
54ste vergaderi 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 141 leden, te 
weten: 

Alders, Andela-Baur, Van Baars, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De 
Beer, Beinema, Van den Bergh, J . D. 
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, De 
Bocis, Borgman, Bosman, Braams, 
Brouwer, Bruggeman, Van der Burg, 
Buurmeijer, Castricum, Cornelissen, 
Couprie, Dales, Van Dam, Dees, Van 
Dijk, Dijkman, Dijkstal, Van Dis, Van 
der Doef, Dolman, Engwirda, 
Ernsting, Van Erp, Van Es, Eshuis, 
Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, Franssen, Gerritse, De 
Grave, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Van Heems-
kerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden, 
Van der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hermsen, 
Hummel, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, 
Janmaat, Joekes, Jorritsma-Lebbink, 
Kamp, Keja, Knol, De Kok, Kombrink, 
Konings, Van der Kooij, Korthals, 
Kosto, Kraaijeveld-Wouters, Krajen-
brink, De Kwaadsteniet, Laning-Boer 
sema, Lankhorst, Lansink, Lauxter-
mann, Leerling, Leijnse, Van der 
Linden, Linschoten, Lucassen-Staut-
tener, Mateman, Meijer, Metz, Moor, 
Van Muiden, Müller-van Ast, Niessen, 
Van Nieuwenhoven, Nijhuis, Nijland, 
Nijpels, Van Noord, Nypels, Van 
Ooijen, Oomen-Ruijten, Den Ouden-
Dekkers, Paulis, Poppe, De Pree, 
Rempt-Halmmans de Jongh, Van 
Rey, Rienks, Roethof, Van Rossum, 
Van der Sanden, Schartman, 
Schutte, Van der Spek, Spieker, 
Stemerdink, Stoffelen, Tazelaar, 
Terpstra, Tommei, Toussaint, Tripels, 
Ubels-Veen, Den Uyl, Ter Veld, 
Veldhoen, Te Veldhuis, Vermeend, 
De Visser, Van der Vlies, Van 
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de Vries, 
K. G. de Vries, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Weisglas, Wessel-Tuinstra, 
Wiebenga, Willems, Wolters, 
Wöltgens, Worrel en Zijlstra, 

en de heren Lubbers, minister-presi-
dent, minister van Algemene Zaken, 
Van den Broek, minister van Buiten-

landse Zaken, Korthals Altes, 
minister van Justitie, Ruding, 
ministervan Financiën, Koning, 
staatssecretaris van Financiën, 
Brokx, staatssecretaris van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, Scherpenhuizen, 
staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, De Graaf, staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, en mevrouw Kappeyne van de 
Coppello, staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter: Waarde medeleden! 
Een week geleden stemden wij 

onder andere over enkele voorstellen 
tot wijziging van de Grondwet. De 
minister van Binnenlandse Zaken zat 
er ongeduldig bij. Hij wilde opschie-
ten. Dat een volksfeest en een 
partijcongres de zaak een week 
vertraagden, zinde hem niet. 

Kort voordien had de Eerste Kamer 
besloten tot de opheffing van 
Rijnmond. Net op ti jd, ook daar. 
Verkiezingen voor niets behoefden nu 
niet door te gaan. 

Deze week verwachtten wij de 
minister weer geruime tijd in ons 
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midden te hebben, ter verdediging 
van wijzigingen in de Kieswet en de 
Algemene burgerlijke pensioenwet. 

Het mocht niet zijn. Vandaag geen 
feest en geen wetgevende arbeid 
maar een uitvaart. 

Letterlijk midden in zijn werk is 
Koos Rietkerk overleden. Midden in 
zijn vele werk dat hem - naar wij 
konden waarnemen - soms zwaar 
viel maar waarover hij nooit klaagde. 

De ironie van de afgelopen jaren is 
geweest dat een kabinet dat de rol 
van de overheid enigszins wilde 
terugdringen, daarvoor juist extra 
werk moest verzetten. Het ging niet 
om een beetje minder hier en daar, 
maar om ingrijpende hervormingen 
en om bestuurlijke processen die 
werden samengevat onder de naam 
«grote operaties». In het middelpunt 
daarvan stond de minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Dagelijks pendelde hij tussen het 
Binnenhof en de Schedeldoekshaven; 
om de politieke koersverlegging door 
te zetten, om talloze andere zaken te 
behartigen ook. De post van gisteren 
- het is maar een voorbeeld - bracht 
een brief over de gemeentelijke 
herindeling Midden-Betuwe, de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
ter voorbereiding van een uitgebreide 
commissievergadering inzake het 
overheidspersoneelsbeleid en het 
ontwerp van een geheel nieuwe 
gemeentewet. 

De minister behandelde dit alles 
nauwgezet, gedreven en met een fijn 
gevoel voor het politiek haalbare. 
Deze eigenschappen waren hem ook 
als fractievoorzitter van pas gekomen. 
Die jaren werden evenzo gekenmerkt 
door een bescheiden volgen van de 
orde van de dag en een hardnekkig 
volhouden van nieuw beleid, toen 
steunende op een nog krappere 
meerderheid. 

In de vele, opmerkelijk eenstemmi-
ge commentaren die naar aanleiding 
van het overlijden van onze vriend en 
collega verschenen, is op die beide 
krachtbronnen gewezen: bescheiden^ 
heid en hardnekkigheid. 
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De Tweede Kamer herdenkt minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken 

Men moest zich niet laten misleiden 
door de sceptische blik uit de 
achterste bank, de betrekkelijke 
zwijgzaamheid, de droge voordracht. 
Koos Rietkerk wist precies wat hij 
wilde. De bestuurders van Rijnmond 
en van de ambtenarencentrales 
hebben het geweten. 

In januari 1978 maakte hij zijn 
debuut als eerste woordvoerder van 
zijn fractie. Dat betoog werd bekend 
als de rede over de tijdgeest. Ik citeer 
een korte passage: «Er is sprake van 
de herontdekking van de mens en de 
burger, te merken aan een tendens 
tot versterking van de positie van het 
individu Het kabinet-Van Agt 
heeft, staande voor die taak, een 
grotere geestelijke bagage dan een 
ploeg van Den Uyl. Maar dat legt de 
bewindslieden wel een zware 
verplichting op: de verplichting om in 
hun beleid, met zekerstelling en 
behoud van de verzorgingsstaat, de 
positie van het individu erin te 
versterken » 

Deze woorden lijken mij typerend 
in meer dan een opzicht, hard en 
duidelijk, zonder flauwe smoesjes, 

enigszins zwaar op de hand, door-
drenkt van verantwoordelijkheidsbe-
sef en pijnlijk evenwichtig. Niet 
joyeus, maar impliciet waarschuwend 
tegen overmoed en onmatigheid. 
Tot volle ontplooiing komend in 
fractieleiding en ministerschap was 
deze houding gevoed in een lange en 
veelzijdige vorming als advocaat, 
medewerker bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, dienaar 
van twee werkgeversverbonden, lid 
van de Tweede Kamer, staatssecreta-
ris van Sociale Zaken. Persoonlijk 
ontmoette ik hem voor het eerst in 
de financiële commissie van de 
Ziekenfondsraad, die hij voorzat. 
Toen maakte hij geen andere indruk 
dan ruim twintig jaar later: rustig, 
deskundig, voorkomend, vasthou-
dend. 

