het risico 
van de gezondheid van de individuele 
werknemers en de volksgezondheid in 
het algemeen van het invoeren van 
wachtdagen voor eigen rekening, 
zoals al door de Regering uiteengezet, 
geheel deelt. 

Maar waarom dan toch de mogelijk-
heid laten bestaan dat al op simpele 
schriftelijke wijze van deze doorbeta-
lingsverplichting van de werkgever 
kan worden afgeweken, waarmee een 
werkgever die een rechtspositie 
aanbiedt aan een werknemer, in feite 
eenzijdig de carenzdagen oplegt? Dit 
klemt naar ons oordeel des te meer, 
nu ook de in het Burgerlijk Wetboek 
vastgelegde doorbetalingsverplichting 
is verlaagd tot slechts 80% van het 
loon. Mijn fractie verzoekt de Regering 
dringend haar standpunt in dezen te 
herzien en te kiezen voor een moge-
lijkheid dat, voor wat betreft de eerste 
twee wachtdagen bij ziekte, in artikel 

1638c, zevende lid, slechts een 
afwijkingsmogelijkheid bij ca.o. of 
soortgelijke regeling wordt vastgelegd. 
Mijn fractie kan begrijpelijkerwijze 
instemmen met de nietigheidsbepa-
ling voor het ten laste brengen van de 
werknemers van de overige drie 
dagen. 

Wanneer materieel de vijf wachtda-
gen voor werkgevers ingaan, zal de 
Regering in overleg met het bedrijfs-
leven, zo heeft mijn fractie begrepen, 
nog nadere voorwaarden stellen 
waaraan werkgevers moeten voldoen 
wil len ze voor collectieve herverzeke-
ring in aanmerking komen. 

In de schriftelijke procedure heeft 
mijn fractie al gewezen op het 
probleem exacte grenzen te stellen 
met betrekking tot het aantal werkne-
mers. Gaat het om mensen of om 
formatieplaatsen? Dat klemt des te 
meer als het veel deeltijdwerkenden 
betreft. Ook heeft mijn fractie nog 
onvoldoende inzicht, zeker gezien het 
bij de nota naar aanleiding van het 
eindverslag verstrekte cijfermateriaal, 
in de achtergrond van de keuze om 
deze mogelijkheid tot collectieve 
herverzekering slechts open te stellen 
voor werkgevers met tien of minder 
werknemers. 

Dat inzicht zou mijn fractie wel 
graag krijgen waarbij wij voorshands 
geen problemen hebben met een iets 
soepeler opstelling in dezen ten 
aanzien van kleine werkgevers. 

Ik zou hier nogmaals uiteen wil len 
zetten welke problemen mijn fractie 
heeft met afspraken, zoals gemaakt 
tussen DSM en de Industriebonden in 
samenhang met de strekking van dit 
wetsontwerp. Het onderhavige 
wetsontwerp stelt dat het ziekterisico, 
afgezien van de eerste twee wachtda-
gen, niet volledig ten laste van de 
werknemers mag worden gelegd en 
dat over de overige ziektedagen een 
80%-doorbetalingsplicht geldt. Dat 
betekent naar mijn oordeel dat de 
maximale last die op werknemers 
gelegd mag worden bij ziekte 20% 
van het bruto loon per dag zou 
mogen zijn. Aangezien ook vakantie-
dagen als loon of een equivalent 
daarvan zijn aan te merken, zou naar 
mijn oordeel er slechts in geval van 
100% doorbetaling per ziektedag 
maximaal 1/5 de vakantiedag in 
mindering mogen worden gebracht, 
zulks onder de voorwaarde dat het 
aantal vakantiedagen niet daalt 
beneden de bestaande minimumnorm 
In die gevallen waar slechts 80% van 
het loon wordt doorbetaald, zouden 
naar ons oordeel zeker geen andere 
verminderingen - noch in loon, noch 

in vrije t i jd, noch in uitgesteld loon of 
uitgestelde vrije tijd - mogen worden 
toegepast. 

Een belangrijk onderdeel naar het 
oordeel van de Regering en naar het 
oordeel van mijn fractie is de mini-
mumdagloonbepaling, nu de doorbe-
talingsverplichting in het Burgerlijk 
Wetboek van het volledige loon 
verlaagd is naar 80% van het loon. 

In de schriftelijke procedure hebben 
we al gewezen op de problemen die 
kunnen ontstaan, aangezien immers 
het loonbegrip in het Burgerlijk 
Wetboek een ander loonbegrip is dan 
het loonbegrip in de Ziektewet. Ook 
zien we ingewikkelde procedures, 
daar waar de arbeidsongeschiktheid 
is ontstaan door een bedrijfsongeval 
of beroepsziekte. Dan immers is de 
werkgever toch zeker tot 100% 
doorbetaling van het volledige loon 
verplicht op grond van artikel 1638x. 

De minimumdagloonbepaling zelf 
roept bij ons een aantal vragen op. 
Terecht wordt geconstateerd dat de 
Ziektewet de enige werknemersverze-
kering is die geen bodemgarantie 
biedt. Met het principe van een 
bodemgarantie kan mijn fractie 
instemmen. Maar, zoals ook al bij de 
begrotingsbehandeling begin dit jaar 
met betrekking tot de minimumdaglo-
nen gesteld is, alle minimumdagloon-
bepalingen in de werknemersverzeke-
ringen kennen een kostwinnersbegrip, 
wat naar ons oordeel in strijd is met 
ons eigen Nederlandse beleid, gericht 
op de opheffing van discriminatie van 
vrouwen in de sociale zekerheid, zoals 
dat ook zijn weerslag vindt in de 
Europese richtlijnen. Trouwens, het 
gaat hierbij niet alleen om getrouwde 
vrouwen; ook alleenstaanden onder 
de 35 jaar worden voortdurend van 
dergelijke rechten afgehouden. 

Voorzitter! De introductie van weer 
een nieuw kostwinnersbegrip, met 
weer een andere definitie van wie als 
kostwinner wordt aangemerkt, zal de 
opheffing - direct of indirect - van 
discriminatie zeker niet dichterbij 
brengen. Kunnen de bewindslieden 
aangeven welke extra kosten ermee 
gemoeid zouden zijn om voor iedere 
werknemer een dergelijke bodemga-
rantie te realiseren? Daarbij zou 
rekening moeten worden gehouden 
met de omstandigheid dat in veel 
collectieve arbeidsovereenkomsten de 
bestaande 100% doorbetaling wordt 
gehandhaafd. 

Mijn fractie heeft er geen problemen 
mee een iets groter deel van de 
Ziektewetpremie ten laste te kunnen 
brengen van de werknemers. Wel zal, 
naar ons oordeel, bij een wijziging 
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van deze premiestelling het steeds zo 
moeten zijn dat niet alleen het 
bedrijfsleven, maar ook de Kamer 
hierbij betrokken zal worden. 

Terecht wordt geconstateerd dat 
een premieverschuiving in de Ziekte-
wet van werkgevers naar werknemers 
geen resultaat heeft voor de eigen 
risicodragers. Zij immers mogen geen 
premie in rekening brengen van de 
werknemers. Naar mijn oordeel is het 
juist dat de Regering niet voornemens 
is deze regeling te wijzigen. Feitelijk 
zou dat immers ook een inbreuk in de 
arbeidsvoorwaarden betekenen; 
werknemers in dienst van eigen 
risicodragers hebben immers het 
premievrij zijn voor de Ziektewet als 
één van de arbeidsvoorwaarden. De 
mogelijkheid om mee te doen aan de 
collectieve verzekering bestaat ook 
voor hen. Werkgevers zullen zich ook 
hier laten leiden door de kosten om 
zich al of niet aan te sluiten bij een 
omslag verzekering. 

Overigens baart de situatie van 
eigen risicodragers ons wel enige 
zorg. Het antwoord van de Regering 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag - dat aangezien de 
ziektekassen reserves hebben kunnen 
opbouwen, ook de eigen-risicodragers 
een zeker equivalent van dat bedrag 
hebben kunnen uitsparen, betekent 
niet dat op dit moment dergelijke 
reserves altijd beschikbaar zullen zijn. 
Kan de Minister aangeven of het juist 
is te veronderstellen dat dit wets-
ontwerp voor eigen-risicodragers op 
korte termijn grotere problemen 
veroorzaakt, ook al berusten die 
problemen natuurlijk wel op hun 
eigen onderhandelingsstrategie? 

Het wetsontwerp omvat een aantal 
voorstellen. De premieheffing over 
inkomen tijdens ziekte is, waar andere 
inkomens voortvloeiend uit arbeid 
ook aan premieheffing onderhevig 
zijn, structureel niet onjuist en wordt 
dus terecht bij dit wetsontwerp aan de 
orde gesteld. 

De wachtdagen voor werkgevers 
roepen bij ons geen principiële 
bezwaren op, zij het dat het materiële 
effect van deze maatregel voor de 
individuele werkgever naar ons 
oordeel pas geëffecuteerd behoort te 
worden, als de maatregel is ingebed 
in een totaalpakket van maatregelen, 
onder meer gericht op veiligheid, 
bescherming van de gezondheid, 
bevordering van welzijn en een 
intensieve inschakeling van bedrijfsge-
neeskundige diensten en bedrijfsart-
sen, zoals zo treffend wordt gesteld in 
de nota naar aanleiding van het 

eindverslag. Hiervan is nu feitelijk nog 
geen sprake. 

Mede gezien de houding van onze 
coalitie-partners, is mijn fractie zeer 
geïnteresseerd in de beantwoording 
van de zijde van de Regering op onze 
vragen en opmerkingen. Hierbij zij 
nogmaals gezegd, dat mijn fractie nu 
geen alternatief ziet voor deze 
ombuigingsvoorstellen in de sociale 
zekerheid én niet zal accepteren dat 
een eventuele premiedrukstijging 
voor werknemers, voortvloeiende uit 
het niet doorgaan van de Ziektewet-
operatie, gecombineerd wordt met de 
premieverschuiving zoals in de 
Voorjaarsnota is voorzien. 

Ons uiteindelijk oordeel zullen wi j , 
vanzelfsprekend, in de tweede termijn 
duidelijk aan de Regering laten horen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het begon allemaal zo 
redelijk. De overtuiging werd breed 
gedragen dat met inspanning moest 
worden gewerkt aan een duurzaam 
herstel van de economie en de 
werkgelegenheid, met name ook voor 
jongeren. Daarvoor is meer ruimte 
nodig in de marktsector. Die ruimte 
kan worden bereikt door een lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven en een 
terugdringing van de collectieve 
uitgaven. De collectieve uitgaven 
kunnen worden verlaagd door onder 
andere ombuigingen in de sfeer van 
de sociale zekerheid. In het regeerak-
koord werd afgesproken nog in 1982 
rond 1,4 mld. te bezuinigen in de sfeer 
van de Ziektewet. Deze keuze is 
begrijpelijk, omdat daardoor tot een 
verminderd beroep op de sociale 
zekerheid kan worden gekomen en 
omdat de inkomenseffecten van de 
voorgenomen maatregelen over een 
grote groep betrokkenen kunnen 
worden gespreid. 

De gekozen vormgeving en inpas-
sing van de voorstellen waren van 
meet af aangericht op de verwerving 
van brede maatschappelijke aanvaar-
ding. De door de voorgestelde 
wijzigingen ontstane extra lasten 
zouden zodanig over werknemers en 
werkgevers zijn verdeeld, dat netto 
enige lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven zou ontstaan en de 
werknemers allen iets zouden inleve-
ren, doordat tijdens ziekte minder 
wordt doorbetaald. Dat alles moet 
worden gezien in het licht van een 
flankerend beleid op de punten van 
terugdringing van ziekteverzuim door 
verbetering van arbeidsomstandig-
heden en het weer opnemen in het 
arbeidsproces van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten. 