Er loopt een vaste lijn door deze 
maatschappelijke en politieke 
activiteit, met één schijnbare 
uitzondering: in 1974 keert hij na 
slechts zestien maanden terug in de 
politiek. Teleurstelling? Ongedurig 
heid? Nee, veeleer toewijding aan dit 
centrum van de besluitvorming. Op 

12 september 1974 voert hij een 
gesprek met NRC-Handelsblad: 

Van gedetailleerde regeerakkoor-
den, zoals tijdens het kabinet-Bies-
heuvel, moet Rietkerk intussen niet 
veel meer hebben. Hij ziet wel in, dat 
die als een rem op het functioneren 
als kamerlid werken.» 

Vandaag zou hij waarschijnlijk om 
deze uitspraak glimlachen. Bij al zijn 
stoerheid en stroefheid kende hij de 
wisselvalligheid en vergankelijkheid 
der dingen. Zijn trouw en toewijding 
ontaardden niet in verslaving. Hij had 
zich voorgenomen het over enkele 
maanden wat kalmer aan te doen. Hij 
verlangde daarnaar. Hij achtte het 
zich ook verplicht aan zijn echtgenote. 
Mogen zij en hun kinderen omringd 
blijven door de genegenheid van zeer 
velen die thans bijeen zijn in versla-
genheid. 

Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! Graag sta ook ik namens 
het kabinet een ogenblik stil bij het 
overlijden van Koos Rietkerk, minister 
van Binnenlandse Zaken. 
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Lubbers 

Hij was minister met liefde en 
overgave voor zijn werk en zijn 
mensen. Niet gemakkelijk, wel trouw. 
Trouw aan zijn idealen en trouw aan 
de mensen om wie het toch gaat. 
Enkele decennia lang diende Koos 
Rietkerk de democratie, afwisselend 
als volksvertegenwoordiger en 
bestuurder, met als bekroning dè 
bestuurlijke portefeuille Binnenlandse 
Zaken. Door inzet en geduld bouwde 
hij zich een rijke ervaring op in 
politiek en bestuur. Zo scherpte hij 
zijn analytisch vermogen en mensen-
kennis. Hij was overtuigd van de 
ernst van de problemen en de 
voortdurende aandacht die die 
problemen vragen. Hij hield niet van 
vlug-vlug. Hij probeerde weerwerk te 
bieden tegen vluchtigheid en de 
waan van de dag. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
in het kabinet en in de Kamer mogen 
waarnemen hoe geduldig en vasthou-
dend, soms erg vasthoudend, Koos 
Rietkerk zijn zienswijze, zijn standpunt 
bleef uiteenzetten, hoe hij ervan 
hield, soms ook wat t i jd te nemen, 
schijnbaar terug te wijken, om later 
weer hetzelfde geduld de analyse te 
herhalen. 

Jazeker! Koos Rietkerk was niet 
alleen ijverig en trouw, maar ook taai 
in het verdedigen van zijn zienswijze 
op hoe in dit of dat concrete geval de 
publieke zaak gediend moest 
worden. Maar toch, ik kan u zeggen, 
hij was ook echt collega in het 
meewerken aan een compromis en 
synthese, aan een gezamenlijke 
aanpak, aan het ruimte geven ook 
aan andere inzichten, andere 
verantwoordelijkheden. Sterker, dan 
genoot hij van het zo bereikte 
akkoord. Hij genoot als democraat 
van het resultaat van overleg en van 
gemeen overleg. Hij genoot daarvan 
ook als kameraad: het tóch weer 
samen eens kunnen worden, in 
teamgeest. 

Zijn enorme inzet ging voelbaar 
terug op idealen en op het verlangen, 
er wat van te maken. Komend uit een 
groot gezin en wetend dat aangepakt 
moet worden. Gezegend met een 
helder verstand en met werklust, 
maar toch, van onder op, stap voor 
stap. Een carrière in dienstbaarheid, 
maar juist daardoor zo'n succesvolle 
carrière. 

Als ik in dankbare herinnering Koos 
Rietkerk mag typeren, komt mij 
steeds weer te binnen hoe hij op de 
allereerste plaats democraat was. 
Hier in dit huis, maar ook met andere 
parlementariërs langs de waterkant, 
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zo maar een dagje vissen. Dan weer 
ginds in de koffiekamer. Dan jaren in 
de groene bankjes. Dan weer achter 
de regeringstafel. En ook als minister 
van zijn departement. Overal was hij 
dezelfde, was hij zichzelf, fundamen-
teel ieder mens respecterend en met 
beide benen op de grond. Nuchter, 
maar toch met die enorme toewijding 
aan en liefde voor een samenleving 
die verschillende opvattingen, 
verschillende mensen herbergt. 

Ik noem hem bewust een sociaal-li-
raal. Hij was niet naïef, wel sociaal. 
Misschien was hij juist zo sociaal 
omdat hij niet naïef was. Ervaring als 
staatssecretaris bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en in het sociaal werkgeversverbond 
maakte hem deskundig, objectief, 
gedreven. 

Koos Rietkerk werd minister van 
Binnenlandse Zaken. Sommigen 
hebben zich verbaasd. Ik zou willen 
zeggen: daaraan was zeker niets 
vreemd. Zijn liefde en belangstelling 
voor de fundamenten van onze 
democratie, de Grondwet, de 
vernieuwing van de Grondwet, de 
constitutionele verhoudingen. Hij 
werkte vernieuwend en consolider-
end. Neen, het was geen toeval dat 
hij uiteindelijk juist minister van 
Binnenlandse Zaken werd. Een 
beleidsterrein als dat van de minder-
heden was voor hem geen randver-
schijnsel. Integendeel! Hij wist zeer 
goed en liet ook blijken hoe de goede 
balans van integratie en de kans op 
beleving van eigen identiteit ook voor 
minderheden wezenskenmerk en 
wezensvoorwaarden zijn voor een 
democratische en vreedzame 
samenleving. Daar investeerde hij 
in. 

Soms viel zelfs de sobere Koos 
Rietkerk ten prooi aan bijzondere 
gedrevenheid. Daar keek men wat 
verbaasd naar. Ik noem als voorbeeld 
de geschiedenis van de ombudsman. 
Terwijl anderen in de loop van de 
jaren zeventig geleidelijk aan zo hun 
twijfel begonnen te krijgen over nog 
verdere democratisering, in termen 
van rechtsbescherming, ontpopte 
Koos Rietkerk zich als voorvechter 
van de ombudsman, met uitbreiding 
van mogelijkheden tot in deze 
kabinetsperiode toe. Geen toevallige 
voorkeur voor iemand voor wie 
publieke dienst dienst aan de burger 
was: dienst aan de burger, tot het 
laatste moment. Ineens was het 
gebeurd, de vorige week donderdag, 
enkele maanden vóór zijn welverdien-
de rust. 

Toespraken 
Regeling van werkzaamheden 

Ik zie hem nog voor mij. Hij stierf, 
u weet het, plotseling. Hij stierf haast 
even vanzelfsprekend als hij geleefd 
en gewerkt had. Geen spanning, 
geen pijn. Het was afgelopen. Ik zie 
hem nog voor mij. Ik legde mijn hand 
op zijn nog warme voorhoofd, maar 
hij was niet meer te wekken. Hij leeft 
slechts voort in onze dankbare 
herinnering. 

De vergadering wordt enkele 
minuten geschorst. 

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

Beinema, gedurende de avondverga-
dering, wegens bezigheden elders; 

Tommei, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering; 

De Korte en Mik, wegens ziekte, de 
hele week. 

Deze berichten worden voor kennis-
geving aangenomen. 

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

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel de Kamer 
voor, de ministers van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur en van 
Justitie te verzoeken, te bevorderen, 
dat over het door onze medeleden 
Worrell, Mik en Haas-Berger aanhan-
gig gemaakte voorstel van Wet op de 
Jeugdhulpverlening (19399) advies 
wordt gevraagd aan de Raad van 
State. 