De concrete voorstellen betreffende 
de Ziektewet werden gekendgemaakt, 
onder meer inhoudende dat in het 
vervolg 80% van het loon zou worden 
uitbetaald tijdens ziekte. Geen 
onredelijk voorstel, hoe pijnlijk het 
voor betrokkenen in een concreet 
geval ook is, maar wij moeten allen 
een stapje terug. Een werkloze heeft 
doorgaans niet voor werkloosheid 
gekozen, maar krijgt korting op zijn 
laatst behaalde inkomen. Een zieke 
kiest doorgaans ook niet voor ziekte. 
Is het dan onredelijk om hem of haar 
net zo te behandelen als een werkloze? 
Willen de bewindslieden zich over 
deze vraagstelling nog eens principieel 
uiten? 

De ca.o. 's moesten er voor worden 
opengebroken en dat is in de ogen 
van de vakbonden volstrekt onaan-
vaardbaar. Toen is de strijd begonnen. 
Er is zelfs niet teruggedeinsd voor het 
grijpen naar het ernstige middel van 
staken. Mijn fractie wijst dit middel 
principieel van de hand en heeft het 
ook zeer ongepast gevonden, zeker 
gelet op de positie waarin ons land 
financieel-economisch verkeert. 
Onder druk van deze omstandigheden, 
waarvan wij aannemen dat ook de 
Minister deze heeft betreurd, zijn de 
voorstellen gewijzigd; geen 80% 
meer, maar 0,2% verhoging van de 
Ziektewet-premie voor werknemers 
en ook een premieheffing over het 
ziektegeld. Het resultaat daarvan zou 
zijn ruim 90% doorbetaling. 

Er blijkt echter geen enkel draagvlak 
te zijn voor aanvaarding van een 
beperking van de loondoorbetaling 
tijdens ziekte. Het gevolg daarvan is, 
ca.o. onderhandelingen, waarin 
steeds veelvuldiger toch 100% 
netto-doorbetaling tijdens ziekte 
wordt overeengekomen, vooralsnog 
voor rekening van de werkgever. 
Wordt dan tegelijkertijd compensatie 
overeengekomen voor de meerkosten 
voor de werkgever? Daarover blijven 
tot op dit ogenblik onzekerheid en 
onduidelijkheid bestaan. Uiteindelijk 
moeten de ca.o."Onderhandelingen 
voor 1983 worden afgewacht, aldus 
de Minister. De breed gevoelde vrees 
is evenwel, dat de maatregelen 
slechts een lastenverzwaring voor het 
bedrijfsleven opleveren. 

Werkgevers en werknemers eisen 
om verschillende redenen in koor 
intrekking van het wetsontwerp. Vele 
politieke partijen zitten ermee en 
Minister Den Üyl zelf blijft het allemaal 
positief beoordelen. Er is zoveel vlijt, 
energie, vernuft en volharding in het 
wetsontwerp gestopt, dat het een 
goede behandeling in de Kamer 
verdient, aldus de Minister jongstleden 
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vrijdag. Deze positieve benadering 
steekt echter schril af tegen zijn 
gevolgtrekking in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, dat 
inderdaad onder de huidige omstan-
digheden moet worden gevreesd, dat 
de met het wetsontwerp beoogde 
effecten in onvoldoende mate zullen 
worden verwerkelijkt. De Regering 
betreurt de thans ontstane situatie en 
daarom heeft zij uitwerking gegeven 
aan de in de memorie van antwoord 
reeds aangekondigde andere concrete 
lastenverlichtingen voor het bedrijfsle-
ven. Daartoe wordt voorgesteld, de 
premielasten te verschuiven van 
werkgevers naar werknemers met 1,0 
procentpunt, zoals is aangekondigd in 
de Voorjaarsnota. 

Toevlucht wordt dus genomen tot 
aanvullende maatregelen buiten het 
aan de orde zijnde wetsontwerp om, 
om de verwachte lastenontwikkeling 
voor het bedrijfsleven te corrigeren en 
om te buigen naar een verlichting. De 
centrale vraag is dan natuurlijk, of dit 
wetsontwerp nog wel nodig is. Moet 
dit wetsontwerp nu worden behan-
deld, of pas als inderdaad zekerheid 
bestaat over de aanvullende concrete 
maatregelen? Pas dan kan een 
uiteindelijke afweging plaatshebben, 
omdat de onderlinge samenhang dan 
vaststaat. 

Vindt de Minister dat zijn wisselgeld 
van de in het vooruitzicht gestelde 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven 
van naar zijn verwachting 700 miljoen 
gulden werkelijk is veiliggesteld nu de 
Voorjaarsnota nog niet is behandeld 
en ook andere invloeden vanuit de 
samenleving wellicht in de tussenlig-
gende ti jd tot nieuwe bijstellingen en 
dergelijke kunnen leiden? Is het niet 
eerlijker en duidelijker tegenover de 
maatschappij om óf het wetsontwerp 
op eigen inhoud en gevolgen te 
beoordelen öf alle voorgenomen 
maatregelen in samenhang, in één 
pakket, te presenteren en te behande-
len? 

In het eerste geval, waar wi j nu mee 
bezig zijn, vreest mijn fractie dat de 
nadelen de voordelen overtreffen en 
daarom het wetsontwerp zó moet 
worden afgewezen. Het hoofdargu-
ment van onze fractie is de oneven-
wichtige lastenverdeling van de 
voorgestelde wijzigingen ten nadele 
van de werkgevers. Dat is voor mijn 
fractie in het licht van de conjuncturele 
omstandigheden van vandaag 
ontoelaatbaar. 

Zijn er dan geen voordelen verbon-
den aan het wetsontwerp? De verdien-
sten ervan worden in de nota naar 

aanleiding van het eindverslag 
opgesomd. In de eerste plaats: De 
premieheffing over het ziekengeld 
draagt bij tot volledige harmonisatie 
van heffingen over inkomensongeacht 
de herkomst. In de tweede plaats 
wordt door de heffing van de werkge-
versaandelen in samenhang met de 
invoering van vijf wachtdagen voor 
rekening van de werkgevers een 
betere allocatie van de ziektekosten 
over bedrijven bewerkstelligd. 
Hierdoor zal een prikkel ontstaan om 
te komen tot beperking van vermijd-
baar verzuim. In de derde plaats 
worden de werknemers geconfron-
teerd met de lasten die samenhangen 
met de 100%-nettoloon-doorbetaling 
bij zichte. 

Met de premieheffing op het 
ziekengeld op zich gaat mijn fractie 
akkoord. De lasten hiervan moeten 
echter direct of indirect worden 
opgebracht door de werknemers zelf. 
De lasten worden nu op de werkgevers 
afgewenteld maar dat kan toch niet de 
bedoeling zijn? Deze lasten worden 
begroot op 0,5 a 1 % van de loonsom. 
Dit percentage wordt vooreerst in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag buiten de loonsomberekening 
gehouden omdat de bewindslieden 
ervan uitgaan dat compensatie voor 
deze meerlasten worden geboden in 
de ca.o.'s. Trouwens, als de loonsom-
stijging maar binnen de afspraak van 
6 a 6,5% blijft! Maar welke tekenen 
wijzen er nu concreet op dat dit zal 
gebeuren? Onlangs werd een arbeids-
tijdverkorting met 2 uur overeenge-
komen, maar ook weer ten laste van 
de werkgever. Is dat niet tekenend? 

Hoewel de Regering naar eigen 
zeggen zeker reden tot bezorgdheid 
terzake heeft, heeft het kabinet niet de 
conclusie getrokken dat de loonsom-
ontwikkeling de gestelde voor 1982 
aangehouden grens zal overschrijden. 
Is dat laatste niet wat te terughoudend 
en wat te naïef, zeker als wordt gelet 
op vraagtekens die geplaatst worden 
bij de haalbaarheid en effectiviteit 
- reeds voor 1982 - van de beoogde 
volume-effecten, geschat op een 500 
min.? Mijn fractie plaatst deze vraag-
tekens uitdrukkelijk. Natuurlijk wordt 
gewenst, dat dit resultaat wél wordt 
gehaald, maar het is nogal een 
bedrag, zeker nu de individuele 
prikkel, die zou zijn uitgegaan van een 
lager netto-ziekengeld, is omgebogen 
tot een collectieve prikkel zodra de 
overigens nog langs andere weg te 
realiseren premieverschuiving een feit 
zal zijn. Is deze verandering in het 
psychologische vlak niet wezenlijk 
van belang voor het uiteindelijke 

persoonlijke gedrag? Van de 0,2% 
premieverhoging voor de werknemers 
verwachten wi j ook geen prikkel tot 
minder verzuim. De meeste mensen 
weten immers niet eens hoe hun 
netto-salaris wordt afgeleid uit het 
bruto-salaris. 

Mijn fractie onderkent de eigen 
verantwoordelijkheid van werkgevers 
en werknemers om in gezamenlijk 
uitgeoefende verantwoordelijkheid te 
komen tot een effectief verzuimbestrij-
dingsbeleid. Een aardige blijk van deze 
verantwoordelijkheid lijkt te zijn 
geboden door het Sociaal Fonds 
Bouwnijverheid, dat ons dezer dagen 
attenteerde op een actieplan ter zake 
van de verzuimbestrijding, gestart 
onder de t i tel : 'bouwen aan een 
gezonde onderneming.'. Kunnen de 
bewindslieden hierover al een oordeel 
geven? 

Voor zover oplossingen worden 
gezocht in de arbeidsomstandigheden, 
zullen toch met name maatregelen ter 
verbetering worden gevraagd van de 
werkgevers. Deze maatregelen zijn in 
concrete gevallen niet kosteloos. 
Daarom zijn zij voorwerp van onder-
handeling in bij voorbeeld de onder-
nemingsraden en schakeltje in het 
totale bedrijfsbeleid. Denkt de Minister 
dat daarvan nog in 1982 werkelijke 
resultaten zijn te verwachten voor het 
volume dat aangesproken zal worden 
van de ziekengeldkassen? Wij vrezen 
van niet. Er zijn aanlooptijden van 
vele maanden voor nodig. Het rapport 
van de CCOZ - de heer Schutte 
noemde dat in de loop van de avond 
ook al - noemde een termijn van zelfs 
twee jaar. Los hiervan onderkennen 
wij de effecten welke van de werkge-
legenheidssituatie met al haar 
dreigingen en onzekerheden uitgaan 
op met name het kort durend verzuim. 

Wij zouden het stellig met anderen 
betreuren als een en ander voor 
werknemers met een zwakke constitu-
tie of met een hogere leeftijd zou 
gaan betekenen dat zij eerder in 
aanmerking komen voor ontslag dan 
wel dat zij moeilijker voor werk in 
aanmerking komen. De Minister heeft 
toegezegd hieromtrent de ontwikkelin-
gen nauwlettend te zullen volgen. Wij 
staan daar vanzelfsprekend achter, 
maar vragen ons tegelijk af, of het 
bestaande instrumentarium toerei-
kend zal zijn voor een volwaardig en 
op korte termijn, ook voor individuele 
posities, slagvaardig beleid. Is de 
controle en de greep hierop voldoen-
de? 

Kortom, zal het effect van verzuim-
beperking inderdaad de ca. 0,3 tot 
0,5% negatieve loonsommutatie voor 
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1982 opleveren? Al met al reden om 
te vrezen dat inderdaad de loonsom-
stijging van 6 a 6,5% zal worden 
overschreden. Daar komt dan nog bij 
dat de vice-minister-president vanmid-
dag meedeelde dat de prijscompensa-
tie per 1 jul i as. met naar schatting 
een half procent extra zal moeten 
worden verhoogd in verband met de 
prijsontwikkeling tot nu toe in dit jaar. 
Komt door dit alles de ingreep in de 
loonvorming niet werkelijk dichtbij? 