Ik stel voor, volgende week dinsdag 
ook te stemmen over: 

- de UCV-moties Archiefbeleid 
(19 068) (UCVvan 10 februari 
1986); 
- de UCV-moties Woonconsument 
en Volkshuisvesting (19016); (UCV 
van 3 februari 1986); 
- de UCV-moties Totaalweigeraars 
(18934) (UCVvan 3 februari 1986). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

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

De heer Vos (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Vanmorgen hebben wij 
van de staatssecretaris van VROM 
een brief mogen ontvangen, waarin 
hij aan de Kamer duidelijk maakt, dat 
hij niet bereid is, de motie-Lauxter-
mann uit te voeren, die vorige week 
door de Kamer is aangenomen. Om 
praktische redenen zou ik kunnen 
voorstellen, de staatssecretaris te 
vragen, in het vervolg alleen brieven 
te sturen waarin hij de bereidheid 
uitspreekt, moties uit te voeren. Dat 
zou het aantal administratieve 
handelingen beperken. Zover ben ik 
echer nog niet. 

Het is al de tweede keer in deze 
trieste affaire, dat de staatssecretaris 
meent, een dergelijk standpunt te 
moeten innemen. Ik vraag u daarom, 
mijnheer de Voorzitter, de brief die 
vanochtend is gearriveerd op de 
agenda van de Kamer te plaatsen, 
opdat wij erover met de staatssecre-
taris van gedachten kunnen wisselen. 

De Voorzitter: Ik zal donderdag een 
voorstel doen. 

Ik geef het woord aan mevrouw Van 
Es, die het heeft gevraagd. 

Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Naar aanleiding van de huidige zeer 
gespannen situatie op de Filippijnen 
zou ik via u een verzoek aan de 
regering willen doen. 

Het huidige regime blijkt de 
legitimiteit voor een belangrijk deel 
te hebben verloren, onder andere 
door manipulaties met het tellen van 
stemmen, bedreigingen en ook 
moorden. Die legitimiteit is de laatste 
twee weken verder ondermijnd door 
verlies van het vertrouwen, niet 
alleen van een groot deel van de 
bevolking maar ook van de kerkelijke 
hiërarchie, een deel van het zakenle-
ven en een deel van het militaire 
apparaat. Mevrouw Aquino wordt 
door velen als winnares van de 
presidentsverkiezingen gezien. 

Ik vind het belangrijk, dat de 
regering uitspreekt, dat zij verdere 
steun aan Marcos onthoudt en dat zij 
zich bovendien sterk maakt voor de 
positie van politieke gevangenen, 
waarover Amnesty International aan 
de minister van Buitenlandse Zaken 
een telex heeft gestuurd, opdat die 
politieke gevangenen door Marcos niet 
in gevaar worden gebracht. Daarom 
zou ik graag een snelle reactie, bij 
voorbeeld via een notitie, krijgen 
waarin de regering tot uitdrukking 
brengt wat zij denkt van de actuele 
situatie in de Filippijnen en van de 
verkiezingsuitslag en wat zij kan doen 

om de positie van politieke gevange-
nen veilig te stellen. 

De heer Gualthérie van Weezel 
(CDA): Ik heb begrepen dat de heer 
Marcos inmiddels de Filippijnen aan 
het verlaten is. Heeft dat enige 
invloed op uw vraag aan de regering? 

De Voorzitter: Hoe sneller ik het 
verzoek overbreng, hoe sneller wij 
het zeker weten. 

De heer Voorhoeve (VVD): Vindt 
mevrouw Van Es niet, dat dit soort 
onderwerpen zich beter leent voor 
een snel bijeen te roepen mondeling 
overleg van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken? 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat is 
natuurlijk altijd een mogelijkheid. Een 
andere mogelijkheid is echter het 
vragen van een notitie aan de 
regering. Daarvoor heb ik in dit 
verband gekozen. 

De Voorzitter: Ik zal het verzoek 
overbrengen. 

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

De heer Van lersel (CDA): Voorzitter! 
Ik meen dat u hebt voorgesteld, het 
wetsvoorstel inzake de afschaffing 
van de negatieve aanslag in het 
kader van de WIR morgenavond te 
behandelen. Mede namens de fractie 
van de VVD verzoek ik u, reeds 
vanavond te beginnen met de 
behandeling van dit wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Zoals ik de Kamer 
heb aangekondigd, wilde ik vanavond, 
bij het begin van de avondvergadering, 
over de groepering van de onderwer-
pen voor de agenda van deze week in 
het algemeen beraadslagen. Intussen 
heb ik wel twee bewindslieden en 
ook de sprekers in de Kamer gewaar-
schuwd wat, naar mijn oordeel, het 
meest logisch vanavond reeds 
behandeld zou worden, opdat men 
niet voor verrassingen zou komen te 
staan. Eind vorige week kwam het 
mij voor dat het het meest logisch 
zou zijn de twee onderwerpen die 
donderdag nog resteerden, het 
wetsvoorstel Wijziging van de Wet 
op de loonvorming en het wetsvoor-
stel inzake het pensioen Indisch 
verzet, op dinsdag af te maken. Ik 
stelde mij voor op woensdagavond 
de WIR te doen. Daarbij is, onder 
andere, een overweging geweest dat 
de minister van Economische Zaken 
dan moeilijk zit, maar de minister van 
Financiën wel aanwezig kan zijn en 
ook dat, wat de Kamer betreft, de 
heer Van lersel een verhindering had 
gemeld voor dinsdagavond. 

De heer Van lersel (CDA): Bij mij 
wijkt alles voor de Kamer! Ik heb dat 
bericht van verhindering enige weken 
geleden ingezonden, want zorgvuldig-
heid is ons deel. Onvoorziene 
omstandigheden vereisen natuurlijk 
ook een onvoorzien optreden. Dat is 
nu het geval. Ik verzoek u daarom 
alsnog na te gaan of de bewindslieden 
vanavond kunnen en dan vanavond te 
beginnen met de WIR. Er is één 
omstandigheid die dat vrij dringend 
maakt. Als morgenavond te weinig 
van de WIR wordt afgehandeld 
komen wij donderdagavond in de 
problemen met de stemmingen. 

De heer Ernsting (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik maak, namens onze 
fractie, ernstig bezwaar tegen dit 
voorstel. Wij hebben ons gisteren en 
vanochtend bij de griffie vergewist 
van uw voornemens voor de avond. 
Dat betekent dat onze woordvoerder 
over de WIR in elk geval hedenavond 
niet aanwezig is. 

De Voorzitter: Uiteraard blijft de 
Kamer soeverein, maar ik heb de 
vorige week gemeend een waarschijn-
lijkheid te moeten noemen. 

De heer Van lersel handhaaft zijn 
formele voorstel? 

De heer Van lersel (CDA): Jawel, 
Voorzitter. 

De heer Castricum (PvdA): Dit stelt 
mij buitengewoon teleur. Er is de 
vorige week door mijn fractie, maar 
ook door andere fracties, de nodige 
souplesse betoond ten aanzien van 
de vergaderorde in deze week. Ik wil 
de heer Van lersel thans vragen zich 
te voegen naar uw voorstel. 

De heer Van lersel (CDA): Dit is 
helemaal geen kwestie van al dan 
niet souplesse tonen. Vast stond - de 
Voorzitter was daarvan op de 
hoogte - dat van alle kanten de 
noodzaak werd beklemtoond deze 
week de zaak van de WIR af te 
handelen, inclusief stemmingen. 
Welnu, dan moeten wij kiezen tussen 
onvoorziene omstandigheden en de 
beste procedure. Naar het ons 
voorkomt, is het gevaar te groot dat 
wij de behandeling donderdag niet af 
krijgen. Wij kunnen bovendien nog 
worden geconfronteerd met een 
heropening van de beraadslaging op 
dinsdag aanstaande. Dat betekent 
uitstel van de stemmingen met een 
week. In dat geval zal de Eerste 
Kamer onder geen enkel beding deze 
zaak in de komende maand afwerken. 
Welnu, de belangen die daarbij op 
het spel staan zijn naar onze mening 
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te groot. Daarom moeten wij in ieder 
geval pogen deze week klaar te 
komen. 