De toestemming tot herverzekering 
van de wachtdagen na 1982 zal 
afhangen van het door de werkgever 
gevoerde verzuimbeperkingsbeleid. 
Enkele hierover door ons gestelde 
vragen zijn tot nu toe onbeantwoord 
gebleven. De Minister stelt, dit 
vooralsnog over te laten aan overleg 
met en tussen de sociale partners. Wij 
verstouten ons evenwel te blijven 
stellen dat deze vragen een antwoord 
op voorhand blijven vragen. Het is 
een reëel element in de voorliggende 
voorstellen en beleidsmatig moeten 
daarover dan toch gedachten worden 
ontwikkeld. Wij vragen ons af op 
grond van welke concrete criteria zal 
worden bepaald of toestemming tot 
herverzekering van de wachtdagen zal 
worden gegeven. Zal ter zake onder-
scheid worden gemaakt tussen 
sterkere en zwakke bedrijven en 
bedrijfstakken? Wanneer is sprake van 
een aantoonbaar en substantieel 
verzuimbestrijdingsbeleid? Wie 
bepaalt dat? Op welke wijze en 
volgens welke rechtsgang kunnen en 
zullen beslissingen in dezen objectief 
worden getoetst? 

Nogmaals spreken wij uit, dat het 
ons beter ware geweest als een of 
twee wachtdagen voor rekening van 
de werknemers zouden zijn gebracht. 
Dat zou een substantiële bijdrage van 
werknemerszijde aan de ombuigingen 
in de sfeer van de sociale zekerheid 
zijn geleverd en andere voorliggende 
voorstellen niet eens nodig zijn 
geweest. Om eventuele asociale 
neveneffecten van zulk een maatregel 
op te heffen, zou in de sociaal-medi-
sche begeleiding naar intensivering 
van die begeleiding moeten worden 
gekomen. De Minister ziet evenwel 
geen mogelijkheid om dit te realiseren 
zonder inbreuk te maken op de 
c.a.o.-bepalingen, maar is daarmee het 
laatste woord over deze zaak gezegd? 
Er kan toch een met reden omklede 
druk op de contractspartijen worden 
uitgeoefend om een dergelijke 
verdeling van de wachtdagen overeen 
te komen? Verder sluit ik mij op dit 
punt aan bij de vragen die de heer 
Schutte zoeven heeft gesteld. 

Ten aanzien van het zogenaamde 
flankerende beleid doet het ons op 
zichzelf deugd dat nu de wet arbeid 
gehandicapte werknemers in ontwerp 
aan de Kamer is verstrekt. In de nabije 
toekomst zullen wij daar nog uitvoerig 
over kunnen spreken. 

Met de tenuitvoerlegging van de 
min imum dagloonbepaling, conform 
de WW, kan mijn fractie instemmen. 
De hantering van het kostwinnersprin-
cipe is voor ons een zeer principieel 
punt. Alleen al om deze reden, rnaar 
ook om de financiële gevolgen van 
een onverhoopt loslaten ervan, moet 
dit criterium zo worden gehandhaafd. 
Terecht is aansluiting gezocht bij de 
fiscale wetgeving op dit punt. 

Kan de Minister in dit debat nog 
eens duidelijk aangeven welke 
financiële resultaten van deze wijzi-
gingsvoorstellen mogen worden 
verwacht? Wat zal nu werkelijk 
worden bezuinigd, ook door de 
overheid zelf als grootste werkgeef-
ster? Wat is het resultaat voor de 
eigen-risicodragers en wat resteert 
voor het bedrijfsleven? 

Mijnheer de Voorzitter! Vanuit onze 
levensovertuiging weten wij van een 
geheel uitnemende aanpak. Het 
'Draagt elkanders lasten en vervult 
alzo de Wet van Christus' staat daarbij 
centraal. Diakonale taken zijn er ook 
nu volop en volop te vinden. Wij 
leven evenwel in een helaas ontker-
stende samenleving, waarin de 
onkerkelijkheid groot is. Oprechte 
naastenliefde wordt jammerli jk 
verdrongen door eigenliefde, binnen 
en buiten de kerken. Dat behoort niet 
zo te zijn. Mentaliteit, motivatie tot 
werken, het zich welbevinden onder 
en met de arbeid, de hoge mate van 
kort durend ziekteverzuim, de baalda-
gendiscussie enzovoorts, hebben hier 
alles mee te maken. Mijn fractie roept 
op tot wederkeer tot de onderhouding 
van Gods gehoden. Daarin ligt voor 
individu en samenleving de weg tot 
alle herstel, daarin ligt groot loon. 

Wij moeten door de economische 
recessie allemaal een stap terug. 
Maar als wij allemaal op elkaar 
wachten bij het zetten van de eerste 
stap, komt er niets van terecht. Elke 
bezuiniging op het sociale stelsel lijkt 
in Nederland politiek en maatschappe-
lijk welhaast onuitvoerbaar. Moet het 
er dan echt naartoe, zoals onlangs 
een hooggeleerde voorstelde, dat 
vakbonden en anderen - misschien 
ook wij - enkele jaren moeten zwijgen? 
Dit is niet onze keus , maar mogen wij 
dan wel uitzien naar de bereidheid bij 
het kabinet, het parlement en anderen 
om te komen tot een fundamentele 
herbezinning op normen, waarden en 
voorzieningen in onze samenleving? 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.38 uur. 

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

1. twee Koninklijke Boodschappen, 
ten geleide van de volgende wetsont-
werpen: 

Regelen met betrekking tot de 
bevordering van de deelname van 
gehandicapten aan het arbeidsproces 
(Wet arbeid gehandicapte werkne-
mers) (17 384); 

Wijziging van hoofdstuk XIII 
(Departement van Economische 
Zaken) van de aanwijzing en de 
raming van de middelen tot dekking 
van de uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1980(17391). 

Deze Koninklijke Boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt; 

2. zevenendertig brieven van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
met de mededeling, dat zij zich in 
haar vergadering van 20 april 1982 
heeft verenigd met de haar door de 
Tweede Kamer toegezonden voorstel-
len van wet, gedrukt onder de num-
mers: 16335, 16 559, 16 626, 16990, 
17 023,17 034, 17 10OI V, 17 100-V, 
17 100-VII, 17 100-VIII, 17 100-IXA, 
17 100-IXB, 17 100-XI, 17 100-XII 
17 100-XIII, 17 100-XV, 17 100-XVI, 
17 100A, 17 100B, 17 100D, 17100E, 
17 100F, 17 100G, 17 100H, 17 1001, 
17111, 17127, 17255, 17288, 17312, 
17314, 17316, 17324 tot en met 
17327 en 17339. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de volgende brieven: 
twee, van de Minister voor Ontwik-

kelingssamenwerking, te weten: 
een, ten geleide van een aantal 

vertrouwelijke gegevens (17 100, V, 
nr. 70); 

een, ten geleide van een overzicht 
van goedgekeurde Kleine Ambassade 
Projecten (17 100, V, nr. 73); 

twee, van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening, 
ten geleide van een antwoord op 
vragen gesteld tijdens de begrotings-
behandeling (17 100, XI, nr. 52 en 55); 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat over de IPR zeescheepvaart 
(17 100, XII, nr. 69); 
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twee, van de Minister van Economi-
sche Zaken, te weten: 

een, ten geleide van het jaarrapport 
1981 van de begeleidingscommissie 
PNL (13969, nr. 77); 

een, ten geleide van een advies van 
de AER (15802, nr. 48); 

een, over het maximum prijzensys-
teem voor aardolieproducten (17 100, 
XIII, nr. 119); 

een, van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken ten geleide van 
een overzicht van de werking van een 
aantal exportregelingen in 1981 
(17100, XIII, nr. 117 en 118); 

een, van de griffier van de parlemen-
taire delegatie naar Spanje ten 
geleide van het verslag van de 
delegatie (17 385). 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven, 
die al zijn gedrukt, voor kennisgeving 
aan te nemen; 

4. de volgende brieven: 
twee, van de Minister van Buiten-

landse Zaken, te weten: 
een, ten geleide van het jaarverslag 

1981 van de ESA; 
een, ten geleide van de notawisse-

ling tussen de Nederlandse Regering 
en de Regering van Sri-Lanka inzake 
wijziging van de routetabel bij de 
luchtvaartovereenkomst tussen 
Nederland en Sri-Lanka; 

een, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen over de parlemen-
taire behandeling wijziging van de 
School- en cursusgeldwet; 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat ten geleide van de herzie-
ning bedieningstijden van sluizen en 
bruggen; 

een, van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
over de parlementaire behandeling 
van de Wet uitkeringen burgerslachtof-
fers 1940-1945. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

5. de volgende brieven: 
drie, van de Ministervan Buitenland-

se Zaken, te weten; 
een, ten geleide van het rapport 

inzake het onderzoek naar de dood 
van vier Nederlandse journalisten in 
El Salvador (17 100, V, nr. 69); 

een, ten geleide van het Protocol 
betreffende de rechtspersoonlijkheid 
van het Benelux-Merkenbureau en 
van het Benelux-Bureau voor Tekenin-
gen of Modellen (17 387); 

een, ten geleide van de Overeen-
komst tussen de Regering van 
Nederland en de Regering van de 

Bondsrepubliek Duitsland inzake de 
toepassing van artikel 20 van de 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 voor 
gezinsleden van grensarbeiders 
(17 388); 

een, van de Ministervan Binnenland-
se Zaken ten geleide van de Nota 
Intensivering van de inspraak bij de 
(her)benoeming van burgemeesters 
en van commissarissen der Koningin 
(17 369); 

een, van de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken ten geleide van 
de reacties op de ontwerpnota 
Minderhedenbeleid (16102, nr. 11); 

twee, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 

een, ten geleide van een notitie 
inzake de lerarenopleiding in het 
muziekvakonderwijs (16957, nr. 3); 

een, met de toelatingscriteria 
numerus fixus-studierichtingen voor 
het studiejaar 1982-1983 (17 382); 

een, van de Minister van Financiën 
over de voorlopige rekening over 
1981 (17340, nr. 2); 

twee, van de Staatssecretaris van 
Financiën, te weten: 

een, over de Wijziging van de Wet 
op de Kansspelen (14324, nr. 12); 

een, over spaarbewijzen aan 
toonder (17 040, nr. 5); 

twee, van de Minister van Verkeer 
en Waterstaat, te weten; 

een, over het tracé van rijksweg 73 
Boxmeer-Venlo (17 100, XII, nr. 67); 

een, ten geleide van een nota over 
de Wet Uitkeringen Wegen (17 383); 

een, van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat over taak en 
functie van de PTTm.b.t. de informatie-
en telecommunicatietechnologie 
(17 370); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken ten geleide van de PKB 
Buisleidingen (17 375); 

een, van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
over het vrijwil l igersbeleid (17 372); 

een, van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne ten 
geleide van de notitie inzake gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding 
(17 100, XVII, nr. 69); 

twee, van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, te 
weten; 

een, ten geleide van het rapport 
'Onderzoek werkingssfeer M.E.R.' 
(16814, nr. 6); 

een, ten geleide van de notitie 
inzake Lood in het milieu (17371); 

een, van het lid Van der Spek met 
het verzoek om uitdrukkelijke goedkeu-
ring van het Verdrag inzake sociale 
zekerheid tussen Nederland en de 
Repbuliek Kaapverdië (17 362, nr. 2); 

een, van het Presidium van de 
Kamer ten geleide van de Raming der 
voor de Tweede Kamer in 1983 
benodigde uitgaven (17 395). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

6. een brief van Abdisalan Hagi 
Mohamed ten geleide van de Grond-
wet van Somalië. 