De heer Castricum (PvdA): De heer 
Van lersel doet een beroep op de 
zorgvuldigheid. Ik wijs hem erop dat 
wij over dit onderwerp ook nog 
beraad in de fractie willen voeren. 
Misschien kan dat voor hem, in het 
kader van de door hem bepleite 
zorgvuldigheid, een punt van nadere 
overweging uitmaken? 

De heer Nijhuis (VVD): Het stond op 
de agenda, Voorzitter! 

De Voorzitter: Dat is waar. Ik wijs er 
echter op dat de fracties vandaag 
aanzienlijk korter konden vergaderen 
dan normaal. Maargoed, de Kamer 
beslist. De heer Van lersel handhaaft 
zijn voorstel? Ik handhaaf mijn 
voorstel om vanavond het wetsvoor-
stel Wijziging van de Wet op de 
loonvorming en het wetsvoorstel 
inzake het pensioen Indisch verzet 
verder te behandelen, en breng dit in 
stemming. 

Ik constateer, dat de heer Scholten 
niet aanwezig is, en dat de aanwezige 
leden van de fracties van de VVD en 
het CDA en het lid Janmaat tegen 
mijn voorstel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Daarmee is impliciet het voorstel 
van de heer Van lersel om vanavond 
de WIR te behandelen, aangenomen, 
tenminste als de regering kan. Ik zal 
de regering nu sommeren. 

Wenst nog een van de leden het 
woord? 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Nu de Kamer dit heeft 
besloten, stel ik het toch wel op prijs 
dat u de vergadering schorst om de 
fracties gelegenheid te geven 
fractieberaad te voeren. Ik stel 
daarom nu voor, de vergadering te 
schorsen. 

De Voorzitter: Dat kan, dunkt mij, in 
de avondpauze gebeuren. 

De heer Den Uyl (PvdA): Neen, er is 
een avondpauze om te eten. Mijnheer 
de Voorzitter! U hebt bovendien zelf 
voorgesteld, de avondpauze te 
benutten voor een vergadering van 
twee grote commissies uit deze 
Kamer. Het ligt voor de hand dat als 
de Kamer onvoorzien besluit een 
onderwerp op te voeren, de vergade-
ring wordt geschorst, zodat de 
fracties gelegenheid hebben normaal 
beraad te voeren. 

De Voorzitter: Dan stel ik voor, niet 
een avondpauze van anderhalf uur, 
maar een van ongeveer twee uur te 
houden, zodat de fracties het ook 
zelf een beetje kunnen indelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Regelen met betrekking tot de 
bevordering van de deelname 
van gehandicapten aan het 
arbeidsproces (Wet arbeid 
gehandicapte werknemers) 
(17384) 

en over: 
- de motie-Wolters/Oomen-Ruijten 
over het met enige voorrang in dienst 
nemen van op WSW-basis werkzame 
personen door de overheid (1 7 384, 
nr. 21); 
- de motie-Wolters/Weijers over de 
werkzaamheden van AVO-Nederland 
(17 384, nr. 22); 
- de motie-Nijhuis over criteria 
inzake het percentage gehandicapte 
werknemers (17384, nr. 23); 
- de motie-Beckers-de Bruijn over 
de interpretatie van artikel 31b van 
de Wet op de Ondernemingsraden 
(17 384, nr. 24); 
- de motie-Knol/Spieker over 
externe plaatsingen voor WSW-werk-
nemers (17 384, nr. 25). 

(Zie vergadering van 13 februari 
1986.) 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Spieker (stuk nr. 17, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en het lid Wagenaar tegen 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 17 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

De artikelen 1 a en 2 t/m 18 worden 
zonder stemming aangeomen. 

In stemming komt het amendement-
Spieker (stuk nr. 19). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel 1 9, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-

Spieker (stuk nr. 19), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 20 t /m 22 worden 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 23 en 24, zoals zij zijn 
gewijzigd door de aanneming van het 
amendement-Spieker (stuk nr. 19), 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen 26 en 28 t /m 30 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Spieker (stuk nr. 18) tot invoeging 
van een nieuw artikel 3 1 . 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en de leden Wagenaar en 
Janmaat tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 31 en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wolters/ 
Oomen-Ruijten (17384, nr. 21). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wolters/ 
Weijers (17 384, nr. 22). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie eveneens met algemene 
stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Nijhuis 
(17 384, nr. 23). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
ook deze motie met algemene 
stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Beckers-
de Bruijn (17 384, nr. 24). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en de leden Wagenaar en 
Janmaat tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Knol/ 
Spieker (17 384, nr. 25). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als de 
vorige. 
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Aan de orde zijn de stemmingen 
over vijf moties, ingediend in de 
UCV van 16 december 1985 over de 
derde planperiode ISP, het zesde 
voortgangsverslag ISP en het 
vestigingsbeleid rijksdiensten, te 
weten: 

- de motie-Van Noord/Jacobse over 
beperken van het terugploegen tot 
het jaar 1986 (12831 en 15550, nr. 
119); 
- de motie-Tommei/Spieker om 
jaarlijks voor het ISP beschikbare 
financiële middelen niet te verminde-
ren (12831 en 15550, nr. 120); 
- de motie-Tommei over de invulling 
van 725 naar het ISP-gebied te 
spreiden arbeidsplaatsen (12 831 en 
15550, nr. 121); 
- de motie-Spieker over de verant-
woordelijkheid van de bij het ISP-be-
leid betrokken departementen voor 
het uitvoeren van ISP-III (12831 en 
15 550, nr. 122); 
- de motie-Tommei/Spieker over 
oprichting van een vrouwenvakschool 
(12831 en 15550, nr. 124). 

(Zie vergadering van 18 februari 
1986.) 

De Voorzitter: De heer Jacobse 
heeft over de verleden week ingedien-
de motie-Tommei heropening van de 
beraadslaging gevraagd. 

Ik stel voor, daar de heer Tommei 
niet aanwezig is, die heropening 
volgende week te doen plaatsvinden 
en vandaag, om geen verdere 
vertraging te veroorzaken, wel over 
de andere moties te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van 
Noord/Jacobse (12 831 en 15 550, 
nr. 119). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tommei/ 
Spieker (12831 en 15550, nr. 120). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de PPR, de CPN, de 
PSP en de EVP en het lid Van der 
Spek voor deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verwor-
pen. 

In stemming komt de motie-Tommei 
(12831 en 15550, nr. 121). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie is verworpen met 
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dezelfde stemverhouding als de 
vorige. 

In stemming komt de motie-Spieker 
(12831 en 15550, nr. 122). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als de 
vorige. 

Ik stel voor, de brief van de 
minister-president over de invulling 
taakstelling in het kader van het 
vestigingsbeleid rijksdiensten 
(Spreiding rijksdiensten) (12 831 , nr. 
114) en het verslag over de derde 
planperiode ISP en het zesde 
voortgangsverslag ISP (15 550, nr. 
111) voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen 
over acht moties, ingediend bij de 
behandeling van de begroting van 
Financiën voor 1986, te weten: 

- de gewijzigde motie-Kombrink 
over het BTW-tarief voor voedings-
en geneesmiddelen (19 200-IX B, nr. 
32); 
- de motie-Herfkens/Kombrink over 
het volume van de exportinkomsten 
van ontwikkelingslanden (19 200-IX 
B, nr. 19); 
- de motie-Herfkens/Kombrink over 
instelling van een speciale werkgroep 
(19 200-IX B, nr. 20); 
- de motie-Kombrink over uitvoering 
van het automatiseringsplan voor de 
belastingdienst (19 200-IX B, nr. 
23); 
- de motie-Herfkens c.s. over de 
Europese monetaire samenwerking 
(19 200-IX B, nr. 24); 
- de motie-Van lersel/Van Rey over 
de per 1 januari 1986 voorziene 
deregulering van de Nederlandse 
kapitaalmarkt (19 200-IX B, nr. 25); 
- de motie-Van Muiden/Van Rey 
over de voorgenomen uniformering 
van het BTW-tarief (1 9 200-IX B, nr. 
26); 
- de motie-Van Rey/Van Muiden 
over het BTW-tarief voor levens- en 
geneesmiddelen (19 200-IX B, nr. 
27). 

(Zie vergadering van 18 februari 
1986.) 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Kombrink (19200-IXB, nr. 32). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, het GPV, de CPN 
en de PSP tegen deze gewijzigde 

ISP 
Financiën 

motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Herfkens/ 
Kombrink (19 200-IXB, nr. 19). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP en de 
leden Wagenaar en Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Herfkens/ 
Kombrink (19 200-IXB, nr. 20). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en de leden Wagenaar en 
Janmaat tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kombrink 
(19200-IXB, nr. 23). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en het lid Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Herfkens 
c.s. (19200-IXB, nr. 24). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF, het GPV, de CPN en 
de PSP en het lid Van der Spek tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van 
lersel/Van Rey (19 200-IXB, nr. 25). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN en de PSP tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van 
Muiden/Van Rey (19 200-IXB, nr. 
26). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de RPF en het GPV tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van 
Rey/Van Muiden (19 200-IXB, nr. 
27). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
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de PvdA, de PPR, de CPN, de PSP, 
het GPV en de EVP en het lid 
Janmaat tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

Aan de orde is de eindstemming 
over het wetsvoorstel Wijziging van 
de W e t op het basisonderwijs en 
de Overgangswet WBO met 
betrekking tot het aanbrengen 
van wijzigingen in het bekosti-
gingsstelsel, en de Overgangs-
w e t ISOVSO met betrekking tot 
een aantal scholen voor dove 
kinderen (19054) . 

(Zie vergadering van 18 februari 
1986.) 

De Voorzitter: Ik stel voor, de door 
de regering voorgestelde wijzigingen 
(stuk nr. 35) aan te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de eindstemming 
over het wetsvoorstel Wijzigingen 
van de bepalingen in de Algemene 
Bijstandswet die betrekking 
hebben op het verhaal van 
kosten van bijstand (18813) . 

(Zie vergadering van 18 februari 
1986.) 

De Voorzitter: Ik stel voor, de door 
de regering voorgestelde wijzigingen 
(stuk nr. 39) aan te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en het lid Wagenaar voor dit 
wetsvoorstel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is aangenomen. 

Aan de orde zijn: 
- de eindstemming over de 
begroting van uitgaven van 
hoofdstuk X V I (Welzijn, Volksge 
zondheid en Cultuur) van de 
rijksbegroting voor 1986 
(19 200 XVI) 
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- de stemmingen over: 
- de motie-Beckers-de Bruijn/Lank-
horst over het rapport van het 
Octogoonproject Vergrijzing (19 200, 
nr. 41); 
- de motie-Van der Heijden over de 
uitgaven ten behoeve van (hoog)-
bejaarden (19 200-XVI, nr. 55); 
- de motie-Van der Heijden over 
voor het verpleeghuis geïndiceerde 
bewoners van bejaardenoorden 
(19 200-XVI, nr. 56); 
- de gewijzigde motie-Buurmeijer/ 
Van der Heijden over het op regerings-
niveau voortzetten van een samenhan-
gend welzijnsbeleid (19 200-XVI, nr. 
107); 
- de motie-Andela-Baur/Buurmeijer 
over het algemeen maatschappelijk 
werk (19 200-XVI, nr. 62); 
- de motie-Kamp c.s. over de 
woontussenvoorzieningen (19 200-
XVI, nr. 63); 
- de motie-Müller-van Ast over het 
arbeidsaanbod van verpleegkundigen 
(19 200-XVI, nr. 83); 
- de motie-Müller-van Ast over de 
vrouwenhulpverlening (19 200-XVI, 
nr. 84); 
- de motie-Mik over een dreigend 
tekort aan verpleegkundigen 
(19 200-XVI, nr. 86); 
- de gewijzigde motie-Terpstra c.s. 
over medische experimenten op 
mensen (19200-XVI, nr. 89); 
- de motie-Van Es over de wachtti j-
den bij specialisten (19 200-XVI, nr. 
88). 

De Voorzitter: Ik stel voor, de door 
de regering voorgestelde wijziging 
(stuk nr. 110) aan te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Van der Heijden stel ik voor, zijn 
motie (19 200-XVI, nr. 56) van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Beckers-
de Bruijn/Lankhorst (19 200, nr. 41). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en de leden Wagenaar en 
Janmaat tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der 
Heijden (19200-XVI, nr. 55). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Financiën 
Bekostiging basisonderwijs 
Algemene Bijstandswet 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

In stemming komt de gewijzigde 
motie Buurmeijer/Van der Heijden 
(19 200-XVI, nr. 107). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD,de PPR en de EVP tegen 
deze gewijzigde motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Andela-
Baur/Buurmeijer (19 200-XVI, nr. 
62). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de VVD en het lid Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kamp 
c.s. (19200-XVI, nr. 63). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV, 
de EVP en de PPR en de leden 
Wagenaar en Janmaat tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Müller-
van Ast (1 9 200-XVI, nr. 83). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, en de SGP en de 
leden Wagenaar en Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Müller-
van Ast (1 9 200-XVI, nr. 84). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
en het lid Janmaat tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Mik 
(19200-XVI, nr. 86). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en het lid Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde 
motie-Terpstra c.s. (19 200-XVI, nr. 
89). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
lid Janmaat tegen deze gewijzigde 
motie heeft gestemd en de overige 
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aanwezige leden ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Es 
(19 200-XVI, nr. 88). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de CPN en het lid Van der 
Spek voor deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verwor-
pen. 

Aan de orde zijn de stemmingen 
over zes moties, ingediend in de 
UCV over de delen Kunst en 
Cultuur van de begroting van 
W V C voor 1986, te weten: 

- de motie-Niessen/Dijkstal over 
staatsprijzen (19200-XVI, nr. 29); 
- de motie-Beinema/Evenhuis-van 
Essen over uitgangspunten van het 
cultuurbeleid (19200-XVI, nr. 31); 
- de motie-Eshuis/Van Es over de 
samenstelling van adviesraden en 
commissies (19 200-XVI, nr. 34); 

- de motie-Eshuis c.s. over structu-
rele begrotingsruimte voor specifieke 
cultuuruitingen (19200-XVI, nr. 35); 
- de motie-Dijkstal over naamsver-
melding bij kunstprogramma's die 
door een bedrijf financieel worden 
gesteund (19200-XVI, nr. 37); 
- de motie-Dijkstal over de publieke 
belangstelling als factor bij beslissin-
gen over subsidiëring van kunst 
(19200-XVI, nr. 38). 

(Zie vergadering van 1 8 februari 
1986.) 