De Voorzitter stelt voor, deze brief 
voor kennisgeving aan te nemen. Het 
bijgevoegde stuk ligt op de griffie ter 
inzage; 

7. de volgende adressen: 
een, van G. Hoogendoorn te Lopik, 

met betrekking tot een klacht tegen 
Staatsbosbeheer; 

een, van mevrouw A. J. Beks te 
Driel, met betrekking tot toepassing 
van de hardheidsclausule; 

een, van mevrouw H. Opsteen-v.d. 
Laar te Gemert, met betrekking tot 
een bestemmingsplan; 

een, van A. J. van Haastert te 
Zwijndrecht, met betrekking tot zijn 
militaire dienstti jdpensioen. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

8. de volgende brieven e.a.: 
een, van P. A. Bedijn over de 

hoogte van de ziekenfondspremie 
voor bejaarden; 

een, van het gemeentebestuur van 
Gendringen over de bouw van een 
school voor het voortgezet onderwijs 
te Ulft; 

een, van het gemeentebestuur van 
Posterholt inzake verdeling rijkssteun 
woningbouw 1982; 

een, van de Nederlandse melkhan-
delaren organisatie over de mini-
mumpri js voor volle en halfvolle 
melk; 

een van 'Wijs op Weg ' over rijksweg 
27; 

een, van de Harmonisatieraad 
welzijnsbeleid ten geleide van de 
signalementen 'Toelating tot welzijns-
voorzieningen'; 

een, van de ABVAKABO afdeling 
Heerlen over wijziging van de ziekte-
wet; 

een, van H. Potjesgast over bescher-
ming van de 'echte' minima; 

een, van de Raad voor het Binnen-
landse Bestuur ten geleide van het 
advies over decentralisatiemogelijkhe-
den op het gebied van natuur- en 
landschapsbehoud; 

een, van de Statenkring Maastricht 
van het CDA over bezuinigingen in de 
gezinszorg; 

een, van de bewonersvereniging 
Schiedam-Zuid over de Stichting 
Studie Tanker-Cleaning; 

Tweede Kamer 
27 april 1982 Ingekomen stukken 3152 



een, van M. E. Janssen-Drent over 
de 'Argentijnse Moeders'; 

een, van het gemeentebestuur van 
Hilversum over de Leegstandswet; 

een, van J. H. Rosier-Petersen over 
de demonstratie van Turken ten 
gunste van het huidige regime; 

een, van de Stichting Kamerhulp 
ten geleide van hun beleidsnota; 

een, van de O.R. Verolme Botlek 
B.V. overR.S.V.; 

een, van H. Meendering over 
bezuinigingen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Putten over 'verdwijningen'; 

een, van de organisatie van Vlaar-
dingse ondernemers over de midden-
stand in Nederland; 

een, van de werkgroep Eemsmond 
over het kolenvergassingsproject; 

een, van J. H. G. Abelman over 
gelijke beloning bij gelijke arbeid; 

een, van de Stichting Natuur en 
Milieu over het beleidsplan berging 
baggerspecie; 

een, van de NFA over de Voorjaars-
nota en de arbeidsongeschikten; 

een, van het FIOM over het nihil-
beding; 

een, van E. Prent over 'familie-uit-
stapjes van de Minister-President'; 

een, van J. Haarlem over bezuinigin-
gen in de gezinsverzorging; 

een, van B. Wentink over bezuinigin-
gen; 

een, van het Productschap voor 
gedistelleerde dranken ten geleide van 
het jaarverslag 1981; 

een, van de Nederlandse Orde van 
Accountants-administratieconsulen-
ten ten geleide van NOVAA-INFO 
1982. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

9. het volgende proefschrift: 

'Toerekening van voordelen bij de 
vaststelling van de schadeloosstelling 
voor onteigening', van C. W. Claassen. 

Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek der Kamer. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 3099) Noot 3 (zie blz. 3100) 

Samenstelling van de Bijzondere Commissie 17 050 (Het Interimrapport 
van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO)) 

Leden 

Rietkerk (VVD) 
Hermsen (CDA) 
Van Dis (SGP) 
Keja (VVD) 
Kosto (PvdA) 
Salomons (PvdA) 
Patijn (PvdA) 
Weijers (CDA) 
Engwirda (D'66) 
Kraaijeveld (CDA) 
Beckers-de Bruijn (PPR) 
De Korte (VVD) 
Tripels (VVD) 
Couprie (CDA) 
Buurmeijer (PvdA) 
Buitema (CDA) 
Van Vlijmen (CDA) 
Groenman (D'66) 
Willems (PSP) 
Brouwer (CPN) 
De Visser (PvdA) 
Van Nieuwenhoven (PvdA) 
Ter Veld (PvdA) 
Van der Burg (CDA) 

Noot 2 (zie blz. 3099) 

Plaatsvervangers 

Wagenaar (RPF) 
Van Amelsvoort (CDA) 
Schutte (GPV) 
Van Erp (VVD) 
Wöltgens (PvdA) 
Toussaint (PvdA) 
K. G.de Vries (PvdA) 
Van Muiden (CDA) 
Veldhuizen (D'66) 
B. de Vries (CDA) 

Van Aardenne (VVD) 
Koning (VVO) 
De Graaf (CDA) 
De Pree (PvdA) 
Brokx (CDA) 
Gerritse (CDA) 
Wessel-Tuinstra (D'66) 

Worrell (PvdA) 
Spieker (PvdA) 
Herfkens (PvdA) 
Schartman (CDA) 

Samenstelling van de vaste Commissie voor de Politie 

Leden 124) 

Van Rossum (SGP) 
Roethof (PvdA) 
Koning (VVD) 
Stoffelen (PvdA) 
Van Dam (CDA) 
Ploeg (VVD) 
Kosto (PvdA) 
Patijn (PvdA) 
Jacobse (VVD) 
Evenhuis-van Essen (CDA) 
Schaapman (PvdA) 
Wessel-Tuinstra (D'66) 
Faber (CDA) 
Hermans (VVD) 
Korte-van Hemel (CDA) 
Hennekam (CDA) 
Buikema (CDA) 
Wallage (PvdA) 
Lankhorst (PPR) 
Konhstamm (D'66) 
Brouwer (CPN) 
De Visser (PvdA) 
Van Es(PSP) 
Van der Burg (CDA) 

Plaa tsvervangers 

Schutte (GPV) 
Van Ooijen (PvdA) 
J. D. Blaauw (VVD) 
De Waart (PvdA) 
De Kw3adsteniet (CDA) 
Leerling (RPF) 
Haas-Berger (PvdA) 
Rienks (PvdA) 
Keja (VVD) 
Kraaijeveld-Wouters (CDA) 
Van Nieuwenhoven (PvdA) 
Bakker (D'66) 
Krajenbrink (CDA) 
Evenhuis (VVD) 
De Boer (CDA) 
De Jonge (CDA) 
Aarts (CDA) 
De Cloe (PvdA) 

Mik (D'66) 

Van den Anker (PvdA) 

Van Vlijmen (CDA) 

Overzicht I 

Rapport van de Adviescommissie 
inzake Migratie van Surinamers en 
Antil l ianen (12090) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de vertraging bij de Oosterschel-
dewerken (12449, 17 100, XII, nr. 48) 

Nota studiefinanciering (12778) 

Verslag van een mondeling overleg 
betreffende de uitvoering van het 
spreidingsbeleid (12831, nr. 42) 

Brief van de Ministervan Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening, van 
Economische Zaken en van Sociale 
Zaken en van de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken t.g.v. het advies 
over het spreidingsbeleid met betr. tot 
gesubsidieerde en/of met het Rijk 
gelieerde instellingen (12831, nr. 44) 

Brief van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat over verontreiniging van 
de Rijn door afvalzout (12872, nr. 17) 

De stukken betreffende het beleid ten 
aanzien van de rijksgenoten uit 
Suriname en de Nederlandse Antil len 
(12 892) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken t.g.v. de tekst van de n.a.v. de 
parlementaire behandeling vastgestel-
de planologische kernbeslissing van 
het SEV (13488, nrs. 53 en 54) 

Brieven inzake de vergelijking van de 
belastingdruk van de landbouw in de 
landen van de Europese Gemeenschap 
(13 478) 

Nota Mavo-project (13479) 

Nota hoger onderwijs in de toekomst 
(13 733) 

Brief inzake de wetgeving op de 
beroepsuitoefening in de individuele 
gezondheidszorg (13768, nr. 1) 

Hoofdstukken III en IV van het rapport 
van de commissie van drie, alsmede 
de daarbij behorende annexen B en C 
inzake het onderzoek betalingen door 
een Amerikaanse vliegtuigfabriek 
(13 787) 

De stukken inzake nascholing van 
onderwijsgevenden (13 798) 

Brief van de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking t.g.v. het toet-
singsverslag n.a.v. de 18e vergadering 
van de Commissie Ontwikkelingssa-
menwerking Nederland-Suriname 
(13893, nr. 43) 
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Brief van de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking t.g.v. het toet-
singsverslag n.a.v. de 18e vergadering 
van de Commissie Ontwikkelingssa-
menwerking Nederland-Suriname 
(13893, nr. 43) 

Brief van de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking t.g.v. de notitie 
'De Ontwikkelingssamenwerking 
tussen Nederland en Suriname sedert 
1975; een balans' (13893, nr. 44) 

Brief van de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking t.g.v. het toet-
singsverslag naar aanleiding van de 
19e vergadering van de Commissie 
Ontwikkelingssamenwerking Neder-
land-Suriname (13893, nr. 46) 

Brief van de Minister voor ontwikke-
lingssamenwerking over de ontwikke-
lingssamenwerking Nederland-Surina-
me (13893, nr. 47) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken t.g.v. de conclusies van het 
overleg tussen de Regering en het 
provinciaal bestuur van Limburg over 
het Perspectievennotabeleid (13 969, 
nr. 73) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de Perspectievennota Zuid-Lim-
burg (13969, nr. 75) 

Brief van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat en de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening over Structuurschema 
Verkeer en Vervoer (14 390, nr. 295) 

De stukken inzake randvoorzieningen 
buitengewoon onderwijs (14395) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de huisvesting van lichamelijk 
gehandicapten (14406 nr. 52) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het gehandicaptenbeleid met 
betrekking tot het openbaar vervoer 
(14406, nr. 55) 

Verslag van een schriftelijk overleg 
over het gehandicaptenbeleid (14406, 
nr. 56) 

De stukken inzake contouren van een 
toekomstig onderwijsbestel (14425) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de beschrijving van fraude bij de 
accijns op minerale olie (14477, 
15323, nr. 10) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken t.g.v. het advies van de Com-
missie economische mededinging 
over toepassing van de Wet economi-
sche mededinging op mededingings-
regelingen die samenhangen met 
buitenlandse boycotmaatregelen 
(14986, nr. 26) 

De stukken inzake de Voorlopige 
rekening van de begroting 1979 
(15078) 

De stukken inzake Actieplan werkgele-
genheid in het onderwijs (15097) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken over de wenselijkheid van het 
doen houden van een maatschappelij-
ke discussie over de toepassing van 
de kernenergie (15 100, nr. 1) 

Verslag van een mondeling overleg 
overdefinanciering van de Maatschap-
pelijke Discussie Energiebeleid en de 
terzake gerezen problemen (15100, 
nr. 46) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken over de financiering van de 
Maatschappelijke Discussie Energiebe-
leid (15100, nr. 47) 

Brief van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat inzake beleidsplannen ten 
aanzien van de rijexamens (15 300-XII, 
nr. 54) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de voortgang in de kankerbestrij-
ding + Bijlage (15426, nrs. 24 en 25) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne ten geleide van 
een notitie betreffende het begraven 
van radioactief afval op het KEMA-ter-
rein (15435, nr. 2) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne houdende een 
reactie op de beantwoording van 
vraag 9b van de vragen betreffende 
het radioactief afval op het KEMA-ter-
rein (15435, nr. 5) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne t.g.v. het door 
de NV KEMA opgestelde 'Werkplan 
betreffende het verwijderen van het 
begraven radioactief afval op het 
KEMA-terrein' en het advies van de 
Begeleidingscommissie KEMA-afval 
over dit werkplan (15435, nr. 6) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
over het storten in zee van het 
KEMA-afval (15435, nr. 7) 