In stemming komt de motie-Niessen/ 
Dijkstal (19 200-XVI, nr. 29). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de EVP, de SGP, de RPF, het GPV, de 
CPN, de PSP en de PPR en het lid 
Wagenaar tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Beinema/ 
Evenhuis-van Essen (19 200-XVI, nr. 
31). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, D'66, de PPR, de EVP, het 
GPV en de RPF en het lid Janmaat 
tegen deze motie hebben gestemd 
en die van de overige fracties ervoor, 
zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Eshuis/ 
Van Es (19 200-XVI, nr. 34). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PSP, de PPR, D'66 en de 
EVP en het lid Van der Spek voor 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Eshuis 
c.s. (19200-XVI, nr. 35). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PPR, de EVP en de PSP 
en het lid Van der Spek voor deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Dijkstal 
(19 200-XVI, nr. 37). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, D'66 en de PSP en het lid 
Janmaat voor deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verwor-
pen. 

In stemming komt de motie-Dijkstal 
(19-200-XVI, nr. 38). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de VVD en de leden Wagenaar en 
Janmaat voor deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verwor-
pen. 

Ik stel voor, de stukken onder 18 990 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Internationale bijstandsverlening 
bij de heffing van belastingen 
(18852). 

(Zie vergadering van 18 februari 
1986.) 

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-De Grave (stuk nr. 14, 
! ) • 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 
Hierdoor moeten de leden van artikel 
5 worden hernummerd. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit gewijzigde amendement het 

andere op stuk nr. 14 voorkomende 
amendement als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Kombrink (stuk nr. 12, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de VVD en het lid Wagenaar tegen 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 12 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-De Grave (stuk nr. 14, 
I) en de amendementen-Kombrink 
(stuk nr. 12, I en II), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 6 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-De Grave (stuk nr. 14, 
II), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen 8 t/m 12 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Kombrink (stuk nr. 13, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement de overige op 
stuk nr. 13 voorkomende amende-
menten als aangenomen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel 13, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Kombrink (stuk nr. 13, II t /m IV), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 14 t /m 16 en de 
beweegreden worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week over het wetsvoorstel te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijziging van de W e t Autover-
voer Goederen (16822) . 

(Zie vergadering van 19 februari 
1986.) 
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Voorzitter 

Het begin van artikel I en de onder-
delen A t/m C worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wolters/Castricum (stuk nr. 20, 
herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de EVP, de SGP en de PPR tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Wolters/Castricum (stuk nr. 20, 
herdruk), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen E, T t/m W, W 1 , X, Y, 
Y 1 , Z, AA t /m AF, AF1, AF2, AG, 
AG 1, AH, AH 1, Al t /m AK worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 11 en II t /m VI worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Wolters c.s. (stuk nr. 19, herdruk). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Artikel VII, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Wolters c.s. (stuk nr. 19, herdruk), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen VIII t /m XI en de 
beweegreden worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
de PvdA en het lid Janmaat tegen dit 
wetsvoorstel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Wijziging van de Wegenverkeers-
we t (Verlenging geldigheidsduur 
rijbewijzen) (16972) . 

(Zie vergadering van 19 februari 
1986.) 

Het begin van artikel I en de onder-
delen A t/m D worden zonder 
stemming aangenomen. 
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In stemming komt het amendement-
Jorritsma-Lebbink/Wolters (stuk nr. 
17). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en het CDA en het lid 
Janmaat voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
aangenomen. 

Onderdeel E, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Jorritsma-Lebbink/Wolters 
(stuk nr. 1 7), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen F t /m M worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen II t /m VI en de beweeg-
reden worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
lid Van der Spek tegen het wetsvoor-
stel heeft gestemd en de overige 
aanwezige leden ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met de voorstellen van 
rijkswet: 

- Goedkeuring van de op 12 
december 1977 te Bern tot stand 
gekomen Aanvullende Protocol-
len bij de Verdragen van Genève 
van 12 augustus 1949, betreffen 
de de bescherming van slacht-
offers van internationale respec-
tievelijk niet-internationale 
gewapende conflicten (Protocol 
I, met Bijlagen, respectievelijk 
Protocol II) (18277 , R1247) ; 

- Goedkeuring van het op 10 
oktober 1980 te Genève tot 
stand gekomen Verdrag inzake 
het verbod of de beperking van 
het gebruik van bepaalde conven-
tionele wapens die geacht 
kunnen worden buitensporig 
leed te veroorzaken of een 
niet-onderscheidende werk ing 
te hebben, met drie Protocollen 
(18278, R1248) , 

en over: 
- de motie-De Waart over Aanvullend 
Protocol I bij de Conventies van 
Genève (18 277, R 1247 en 18 278, 
R1248, nr. 7); 

Autovervoer goederen 
Rijbewijzen 
Gewapende conflicten 
Individuele huursubsidie 
Vragen 

- de motie-Beckers-de Bruijn over 
de toetsing van nieuwe technologieën 
(18277, R1247 en 18278, R1248, 
nr. 8). 

(Zie vergadering van 20 februari 
1986.) 

De Voorzitter: Ik geef het woord 
aan mevrouw Beckers-de Bruijn, die 
het heeft gevraagd. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog 
een antwoord van de minister van 
Buitenlandse Zaken tegoed in 
verband met de door mij bij de 
behandeling van deze wetsvoorstellen 
ingediende motie. Hij zou hierover 
nog overleg plegen met de minister 
van Defensie, maar daar heb ik nog 
niets over gehoord. 

De Voorzitter: Ik heb vernomen dat 
het antwoord onderweg is. In 
verband daarmee stel ik voor, de 
stemmingen over beide wetsvoorstel-
len en de daarbij ingediende moties 
uit te stellen tot volgende week. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de eindstemming 
over het wetsvoorstel Regelen 
omtrent het aan huurders van 
een woning verstrekken van 
bijdragen (Wet individuele 
huursubsidie) (18539) . 

(Zie vergadering van 18 februari 
1986.) 

De Voorzitter: Ik stel voor, de door 
de regering voorgestelde wijzigingen 
(stuk nr. 40) aan te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
wetsvoorstel met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Thans zouden aan de orde zijn de 
stemmingen over een aantal moties, 
ingediend in de UCV over Emancipa-
tie. Aangezien echter opening van de 
beraadslaging zal worden gevraagd, 
stel ik voor, dit agendapunt aan de 
orde te stellen na de beantwoording 
van mondelinge vragen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de beantwoording 
van vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Kosto aan de 
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Voorzitter 

minister van Justitie, over neven-
functies van leden van de 
rechterli jke macht. 

D 
De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de eer, de volgende 
vragen te stellen. 

1. Heeft de minister kennis 
genomen van het feit, dat de 
Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak bij monde van haar 
voorzitter de opvatting heeft uitge-
sproken dat nevenfuncties van leden 
van de rechterlijke macht dienen te 
worden gemeld bij de presidenten 
van rechtbanken en gerechtshoven, 
alsmede bij de procureurs-generaal? 

2. Kan de minister enig inzicht 
geven in de mate waarin leden van 
de rechterlijke macht, het openbaar 
ministerie, alsmede van de Raad van 
State, die ook een rechtsprekende 
taak heeft, betaalde nevenfuncties 
vervullen en zo neen, is hij dan bereid 
daarnaar een onderzoek te doen 
instellen en de resultaten daarvan zo 
spoedig mogelijk aan deze Kamer 
mede te delen? 

3. Wil de minister zijn opvattingen 
kenbaar maken over het verschijnsel 
dat leden van de rechterlijke macht 
naast hun ambt betaalde nevenfunc-
ties vervullen met het klaarblijkelijke 
risico dat hun onpartijdigheid ter 
discussie komt? 