De stukken inzake de werking van de 
gemeentelijke onroerend-goedbelas-
tingen (15439) 

Brief van de Ministers van Buitenland-
se Zaken en van Defensie ten geleide 
van rapportage inzake Nederlandse 
deelname aan de VN-vredesmacht in 
Libanon (15441, nr. 26) 

Brief van de Ministers van Buitenland-
se Zaken en van Defensie inzake 
verlenging van de Nederlandse 
deelname aan de VN-vredesmacht in 
Libanon (15441, nr. 27) 

Brief van de Ministers van Buitenland-
se Zaken en van Defensie over de 
verlenging van het mandaat van 
UNIFIL (15441, nr. 28) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de Nederlandse deelname aan 
de VN-vredesmacht in Libanon 
(15441, nr. 29) 

Brief van de Ministers van Buitenland-
se Zaken en van Defensie over de 
verlenging van het mandaat van 
UNIFL met een periode van zes 
maanden (15441, nr. 30) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de verlening van het UNIFIL-man-
daat en voortzetting van de Nederland-
se bijdrage aan Unifil (15441, nr. 31) 

De brieven van de Minister van 
Binnenlandse Zaken betreffende de 
situatie in het noorden van het land 
(15 500, nrs. 3 t /m 5) 

De stukken inzake de Voorlopige 
rekening van de begroting 1978 
(15 505) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken t.g.v. het tweede voortgangsrap-
port inzake het Integraal Structuurplan 
Noorden des Lands (15 550, nr. 69) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat over de 
machtigingsregeling voor algemene 
radiocommunicatie (MARC) (15587, 
nr. 2) 

De stukken inzake het 'Actieplan 1979' 
met betrekking tot de werkgelegenheid 
in het onderwijs (15674) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken ten geleide van het 
advies van de Sociale Verzekerings-
raad van 2 oktober 1979 over een in 
de AAW te treffen voorziening voor 
thuiswonende invalide kinderen van 
16 en 17 jaar die geen onderwijs 
volgen (15683, nr. 27) 

Brief van de Minister van Landbouw 
en Visserij ten geleide van het rapport 
'De voorlichting in land- en tuinbouw' 
(15703) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Financiën ten geleide van de Nota 
Beleidsuitgangspunten 's Rijks Munt 
(15800-IXB, nr. 26) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Financiën inzake motie-B. Bakker, 
waarin gevraagd wordt de strenge 
vertrouwelijkheid van prijsopgaven en 
leveringsvoorwaarden zoals die in 
artikel 10 van de Regeling werkkring 
RIB 1967 is geregeld op te heffen 
(15800-IXB, nr. 27) 

Brief van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
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inzake de positie van de dagcentra 
voor schoolgaande jeugd (de Bod-
daertcentra) (15 800-XVI, nr. 101) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken over het regeringsstandpunt 
met betr. tot het advies van de Alg. 
Energieraad (AER) en de nota van de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening (RARO) betr. energiebespa-
ring in relatie tot de ruimtelijke 
ordening (15802, nr. 31) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken t.g.v. het eindrapport van het 
Nationaal Onderzoekprogramma 
Windenergie (15802, nr. 32) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken met informatie over het 
zwavelgehalte van steenkool en over 
de relatie tussen de olieprijsprognoses, 
opgenomen in deel I en II van de 
Energienota (15 802, nr. 36) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken t.g.v. de rapporten 'Industriële 
evaluatie van de 'Candu' en 'Resultaat 
van een studie naar de veiligheid van 
de Canadese zwaarwaterreactor 
Candu' (15 802, nr. 40) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken over de problematiek rond het 
inzetten van extra gas (15802, nr. 45) 

Nota inzake de uitkomsten van de 
multilaterale handelsonderhandel in-
gen (15993) 

De stukken inzake contacten tussen 
kamercommissies en regeringsadvies-
colleges en tussen kamercommissies 
en ambtenaren (15848) 

Verslag van een mondeling overleg 
de gezondmaking van het betaald 
voetbal (15870, nr. 10) 

Verslag van een mondeling overleg 
de immateriële hulpverlening aan 
oorlogsgetroffenen (16005, nr. 10) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het verzet in het voormalige 
Nederlands-lndië (16005, nr. 11) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de stand van zaken met betrekking 
tot de wetgeving voor oorlogsgetrof-
fenen (16005, nr. 12) 

Brief van de Minister van Onderwijs 
en Wetenshappen inzake het projec-
tenbeleid op het terrein van a!fabeti-
sering, activiteiten voor culturele 
minderheden en introductie Open-
School werkwijze (16097, nr. 1) 

Notitie over het Toneelbeleid (16 107, 
nr. 4) 

Brief van de Ministervan Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening en van 
Sociale Zaken ten geleide van de nota 

'De afstemming van Bouwbeleid en 
Arbeidsmarktbeleid' (16110) 

Brief van de Algemene Rekenkamer 
inzake de controle bij de Stichting 
1940-1945(16 200, nr. 1) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de reis van de Staatssecretaris 
van Defensie naar het Verre Oosten 
(16 204, 16 636, nr. 5) 

Verslag betreffende de uitwerking en 
toepassing van de Verdragen tot 
oprichting van de EEG en Euratom 
over het jaar 1979 (16211 nrs. 1, 2 en 
14) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening over de problemen bij 
introductie van optiewoningen in de 
premiesfeer (16235, nr. 2) 

Verslag van een mondeling overleg 
de verhouding ALM-KLM (16400-IV, 
nr. 22) 

Brief van de Minister voor Nederlands-
Antilliaanse Zaken betreffende een 
procedureel aspect met betrekking tot 
de eventueel te houden Conferentie 
van de Ned. Antil len, de eilanden van 
de Ned. Antil len en Nederland 
(16400-IV, nr. 24) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat over de 
luchtvaartbetrekkingen s98(1 ),2aanlei-
ding met de Nederlandse Antil len 
(16400-IV, nr. 26) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de voorbereiding van de tweede 
zitting van de RTC (16400-IV, nr. 27) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de toespraak van president 
Brezjnev op de 26ste partijcongres 
(16400-V, nr. 83) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de nota 'Nieuwe Wegen Deskun-
digen' in het kader van ontwikkelings-
samenwerking (16400-V, nr. 93) 

Verslag van een mondeling overleg 
over (mede-)financiering van het 
International Immunology Training 
and Research Centra (ITR) te Amster-
dam (16400-V, nr. 94) 

Brief van de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking over de formule-
ring van het Nederlandse samenwer-
kingsbeleid ten opzichte van India 
(16400-V, nr. 97) 

Verslag van een mondeling overleg 
naar aanleiding van de bijeen-
komst van de ministeriële Noordatlan-
tische Raad (16400-V, nr. 98) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de levering door een Ned. 

onderneming van onwerkzame 
bestrijdingsmiddelen aan koffie-pro-
ducerende ontwikkelingslanden 
(16400-V, nr. 99) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de uitvoering van de moties betr. 
een accentverlegging bij de buiten-
landse dienst en betr. het f inancierings-
tekort op hoofdstuk V van de begroting 
(16400-V, nr. 100) 

Brief van de Ministers van Buitenland-
se Zaken en van Economische Zaken 
ten gevolge van een door de Regering 
opgesteld overzicht ten aanzien van 
informatie met betrekking tot de 
tweede verslagperiode in het Kader 
van de EG-Gedragscode (16400-V, 
16400-XIII, nr. 102) 

Verslag van een mondeling overleg 
over actuele knelpunten op het terrein 
van het gevangeniswezen (16400-VI, 
nr. 40) 

Verslag van een mondeling overleg 
met betrekking tot het gemeentelijk 
werkgelegenheidsbeleid (16400-VII, 
nr. 29) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de thans in het gebied van het 
Openbaar Lichaam Zuidelijke Ussel-
meerpolders gehanteerde procedures 
en regels met betr. tot de ruimtelijke 
ordening (16400-VII, nr. 33) 

Verslag van een mondeling overleg 
over enkele onderwerpen betr. het 
overheidspersoneelsbeleid (16400-VII, 
nr. 35) 

Brief van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen over maatregelen 
van de Bijzondere Commissie voor 
het Onderwijspersoneel (16400-VIII, 
nr. 67) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de concept-statuten van de 
Stichting voor Onderzoek van het 
Onderwijs (SVO) (16400-VIII, nr. 69) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de beleidsnotitie bij het 12e 
advies van de Innovatiecommissie 
Middenschool alsmede over de 
beleidsnotitie afsluiting/doorstroming 
middenschool (16400-VIII, nr. 70) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de beleidsvoornemens met betr. 
tot de Rijks Centrale instituten voor de 
opleiding van sportleiders te Arnhem 
en Overveen (16400-VIII, nr. 71) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de voortgang van het herstructu-
reringsproces MHNO-MSPO (16400-
VIII, nr. 72) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de honorering van medische 
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specialisten in academische ziekenhui-
zen en over de bestemming van de 
z.g. Smallenbroekfondsen (16400-VIII, 
XII, nr. 73) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen over 
faciliteiten ten behoeve van de 
WSW-jongeren in het vormingswerk 
voor jeugdigen (16400-VIII, nr. 75) 

Verslag van een mondeling overleg 
over voorstellen ter invulling van 
nader te treffen rechtspositionele 
maatregelen welke in het kader van 
de behandeling van de onderwijsbe-
groting 1981 werden aangekondigd 
(16 400-VIII, nr. 76) 

Verslag van een mondeling overleg 
over een oplossing voor de problema-
tiek op het Ashram College te Alphen 
aan de Rijn met betrekking tot een 
experimenteeraanvrage (16 400-VIII, 
nr. 77) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de hoofdlijnen van het beleid 
inzake deeltijd proefprojecten kortmid-
delbaar beroepsonderwijs (16400-VIII, 
nr. 78) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het ontwerp-besluit tot wijziging 
van het Besluit l.b.o./.l.a.v.o. en van 
het Eindexamenbesluit l.b.o. (16.400-
VIII, nr. 79) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de faciliteitenregeling ten 
behoeve van Antilliaanse en Surinaam-
se leerlingen in het Haagse voortgezet 
onderwijs (16400-VIII, nr. 80) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de nota van wijzigingen bij de 
concept-statuten van de Stichting 
voor Onderzoek van het Onderwijs 
(SVO) (16400-VIII, nr. 81) 

Brief van de Minister van Financiën 
over de vergadering van het Interim 
Committee en het Development 
Committee te Libreville, Gabon 
(16400-IX B, nr. 21) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de vervanging van de YP-408 
(16400-X, nr. 52) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de vervanging van de YP-408 
(16400-X, nr. 53) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de vervanging van de zware 
wielvoertuigen van de Kon. Landmacht 
(16400-X, nr. 54) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het situatierapport warmtebeeld/ 
nachtzichtapparatuur (16400-X, nr. 55) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de voortgang met aanleg van de 

z.g.n. Nieuwegeinli jn (16400-X en XII 
nr. 56) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de voorgenomen aanschaf van 
841 pantservoertuigen YPR 765 ter 
vervanging van de YP 408-pantser-
voertuigen van de Kon. Landmacht 
(16400-X, nr. 58) 

Verslagen van een mondeling overleg 
over de aanschaffing van actieve 
ECM-apparatuur voor F16-vliegtuigen 
(16400-X, nr. 60) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het situatierapport antitankmijnen 
(16400-X, nr. 61) 