4. Is de minister bereid, in overleg 
met de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak te treden ten einde te 
bewerkstelligen, dat het hebben van 
nevenfuncties niet alleen aan andere 
leden van de rechterlijke macht 
wordt gemeld, maar dat deze 
functies inclusief hun beloning in een 
openbaar register worden vermeld, 
opdat ook procespartijen op de 
hoogte kunnen zijn en het instrument 
van wraking zo nodig tot zijn recht 
kan komen? 

5. Is de minister bereid, dienover-
eenkomstig te handelen ten aanzien 
van de leden van de Raad van State? 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Als antwoord op vraag 
1 deel ik mede dat ik kennis heb 
genomen van het standpunt van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak over het aanmelden 
van nevenfuncties door de leden van 
de rechterlijke macht. Dat standpunt 
was mij overigens bekend uit het 
rapport dat de vereniging in 1980 
publiceerde, een rapport over 
'onverenigbaarheden'. 

In antwoord op vraag 2: Van 
sommige leden van de rechterlijke 
macht is bij mijn ministerie bekend 
dat zij betaalde of onbetaalde 
nevenfuncties vervullen. In enkele 
gevallen is dat een gevolg van 
spontane mededelingen van de 
betrokkenen, in andere gevallen is 

De heer Kosto (PvdA) 

het ons bekend geworden doordat 
men zich tot ons wendde met een 
verzoek om medewerking voor het 
verkrijgen van faciliteiten om 
nevenfuncties te kunnen uitoefenen. 

Een algemeen inzicht in de mate 
waarin nevenfuncties worden vervuld 
dan wel in de aard van die nevenfunc-
ties heb ik niet. Dit vindt zijn oorzaak 
in de bestaande wetgeving op dit 
terrein - ik verwijs naar artikel 8 van 
de Wet op de rechterlijke organisatie -
die overigens uitsluitend geldt voor 
leden van de zittende magistratuur. 
In het artikel worden bepaalde 
nevenwerkzaamheden met zoveel 
woorden toegestaan. 

Aanknopingspunten voor melding, 
registratie en publikatie biedt de Wet 
op de rechterlijke organisatie niet. 
Om die reden en gelet op de staats-
rechtelijke verhoudingen ben ik van 
oordeel, dat de minister van Justitie 
geen onderzoek kan doen instellen 
naar door de leden van de rechterlijke 
macht vervulde nevenfuncties. 

In antwoord op de vragen 3 en 4 
deel ik het volgende mede. Ik ben in 
het algemeen van oordeel dat het 
schadelijk kan zijn voor het vertrouwen 
in de rechtspraak dat leden van de 
rechterlijke macht in een situatie 
komen te verkeren waarin ongeacht 
de aanleiding hiertoe hun onpartijdig-
heid ter discussie wordt gesteld. Het 
is evenwel niet altijd te voorzien of 
dit risico aanwezig is. In dit verband 
merk ik op dat ik de uitlating 'wij 
praten hier natuurlijk over een 
gesignaleerd exces' niet voor mijn 
rekening kan nemen. Wat in algemene 
zin niet aanvaardbaar lijkt, kan het in 
een concreet geval wel zijn. Met het 
oog hierop heeft de wetgever een 
regeling getroffen inzake verschoning 
door en wraking van rechters, die als 
een sluitstuk van de regeling van 
onverenigbaarheden kan worden 
gezien. De toepassing van het middel 
van wraking kan overigens beter tot 
haar recht komen, indien over 
nevenwerkzaamheden van leden van 
de rechterlijke macht een opener 
informatiesysteem bestaat. 

Ik ben ertoe bereid, in overleg te 
treden met de Nederlandse Vereni-
ging voor Rechtspraak om te bezien 
op welke wijze de regeling van de 
onverenigbaarheden kan worden 
aangepast. Dit overleg zou overigens, 
gelet op het reeds in 1 980 door de 
vereniging gepubliceerde rapport 
over dit onderwerp, eerder zijn 
aangevangen, ware het niet dat ook 
de Staatscommissie herziening 
rechterlijke organisatie een advies 
over deze materie voorbereidde Dit 
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Korthals Altes 

advies is neergelegd in deel 2 van 
het eindrapport van de staatscommis-
sie, hetwelk aan de rechterlijke 
macht om commentaar is toegezon-
den. Een belangrijk deel van de 
commentaren op dit advies heeft 
mijn ministerie inmiddels bereikt. 

De staatsraden en de staatsraden 
in buitengewone dienst melden de 
nevenfuncties die zij bij hun benoe-
ming bekleden zowel bij de vice-pre-
sident van de Raad van State als bij 
de minister van Binnenlandse Zaken. 
Volgens een uit 1974 daterende 
afspraak worden de nevenfuncties bij 
de publikatie in de Nederlandse 
Staatscourant van de benoeming van 
een lid van de Raad van State 
vermeld. Ik verwijs ter zake naar het 
jaarverslag over 1978 van de Raad 
van State, de bladzijden 4 en 5. 

D 
De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
de gegeven antwoorden, waaruit in 
ieder geval blijkt dat hij bereid is, met 
de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak in overleg te treden ten 
einde te komen tot een publikatie op 
vrijwillige basis van nevenfuncties 
van leden van de rechterlijke macht, 
zodat het instituut van wraking reële 
inhoud kan krijgen, doordat bekend is 
wat bekend moet zijn. 

Mij resten enkele vragen. De 
adviezen van de staatscommissie zijn 
in bewerking, voor zover het de 
commentaren erop betreft. Het was 
mij bekend dat dit vraagstuk ook de 
werkzaamheden van de staatscom-
missie raakt. Is de minister in staat, 
nu te zeggen op welke termijn 
adviezen van de staatscommissie in 
concrete wetsvoorstellen neergelegd 
kunnen zijn en deze Kamer bereikt 
kunnen hebben? 

Een andere vraag raakt de werklast 
van de rechterlijke macht. Het is ons 
bekend dat er regelmatig alarmerende 
berichten zijn over grote druk op de 
rechterlijke macht, wat leidt tot 
achterstanden in het werk. Wil de 
minister in zijn overleg met de 
Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak de vraag betrekken of 
het hebben van nevenfuncties, hoe 
wenselijk deze ook kunnen zijn voor 
het opdoen van maatschappelijke 
ervaring, vanuit de optiek van de 
werklast aanvaardbaar is? 

Dan kom ik bij mijn laatste vraag. 
Het zal bekend zijn dat de instroom in 
de rechterlijke macht uit twee 
bronnen komt. De eerste is de 
zogenaamde RAIO, de andere is de 

kring van mensen die als jurist 
praktijkervaring hebben opgedaan. 
Kan de minister enig inzicht geven in 
hoeverre kandidaturen uit de tweede 
instroommogelijkheid voor de 
rechterlijke macht, zijn afgestuit op 
het feit dat men meende nevenfunc-
ties te moeten blijven vervullen, 
teneinde een inkomen te verwerven 
waaraan men gewend was? 

D 
Minister Korthals Al tes: Mijnheer 
de Voorzitter! De adviezen naar 
aanleiding van het rapport van de 
Staatscommissie rechterlijke macht 
zullen mij binnenkort bereiken. Een 
goed deel daarvan heb ik ontvangen. 
Nu is het werk van een staatscommis-
sie een veelomvattende arbeid 
geweest. De staatscommissie heeft 
geadviseerd tot zeer ingrijpende 
hervormingen van het systeem van 
rechtspraak en de indeling van 
rechterlijke colleges. Ook is op een 
aantal terreinen, waaronder dat van 
de nevenfuncties - maar ik noem bij 
voorbeeld ook de benoemingsproce-
dure - geadviseerd. 