Verslag van een mondeling overleg 
over enkele aspecten van het beleid 
ten aanzien van de Kon. Marechaussee 
(16400-X, nr. 62) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de geestelijke verzorging in de 
krijgsmacht (16 400-X, nr. 63) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het Koninklijk tehuis voor 
oud-militairen 'Bronbeek' (16400-X, 
nr. 64) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de voorgenomen vervanging van 
de YP-408 pantservoertuigen (16400-
X, nr. 65) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het regeringsstandpunt inzake 
het rapport van de stuurgroep 
Defensiebedrijven in de jaren '80 
(16400-X, nr. 67) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening t.g.v. het Verslag van 
werkzaamheden - Conclusie en 
aanbevelingen van de Commissie 
verhouding huurders-verhuurders 
van woonruimte (16400-XI, nr. 39) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening t.g.v. het eindrapport van 
het onderzoek naar de omvang van de 
problematiek bij aanpassing van 
particuliere hypotheken aan de 
verhoogde rentestand (16400-XI, nr. 
40) 

Brief van de Ministervan Volkshuisves-
t ing en Ruimtelijke Ordening t.g.v. het 
verslag over de ontwikkelingen in de 
bouwnijverheid in het derde kwartaal 
van 1980 (16400-XI, nr. 41) 

Deel-goederenvervoer begroting 
(16400X11) 

Brief van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat over de nota inzake de 
organisatiestructuur streekvervoer 
(16400-XII, nr. 52) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de bootverbinding met Terschel-
ling, meer in het bijzonder over de 
zomerdienstregeling met de snelboot 
(16400-XII, nr. 57) 

Brief van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat over de functiewaardering 
van het rijdend personeel in het stads-
en streekvervoer (16400-XII, nr. 60) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de stakingen bij de Haagse 
Tramweg Mij. en mogelijke acties bij 
andere openbaar-vervoersbedrijven 
(16400-XII, nr. 62) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het tracé van de Flevospoorlijn 
(16400-XII, nr. 70) 

Brief van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat over de acht bekende 
knelpunten in de spoorweginfrastruc-
tuur (16400-XII, nr. 71) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de problematiek van de berging 
van baggerspecie (16400-XII, nr. 76) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de situatie in de binnenvaart 
(16400-XII, nr. 77) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken t.g.v. een nota, 
waarin op grond van de beschikbare 
gegevens een evaluatie wordt 
gegeven van de toepassing van de 
Multi Vezel Regeling (16400-XIII, nr. 
71) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken t.g.v. aanvullende gegevens 
t.a.v. door de Raad ingediende 
plannen bij diens departement 
(16 400-XMI, nr. 101) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken betr. het door particuliere 
ondernemingen winnen van aardgas 
en aardolie (16400-XIII, nr. 104) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken over het prijsniveau van olie 
(16400-XIII, nr. 105) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken over gemengde kredieten 
(16400-XIII, nr. 106) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de eventuele sluiting van de 
vestiging Breda van het Akzo-Enka-
concern (16400-XIII, nr. 108) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de voorgenomen verhoging van 
de deelneming van de Staat der 
Nederlanden in het aandelenkapitaal 
van Volvo BV (16400-XIII, nr. 110) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken over overname uit faillissement 
van de activa of een deel van activa 
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van Asselbergs Holland (16400-XIII, 
nr. 112) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken t.g.v. een overzicht over de 
steun aan individuele bedrijven in 
moeili jkheden gedurende het jaar 
1980 (16400-XIII. nr. 113) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de problematiek van de bouw 
van grote centrale-ketelinstallaties 
(16400-XIII, nr. 118) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de reorganisatie van Philips Data 
Systems (PDS) (16400-XIII, nr. 120) 

Brief van de Minister van Landbouw 
en Visserij betreffende lerarenop-
leidingen (16400-XIV, nr. 43) 

Brief van de Minister van Landbouw 
en Visserij t.g.v. een notitie over het 
overgangsbeheer in reservaatsgebie-
den in relatie tot de Reestproblematiek 
(16400-XIV, nr. 47) 

Verslag van een mondeling overleg 
over een beleidsnotitie inzake het 
beëindigen van het gebruik van 
methylbromide (16400-XIV, nr. 50) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de herstructurering van oude 
tuinbouwgebieden, de landinrichtings-
alternatieven en het landbouwonder-
wijs (16 400-XIV, nr. 51) 

Verslag van een mondeling overleg 
over fiscale onderwerpen in de 
landbouw (16400-XIV, nr. 52) 

Brief van de Minister van Landbouw 
en Visserij over de stand van zaken 
m.b.t. de overheidsbemoeienis betr. 
de hagelverzekering in de fruitteelt 
(16400-XIV, nr. 53) 

Verslag van een mondeling overleg 
over AVEBE, de aardgasprijs in de 
tu inbouw en de keuring van vlees op 
de aanwezigheid van toegediende 
hormoonpreparaten (16400-XIV, nr. 
54) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het EG-visserijbeleid (16400-XIV, 
nr. 55) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne t.g.v. een 
rapport over de gezondheidseffecten 
van methylbromide (16400-XIV, nr. 
56) 

Brief van de Minister van Landbouw 
en Visserij t.g.v. een verslag van de 
ontwikkelingen met betrekking tot 
AVEBE (16400-XIV, nr. 57) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken inzake de tot stand te 
brengen wettelijke aanvullende 
persioenvoorzieningen voor werkne-
mers (16400-XV, n r 40) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken t.g.v. het advies van de 
Soc. Verzekeringsraad inzake verscher-
ping van controle op misbruik van 
kinderbijslag voor studerende kinde-
ren (16400-XV, nr. 41) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken over het wetsontwerp herzie-
ning aanpassingsmechanismen en 
vaststelling regelen hoogte sociaal 
min imum (16400-XV, nr. 42) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken over enkele resultaten van een 
in het voorjaar van 1979 uitgevoerd 
onderzoek naar de ervaring van een 
18-tal gewestelijke arbeidsbureaus 
met betrekking tot moeilijk vervulbare 
vraag (16400-XV, nr. 44) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de stand van zaken bij de 
voorbereiding van een wettelijke 
aanvullende pensioenvoorziening 
voor werknemers (16400-XV, nr. 45) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken over de voorschriften verbon-
den aan vergunningen voor het ter 
beschikking stellen van arbeidskrach-
ten, in verband met de aanvaarding 
van de motie-De Voogd (16400-XV, 
nr. 36) (16400-XV, nr. 47) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken over de resultaten van 
zijn overleg met de Commissie 
Pensioenen van de Stichting van de 
Arbeid (16400-XV, nr. 48) 

Verslag van een mondeling overleg 
over emigratie (16400-XV, nr. 49) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken t.g.v. een notitie van een 
interdepartementale ambtelijke 
werkgroep inzake de problematiek 
van de z.g. 'echte minima' (16400-XV, 
nr. 50) 

Verslag van een mondeling overleg 
over nadere regelen ex art. 14, vierde 
lid. Wet Werkloosheidsvoorzieningen 
en de daarbij behorende circulaire 
aan de gemeentebesturen (16400-XV, 
nr. 51) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de stand van zaken in de wetge-
ving voor oorlogsgetroffenen (16400-
XVI, nr. 122) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de subsidiëring van het Operage-
zelschap Forum (16400-XVI, nr. 123) 

Brief van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
t.g.v. nota's en rapporten inzake de 
evaluatie van het Teletekstexperiment 
(16400-XVI, nr. 126) 

Brief van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 

betr. beantwoording van een vraag 
inzake uitzendingen van omroeporga-
nisaties met een charitatief karakter 
(16400-XVI, nr. 127) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de stand van zaken in de wetge-
ving voor oorlogsgetroffenen (16400-
XVI, nr. 128) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk t.g.v. een voorstel tot wijziging 
van de Rijksbijdrageregeling sociaal-
cultureel werk (Staatsblad 301, 26 juni 
1980) (16400-XVI, nr. 129) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het concept voor een tijdelijke 
regeling subdidiëring landelijke 
indentiteitsorganisaties voor jeugd-
en jongerenwerk en politieke jongeren-
organisaties (16400-XVI, nr. 130) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de wijziging van het Besluit 
omroepbijdragen (Stb. 1968, 695) 
(16400-XVI, nr. 136) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk t.g.v. de eerste voortgangsrap-
portage van de Coördinatiegroep 
Alleenstaandenbeleid CRM (CGA) 
(16400-XVI, nr. 139) 

IMP-geluid (16400-XVII, nr. 7) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne t.g.v. het 
verslag betreffende de dumpingsope-
ratievan radioactief afval 1980 
(16400-XVII, nr. 36) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de dumpingsoperatie van 
radioactief afval 1980 (16400-XVII, nr. 
36) (16400-XVII, nr. 43) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne t.g.v. het 
rapport van TNO over de luchtveront-
reiniging bij kassen door bodemont-
smetting met methylbromide (16400-
XVII, nr. 51) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne t.g.v. het 
RID-rapport over de verspreiding van 
methylbromide in de bodem en de 
verwijdering van methylbromide uit 
drinkwater door koken (16400-XVII, 
nr. 55) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
t.g.v. een circulaire betreffende een 
prioriteitenbepaling inzake bouwinitia-
tieven in de intramurale gezondheids-
zorg voor de periode 1981 tot en met 
1987 (16400-XVII, nr. 56) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne t.g.v. de 
resultaten van door de provincies 
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uitgevoerde inventarisaties van 
plaatsen waar mogelijk (chemische) 
afvalstoffen zijn gestort (16400-XVII, 
nr. 59) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
t.g.v. de tekst van de overeenstemming 
inzake de beleidsvoornemens betref-
fende de intramurale gezondheidszorg 
voor 1981 (16400-XVII, nr. 60) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne t.g.v. een 
afschrift van een aan de Stichting 
Energieonderzoek Centrum Nederland 
(ECN) verleende kernenergievergun-
ning ten behoeve van het in 1981 
dumpen van radioactief afval in de 
Atlantische Oceaan (16400-XVII, nr. 
61) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de hoofdlijnen van het beleid 
inzake geestelijk gehandicapten 
(16400-XVII, nr. 64) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de nota inzake het Financieel 
Overzicht (FO) van de gezondheidszorg 
(16400-XVII, nr. 65) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de stand van zaken in het 
uitvoering van de Wet ambulancever-
voer (16400-XVII, nr. 66) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne t.g.v. samen-
werkingsovereenkomst tussen het 
Environment Protection Agency (EPA) 
en het ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne (16400-XVII, nr. 67) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne over de 
toekomst van de Stichting Verwijde-
ring Afvalstoffen (SVA) (16400-XVII, 
nr. 68) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne over de 
bevindingen van een werkgroep die 
tot taak had de problematiek rond de 
i, ; tworp van vinylchloride te bestude-
ren en te evalueren. (16400-XVII, nr. 
63) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne over het 
S02-bestrijdingsprogramma 
1981-1983 (16400-XVII, nr. 70) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het Indicatief Meerjaren Program-
ma (IMP) geluid 1981-1985 (16400-
XVII, nr. 7 en 16400-XVII, nr. 74) 

Brief van de Minister van Financiën 
over onderzoeken naar en nieuwe 
bebouwingsmaatstaf (16400 D, nr. 6) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken over het Arbeidsvoorwaarden-
beleid 1981 (16401) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken houdende inlichtingen over het 
gesprek inzake het arbeidsvoorwaar-
denbeleid 1981 (16401, nr. 2) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken ten geleide van een brief over 
de terugtrekking van rijksbijdragen 
sociale verzekeringen in 1981 (16401, 
nr. 3) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken ten geleide van een afschrift 
van de brief gezonden aan de Stichting 
van de Arbeid en de Raad van 
Overleg voor de Handel inzake het 
Arbeidsvoorwaardenbeleid 1981 
(16401, nr. 5) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken houdende verslag van het 
gesprek dat plaats had tussen een 
regeringsdelegatie en vertegenwoor-
digers van de centrale werkgevers- en 
werknemersorganisaties inzake 
Arbeidswaardenbeleid 1981 (16401, 
nr. 6) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken ten geleide van een afschrift 
van de brief aan de Stichting van de 
Arbeid en de Raad van Overleg voor 
de Handel inzake Arbeidsvoorwaar-
denbeleid 1981 (16401, nr. 7) 

Brief van de leden Den Uyl en Van der 
Doef ten geleide van een nota namens 
de PvdA-fractie over het arbeidsvoor-
waardenbeleid 1981 (16401, nr. 8) 

Brief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken ten geleide van een afschrift 
van zijn brief aan de Centrale Commis-
sie voor G.O. in Ambtenarenzaken, 
waarin uitwerking wordt gegeven aan 
de in de brief van het kabinet dd. 
19-11-1980 neergelegde beleidsdoel-
stellingen m.b.t. het inkomensbeleid 
in 1981 (16401, nr. 10) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken over de maximering van de in 
1981 op te bouwen aanspraken op 
vakantiebijslag en de motie-Weijers 
(16104, nr. 30) (16401, nr. 31) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken t.g.v. een brief aan het bestuur 
van de Stichting van de Arbeid en de 
Raad van Overleg voor de Handel 
betreffende de ontwikkeling van de 
arbeidsvoorwaarden in 1981 (16401, 
nr. 32) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken t.g.v. een afschrift van een 
adviesaanvrage over een wettelijke 
regeling/ondersteuning van het 
werkgelegenheidsoverleg (16401, nr. 
33) 

Brief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken t.g.v. een afschrift van zijn brief 
aan de leden van de Centrale Commis-

sie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken inzake het arbeids-
voorwaardenbeleid voor het over-
heidspersoneel in 1981 en het werkge-
legenheidsbeleid bij de overheid 
(16401, nr. 34) 

Brief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken t.g.v. een afschrift van zijn brief 
over het financiële arbeidsvoorwaar-
denbeleid voor het overheidsperso-
neel in 1981 en het werkgelegenheids-
beleid bij de overheid (16401, nr. 35) 

Brief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken over de schadeloosstelling van 
de kamerleden (16401, nr. 50) 

Brief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken over beleidsvoornemens van 
het kabinet met betr. tot het overheids-
personeel in het kader van de beleids-
aanpassingen 1981 (16401, nr. 51) 

Brieven van de Minister en de Staats-
secretaris van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening over de Financie-
ring van de Volkshuisvesting in de 
jaren '80 (16417, nrs. 1 en 2) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken en van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat over een 
sociale regeling voor de binnen-
scheepvaart (16430) 

Verslag van een mondeling overleg 
inzake het door de overheid voorge-
nomen steunbeleid met betrekking tot 
de zeescheepsnieuwbouw (16431, nr. 
1 ) 0 6 4 3 1 . n r 2) 

Verslag van de tweede samenkomst 
van de Nederlandse en Antilliaanse 
parlementariërs op de Nederlandse 
Antil len (16443) 

De stukken over Namibisch uranium 
(16445, nr. 1 en 2) 

VMO over de problematiek detailhan-
del aardappelen, groenten en fruit 
(16470, nr. 1) 

Brief van de Minister van Buitenlandse 
Zaken en van de Minister van Justitie 
over de schorsing van de overeen-
komst met Suriname over de weder-
zijdse visumplicht (16489, nr. 15) 

Brief van de Minister van Buitenlandse 
Zaken en van de Staatssecretaris van 
Justitie t.g.v. de tweede evaluatie 
inzake de visumplicht Suriname 
(16489, nr. 16) 

De stukken inzake het Algemeen 
Financieel Schema voor de universitei-
ten en hogescholen voor de jaren 
1982-1985(16 491) 

Brief van de Minister van Ontwikke-
lingssamenwerking over EG-beleid en 
ontwikkelingssamenwerking (16 506, 
nr. 8) 
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Brief van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
over Prijs- en inkomensbeleid vrije 
beroepsbeoefenaren (16 507, nr. 1) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken en de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
houdende toelichting op het protocol 
van Sts. VoMil , d.d. 1 december 1980 
over Prijs- en inkomensbeleid vrije 
beroepsbeoefenaren (16 507, nr. 2) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken met nadere informatie omtrent 
het prijs/inkomensbeleid met betrek-
king tot vrije beroepsbeoefenaren 
(16507, nr. 3) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken t.g.v. het advies van de Com-
missie Medische Specialisten inzake 
de aankleding van het norminkomen 
van medische specialisten voor 1981 
en de vaststelling van het restinkomen 
(16 507, nr. 4) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken, de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en 
de Minister van Economische Zaken 
over het kabinetsstandpunt met 
betrekking tot het advies van de 
Commissie Medische Specialisten 
(16 507, nr. 5) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken over 'Tijdelijke Wet normering 
inkomens vrije-beroepsbeoefenaars' 
(16507, nr. 6) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken t.g.v. een verslag over het 
prijs-/inkomensbeleid met betr. tot 
vrije-beroepsbeoefenaren (16507, nr. 
9) 

Brief van de Ministers van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, van 
Binnenlandse Zaken en van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne over het 
pri js-en inkomensbeleid vrije beroeps-
beoefenaren (16507, nr. 12) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken t.g.v. een rapport over het 
prijs/inkomensbeleid voor vrije-be-
roepsbeoefenaren (16 507, nr. 19) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne ten geleide van 
het interimrapport van prof. mr. W. 
Duk inzake de toekomst van de 
Hinderwet (16519) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken m.b.t. de motie-Van der Linden 
c.s. (16 533, nr. 1) over Voortgangsrap-
portage Perspectievennota Zuid-Lim-
burg (16533, nr. 3) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken over de Gaswinning op Ameland 
(16 560, nr. 1) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het rapport van de Planologische 
Werkcommissie over de ontwikkeling 
en ontginning van de Ameland-gas-
voorkomens (16560, nr. 2) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken over gaswinning op Ameland 
(16 560, nr. 3) 

Brief van de Minister en de Staatsse-
cretaris van Defensie t.g.v. het rapport 
'Dienen in de toekomst' van de 
Commissie onderzoek dienstplichtsy-
stemen (Codis) (16 562, nr. 1) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Defensie t.g.v. het rapport 'Vrouw in 
de Krijgsmacht' (16 565, nr. 1) 

Verslag van een mondeling overleg 
over het regeringsstandpunt inzake 
het rapport Vrouw in de krijgsmacht 
(16565, nr. 2) 

Brief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken t.g.v. het rapport inzake de 
voorbereiding van de invoering van 
de ombudsman (16574, nr. 1) 

Verslag van een mondeling overleg 
over een notitie inzake bodemveront-
reiniging door diocine in Broek in 
Waterland (16 576, nr. 2) 

Begeleidende brief n.a.v. de activitei-
ten van hier te lande optredende 
sekten (16635, nr. 1 en 2) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Defensie over zijn bezoek van 5 tot 17 
januari 1981 aan Thailand, Indonesië, 
en India (16636, nr. 1) 

Brief aan de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
betreffende een notitie over het 
vervullen van eerstelijnsfuncties door 
ambulante geestelijke gezondheids-
zorg (aggz) en de rechtstreekse 
toegankelijkheid tot de aggz (16665, 
nr. 1) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening over ADL-hulp te Alkmaar 
(16672, nr. 4) 

Verslag van een mondeling overleg 
over zelfstandig wonen van lichamelijk 
gehandicapten (16672, nr. 5) 

Brief van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen t.g.v. de nota 'De 
werkgelegenheid in het onderwijs in 
de jaren tacht ig' (16 676, nrs. 1-2) 

Brief van de Minister van Sociale 
Zaken t.g.v. de tekst van het Verdrag 
en van de Aanbeveling betreffende 
tewerkstelling en arbeids- en levens-
omstandigheden van verplegend 
personeel (16 688, nr. 1) 

Brief van de Minister van Landbouw 
en Visserij t.g.v. een nota inzake 
belastingdruk in de overige landen 
van de Europese Gemeenschap 
(16727, nrs. 1-2) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken over verhoging grenzen 
vrijstellings- en reductieregeling 
premieheffing volksverzekeringen per 
1 januari 1982 (16747, nr. 1) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen t.g.v. 
de beleidsnota over een structureel 
beleid t.a.v. WSW-jongeren in het 
vormingwerk voor jeugdigen (16753, 
nr. 1) 

Brief van de Ministervan Binnenlandse 
Zaken t.g.v. de ontwerp-minderheden-
nota (16 755, nr. 1) 

Verslag van een mondeling overleg 
over een notitie over de uitvoering 
van de Comptabiliteitswet 1976 
(16 756, nr. 1) 

Brief van de Min.v.Financiën over de 
resultaten van het interdepartementaal 
overleg over de uitvoering van de 
begroting 1981 (Voorjaarsnota) 
(16757, nr. 10) 

Brief van de Minister van Financiën 
over de beleidsaanpassingen uit de 
Voorjaarsnota 1981 (16757, nr. 11) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Financiën t.g.v. een notitie terzake van 
een mogelijke wijziging in hetheffings-
systeem van de premies AKW, AWBZ 
en AWW (16829, nr. 1) 

Brieven van de Minister van Economi-
sche Zaken met een tussentijdse 
opgave m.b.t. de stand van de 
Nederlandse reserves aan aardgas en 
aardolie per 1 juli 1981 (16831, nrs. 
1-2) 

Brief van de Minister van Financiën 
t.g.v. het advies van de Raad voor de 
gemeentefinanciën van 29-5-1981 
(16900) 

Brief van de Minister van Financiën 
t.g.v. tabellen betr. de Nederlandse 
betalingsbalans over het 1e kwartaal 
1981 en tabellen betr. recente valuta-
marktontwikkelingen (16904, nr. 1) 

Brief van de Minister van Financiën 
t.g.v. twee tabellen betr. Nederlandse 
betalingsbalans over het tweede 
kwartaal van 1981 en twee tabellen 
betr. recente valutamarktontwikkelin-
gen alsmede een toelichting daarop 
(16904, nr. 2) 

Brief van de Minister van Financiën 
t.g.v. tabellen betr. de Nederlandse 
betalingsbalans over het 3e kwartaal 
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1981 en betr. recente valutamarktont-
wikkelingen, alsmede toelichting 
daarop (16 904, nr. 3) 

Brief van de Staatssecretaris van 
Financiën over het ontwerp van de 
nieuwe muntbeeldenaar (16949, nr. 4) 

Brief van de vaste Commissie voor 
Financiën over de keuze van de 
ontwerpen van nieuwe munten 
(16 949, nr. 5) 

Brief van de Ministervan Volkshuisves-
t ing en Ruimtelijke Ordening over de 
gronden tot verlening en onthouding 
van goedkeuring aan voorstellen tot 
onteigening in het belang van de 
ruimtelijke ontwikkeling en van de 
volkshuisvesting (16952, nr. 1) 

Verslag van een mondeling en 
schriftelijk overleg over de ervaringen 
met de toepassing van de Wet arbeid 
buitenlandse werknemers (17 022, nr. 
1) 

Goedkeuring van het Heffingbesluit 
categorie A-inrichtingen Wet geluid-
hinder 1982-1983 (17 036, nrs. 1-2) 

Brief van de Ministervan Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne t.g.v. het 
ontwerpbesluit houdende wijziging 
van de tarieven van de heffing op 
brandstoffen ter bestrijding van 
uitgaven betr. de geluidhinder van 
wegverkeer (17 054) 

Verslag van een mondeling overleg 
inzake ontwikkelingssamenwerkings-
problematiek (17 100-V, nr. 60) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de niet-herbenoeming van de 
heer Van Boven als directeur rechten 
van de mens binnen de VN en over de 
recente ontwikkelingen in Polen 
(17 100-V, nr. 63) 

Verslag van een mondeling overleg 
betreffende de situatie bij het bedrijf 
Eurometaal (17 100-X, nr. 38) 

Verslag van een mondeling overleg 
c ver de aanstaande vergadering van 
de NPG van de NAVO op 23 en 24 
maart (17 100-X, nr. 39) 

Verslag van een mondeling overleg 
over Bruijnzeel BV (17 100-XIII, nr. 
111) 

Brief van de Minister van Financiën 
over aanpassingen van middenkoer-
sen in het kader van het Europees 
Monetair Stelsel 1981 (17 125, nr. 3) 

Brief van de Minister van Financiën 
over de aanpassingen van midden-
koersen in het kader van het Europees 
Monetair Stelsel 1981 (17 125, nr. 4) 

Verslag Tweede deel van de 33ste 
zitting van de Raadgevende Verg. van 
de Raad van Europa over de onderwer-
pen: Discriminatie van homoseksue-
len, Turkije, kabeltelevisie en directe 
satellietuitzendingen en Vaste prijs 
van boeken (17 135, nr. 1) 

Brief van de Minister van Buitenlandse 
Zaken met de tekst van een overeen-
komst betr. een garantiefonds i.v.m. 
geschillen tussen de VS van Amerika 
en Iran, met bijlage (Trb. 1981, 155, 
163 en 201) (17 138, nr. 1) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de situatie rond het circuit van 
Zandvoort (17 214) 

De stukken inzake een notitie met 
voorstel voor het beleid inzake de 
reorganisatie van de bescherming van 
de bevolking (17 220) 

Verslag tweede deel van de 27ste 
zitting van de raadgevende vergade-
ring van de Westeuropese Unie 
(17257) 

Verslag van een mondeling overleg 
met bemoeiingen van de Regering 
met het functioneren van de Nationale 
Ombudsman (17 299) 

Brief van de Ministervan Economische 
Zaken met inlichtingen over de 
ontwikkelingen bij het OGEM-concern 
(17311,nr. 1) 

Verslag van een mondeling overleg 
over de voorstellen van de Europese 
Commissie voor de landbouwprijzen 
(17322, nr. 1) 

Overzicht II 

11 740, nr. 49, motie van het lid 
Jansen over de uitvoering van het 
compartimenteringsplan Zuid-Holland 

11 762, nr. 6, motie van het lid Roethof 
c.s. betreffende het doen van een 
voorstel inzake een bestemmingshef-
fing op alle reclame 

12 000-XVI, nr. 25, motie van het lid 
Voogd betreffende subsidiëring van 
het Concertgebouworkest 

12 738, nr. 25, motie van het lid 
Haas-Berger c.s. over bestrijding van 
tandcariës bij de jeugd 

13 025, nr. 18, de motie-Nypels c.s. 
over de invoering van individuele 
woonsubsides voor eigenaar-bewo-

13337, nr. 21, motie van het lid Rienks 
inzake de wettelijke regeling van de 
aanwijzingsbevoegdheid 

13 432, nr. 8, motie van het lid Van 
Leijenhorst over wettelijke regeling 
van voorzieningen m.b.t. de verzorging 
van het onderwijs 

13600, XIII nr. 17, motie van het lid 
Kolthoff over een aanvullende nota 
over het consumptie- en consumenten-
beleid 

13 600, XVI nr. 36, motie van het lid 
Voogd over het Meerjarenplan voor 
het Rijksbeleid op het gebied van 
openluchtrecreatie 

13 639, nr. 65, motie van het lid 
Konings c.s. over het niet langer 
toestaan van vliegen met reclamesleep 

13 639, nr. 66, motie van het lid 
Konings c.s. over het niet toestaan dat 
boven stiltegebieden wordt gevlogen 
anders dan voor openbaar vervoer of 
speciale opdrachten 

13 768, nr. 5, motie van het lid G. M. P. 
Cornelissen over invoering van het 
tuchtrecht voor paramedische 
beroepen 

13 768, nr. 6, motie van het lid G. M. P. 
Cornelissen c.s. over bestudering van 
voorstellen van de Staatscommissie 
Medische Beroepsuitoefening ten 
aanzien van het tuchtrecht 

13 969, nr. 11, motie van het lid 
Brinkhorst over vestiging van de 
Dienst Investeringsrekening in 
Zuid-Limburg 

13 969, nr. 20, motie van het lid 
Jansen over veiligstelling van het 
aantal arbeidsplaatsen bij DSM 

13969, nr. 38, motie van het lid 
Deetman over de vestigingsplaats van 
de Open Universiteit 

13 981, nr. 4, motie-WoIff over de 
status van de Rijksacademie voor de 
Beeldende Kunsten te Amsterdam 

14 261, nr. 30, motie-Verbrugh over de 
levering van opwerkfabrieken 

14496, nr. 31 , motie van het lid 
Krijnen c.s. over subsidie aan de HOZ 

14627, nr. 19, motie van het lid 
Jansen c.s. over het gebruik van LPG 

14627, nr. 20, motie van het lid 
Jansen c.s. over de kolenvoorziening 

14985, nr. 2, motie van het lid Terlouw 
over de positie van de NCO 

14986, nr. 8, motie van het lid Nijhof 
over niet-joodverklaringen 
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14986, nr. 13, motie van het lid Van 
Dijk over het instellen van een 
algemene meldingsplicht 

15 300-VIII, nr. 37, motie van het lid 
Konings over het scheppen van 
zoveel mogelijk extra arbeidsplaatsen 
in het onderwijs 

15 300-XI, nr. 56, motie van het lid 
Duinker over wijziging van de Beschik-
king geldelijke steun verbetering 
particuliere woningen. 

15300-XII, nr. 39, motie van het lid 
Castricum c.s. over het Rijtijdenbesluit 

15317, nr. 7, motie van het lid Bischoff 
van Heemskerck over de rechtsgrond 
tot ontzetting van het gezag 

15360, nr. 6, motie van het lid Jansen 
over de Bedrijfscommissie Welzijns-
sector 

15394, nr. 18, motie van het lid 
Nypels over het pensioenbijdragever-
haal 

15 409, nr. 1, motie van het lid Wolff 
over de uitlevering van Menten 

15412, nr. 6, motie van het lid Rienks 
over het scheppen van een passender 
kader voor de bestuurlijke verhoudin-
gen in het wegverkeer 

15426, nr. 16, motie van het lid 
Beckers-de Bruijn over het voorge-
noemde prospectieve onderzoek van 
de Moermanmethode 

15426, nr. 19, motie van het lid 
Verkerk-Terpstra over de samenstel-
ling van verpakte voedings- en 
genotmiddelen 

15 506, nr. 10, motie van het lid 
Voortman over het investeringsbeleid 
ten behoeve van land- en tuinbouw 

15536, nr. 10, motie van het lid 
Ginjaar-Maas over de bepaling van 
het niveau van de eindexamenvakken 
bij het MAVO 

15540, nr. 14, motie van het lid 
Weijers over beperking van de 
kostenontwi kkel i ng 

15550, nr. 7, motie van het lid Jansen 
over de coördinatie van het regionaal 
beleid op rijksniveau 

15 550, nr. 28, motie van het lid 
Evenhuis over rijksweg 32 

15 550, nr. 29, motie van het lid 
Evenhuis over rijksweg 34 

15571, nr. 10, motie van het lid 
Bolkestein over de mogelijkheid van 
uitzendingen van de Wereldomroep in 
Oosteuropese talen. 

15572, nr. 7, motie van het lid P. A. M. 
Cornelissen over de concurrentieposi-

tie van het openbaar vervoer ten 
opzichte van het autogebruik 

15 594, 15650, 15 950, nr. 13, motie 
van het lid De Korte over de instelling 
van regionale begeleidingscoördina-
tiecommissies 

15 594, 15 650, 15 960, nr. 15, motie 
van het lid De Korte over de opsporing 
van fraude en misbruik 

15594, 15650, 15 960, nr. 22, motie 
van het lid De Korte over de toepassing 
van het huidige begrip 'passende 
arbeid' 

15 594, 15 650, 15 960, nr. 23, motie 
van het lid De Korte over omschrijving 
van de begrippen 'reisduur' en 
'verschil tussen vroegere en te 
verwachten beloning' 

15 594, 15 650, 15 960, nr. 25, motie 
van het lid De Korte over de eigen 
woning en de verplaatsingskostenre-
geling 

15649, nr. 21 , motie van het lid 
Wessel-Tuinstra over de leeftijd van 
adoptief-pleegkinderen 

15 690, nr. 5, motie van het lid Nypels 
inzake het onderzoeken van de vraag 
welke wijzigingen nodig zijn, zodat de 
gemiddelde woonlasten voor huur- en 
eigen woningen globaal gelijk worden 

15 715, nr. 8, motie van het lid Jansen 
inzake de maatschappelijke fiscussie 
over energie 

15720, nr. 6, motie van het lid Van der 
Hek over het maximum prijsbeleid 
voor aardolieprodukten 

15800, nr. 22, motie van het lid Nijhof 
over de fiscale aftrekbaarheid van 
hypotheekrente voor de eigen woning 

15800, nr. 28, motie van het lid Van 
Amelsvoort over de fiscale aftrekbaar-
heid van hypotheekrente voor de 
eigen woning 

15800-IV, nr. 12, motie van het lid 
Jabaaij over nader overleg omtrent de 
bouw van een ziekenhuis op Curacao 

15800-VIII, nr. 63, motie van het lid 
Van Leijenhorst over de herstructure-
ring MHNO/MSPO 

15800, VIII/XVII, nr. 102, motie van het 
lid Van den Anker over de voorberei-
ding van een rijksplan van topzieken-
huizen 

15800, VIII/XVII, nr. 104, motie van het 
lid Dees over de benoeming van een 
reg. commissaris voor de herstructu-
rering van de academische ziekenhui-
zen 

15800-XVI, nr. 98, motie van het lid 
Langedijk-de Jong en Meijer over de 
bestrijding van misbruik en fraude 

15 900, nr. 33, motie van het lid De 
Korte over het niet naar niveau 
toerekenen van de indexaanpassing 

15900, nr. 38, motie van het lid De 
Korte over het buiten beschouwing 
laten van effecten van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten voor zoge-
naamde trendvolgers 

16062, nr. 6, motie van het lid Wessel-
Tuinstra over het geven van een 
para-medische bevoegdheid aan 
tandprothetici 

16066, nr. 9, motie van het lid Krijnen 
over het wetenschappelijk onderzoek 
met betrekking tot de eerstelijnsge-
zondheidszorg 

16147, nr. 3, motie van het lid Hart-
meijer over het afgeven van rijbewijzen 
door gemeenten 

16213, nr. 3, motie van het lid Nijhof 
over het in beslag nemen van de 
illegale zender de 'Vrije Keijzer' 

16400, VIII nr. 23, motie van het lid 
Evenhuis over de definitieve vorm 
van de schoolbegeleiding 

16400, XVII, nr. 17, motie van het lid 
Rempt-Halmans de Jongh over 
voorlichting en milieu-educatie 

16401, nr. 15, motie van het lid 
Kombrink over het staatsaandeel in 
de opbrengst van het Slochterenveld 

16489, nr. 9, motie van het lid Nijhof 
over het oplossen van het emigratie-
vraagstuk 

16400, X nr. 18, motie van het lid 
Waltmans over de vestiging van 
opslagfaciliteiten van wapens en 
munitie voor de NAVO 

16400, XVI, nr. 121, motie van het lid 
Worrell over het opschorten van 
bijdragen in de exploitatiefinanciering 
van betaaldvoetbalorganisaties 

17029, nr. 10, motie van het lid 
Willems over de problemen voor 
zelfstandig wonende 'studie-stoppers'. 

Noot 4 (zie blz. 3197) 

De vragen van het lid Schutte luiden: 

1 
Is het waar, dat u gedeputeerde 

staten van Overijssel hebt laten 
weten, dat u het samenwerkingsver-
band in Twente ook en vooral ziet als 
de voorloper van een nieuw in te 
stellen provincie Twente en dat u die 
rol van voorloper nader inhoud wil t 
geven'? 

' 'Twentsche Courant' van 22 april j l. 
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