Ik verwacht dat op het ene terrein 
eerder tot een definitief standpunt 
kan worden gekomen - dat geldt 
wellicht voor de kwestie van de 
nevenfuncties - dan wat de meer 
ingrijpende voorstellen betreft. Ik 
streef ernaar om op enkele punten 
nog voor de 21ste mei met een 
standpunt te komen. Maar wat het 
grote geheel betreft, verwacht ik dat 
beslissingen pas in het kader van een 
kabinetsformatie kunnen worden 
genomen. Wetsvoorstellen moet men 
in elk geval niet meer in deze 
kabinetsperiode verwachten. Wat 
daarna gebeurt moet ik overlaten aan 
degene die dan de verantwoordelijk-
heid voor deze portefeuille heeft. 

De werklast van de individuele 
rechter is inderdaad een grote. Het is 
mij uit een aantal gevallen bekend 
dat het aantal nevenfuncties dat 
bekleed wordt, betaald of onbetaald, 
een aanzienlijke beperking ondervindt 
door het feit dat men daarvoor geen 
gelegenheid heeft. Ik wijs op functies 
die worden vervuld bij de kinderbe-
scherming, bij de reclassering en op 
allerlei gebieden die nauw verband 
houden met de dagelijkse taakuitoe-
fening van de rechter, waarbij het 
moeilijk is daarvoor rechters te 
vinden. 

Ik wijs op een probleem waar wij 
onlangs mee te maken kregen, de 
bezetting van de functie van voorzitter 
van de raden van discipline, die ook 
door leden van de rechterlijke macht 

moet worden vervuld. In enkele 
gevallen komt het voor dat een 
rechter een lidmaatschap vervult van 
een vertegenwoordigend college. Er 
wordt dan ook in overleg met het 
departement nagegaan in hoeverre 
dat moet leiden tot een deeltijdver-
vulling van de hoofdzaak. Zodra dan 
ook sprake is van een deeltijdvervul-
ling, komt in de bezetting van het 
rechterlijk college als zodanig tot 
uiting dat een nevenfunctie een deel 
van de werktijd kost. 

Ik kan dus niet in zijn algemeenheid 
zeggen dat de werklast het niet zou 
toelaten dat nevenfuncties worden 
verricht. In vrijwel alle colleges is er 
sprake van een zodanige verstandhou-
ding tussen de betrokken rechters 
of raadsheren en de president of het 
presidium van dat college dat in 
onderling overleg wordt nagegaan 
wat wel en wat niet tot de mogelijk-
heden behoort. Een dergelijke 
gedecentraliseerde oplossing van 
wat wel en wat niet mogelijk is, 
verdient naar mijn mening ook de 
voorkeur. 

Ik heb in de praktijk van de laatste 
jaren niet gemerkt dat de instroom 
uit de groep van juristen die reeds in 
de praktijk zijn gevormd, wordt 
belemmerd op het laatste ogenblik 
door het feit dat men bepaalde 
nevenfuncties niet zou kunnen 
verrichten die men, vanwege de 
honorering daarvan, gaarne zou 
willen behouden. 

De meesten hebben zich over de 
vraag of het financieel voor hen 
aanvaardbaar is om de overstap naar 
de rechterlijke macht te ondernemen, 
te voren beraden, zodat het niet 
meer te mijner kennis komt of dit in 
een aantal gevallen heeft geleid tot 
een negatieve beslissing. In het 
algemeen wil ik zeggen, dat veel 
functies die verricht worden niet 
commercieel zijn, dat het functies 
zijn die samenhangen met het werk 
als rechter en dat ik - ik meen dat dit 
bij de heer Kosto een zekere onder-
toon was bij zijn vraagstelling - van 
mening ben dat het aanbeveling kan 
verdienen dat ook de rechter voeling 
houdt met datgene wat zich afspeelt 
in het maatschappelijk leven buiten 
de rechtspleging. 

D 
De heer Van der Burg (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Wat doet de 
minister in verband met de problema-
tiek van de wraking met de rechter-
plaatsvervangers en de raadsheren-
plaatsvervangers als hij in overleg 
treedt met de Nederlandse Vereniging 
voor Rechtspraak? 
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Minister Korthals Aites van Justitie 

D 
Minister Korthals Altes: Dat 
onderwerp zal tevens worden 
besproken. Ik meen toch, dat deze 
problematiek voornamelijk binnen de 
colleges zelf tot een behoorlijke 
oplossing zal moeten worden 
gebracht. Dat spreekt naar mijn 
mening vanzelf. Die wissel kun je ook 
trekken op de groep waaruit de 
plaatsvervangers worden betrokken; 
ook daar zal men die nevenfuncties 
moeten melden. Zonder enige twijfel 
staan ze ook vermeld in het curriculum 
vitae of in de levensbeschrijving. Men 
heeft daar dan een inzicht in. 

Voorbeelden van het feit dat uit 
vonnissen zou zijn gebleken dat 
sprake is geweest van onjuiste 
beïnvloeding door het vervullen van 
nevenfuncties, zijn mij tot op heden 
- ik herhaal tot op heden - niet 
bekend. 

D 
De heer Roethof (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou de minister nog 
willen vragen of ook de nevenfuncties 
van leden van de Raad van State die 
zij gedurende de uitoefening van hun 
hoofdfunctie verwerven, gepubliceerd 
worden. 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! De afspraak die 
daaromtrent bestaat, is dat mutaties 
in nevenfuncties die optreden bij 

leden van de Raad van State en 
Staatsraden in buitengewone dienst 
na hun benoeming, besproken 
worden met de vice-president van de 
Raad van State alvorens die mutatie 
plaatsvindt. Dat geldt in het bijzonder 
wanneer het gaat om het aanvaarden 
van een nieuwe nevenfunctie. Zonder 
dat daarover overeenstemming 
bestaat, wordt een dergelijke 
nevenfunctie niet aanvaard. Publikatie 
daarvan vindt niet plaats. 

Voor de vice-president van de 
Raad van Staat geldt een zelfde 
praktijk, met dien verstande, dat hij in 
voorkomend geval die mutatie meldt 
aan de minister van Binnenlandse 
Zaken. 

Aan de orde zijn de stemmingen 
over 10 moties, ingediend in de 
UCVover het Beleidsplan Emancipatie 
(1 9 052) en de Nota Anders Geregeld 
(15 401 , nr. 5), te weten: 

- de motie-Evenhuis-Van Essen c.s. 
over aanpassing van de wetgeving 
aan het beginsel van gelijke behan-
deling (19052, 15401 , nr. 6); 
- de motie-Kraaijeveld-Wouters/ 
Evenhuis-van Essen over een 
sollicitatieplicht (19 052, nr. 7); 
- de motie-Groenman over emanci 
patie als zesde doelstelling van het 
sociaal-economisch beleid (19052, 
nr. 9); 

- de motie-Van der Vlies/Schutte 
over de participatie in de Emancipa-
tieraad (19052, nr. 10); 
- de motie-Leerling over afzien van 
het integraal uitvoeren van het 
beleidsplan en staken van de 
subsidiëring van emancipatie-activi-
teiten (19052, nr. 11); 
- de motie-Leerling over het behou-
den van de keuzemogelijkheid voor 
de gehuwde vrouw, zich volledig aan 
de verzorging van het gezin te wijden 
(19052, nr. 12); 
- de motie-Van Es c.s. over de 
herverdeling van het onbetaalde werk 
onder mannen en vrouwen (19052, 
nr. 13); 
- de motie-Schutte/Van der Vlies 
over een objectieve toetsing van 
subsidieaanvragen (19052, nr. 14); 
- de motie-Dales c.s. over het beleid 
inzake de bestrijding van seksueel 
geweld tegen vrouwen en meisjes 
(19 052, nr. 15); 
- de motie-Dales c.s. over de 
uitvoering van het Beleidsplan 
Emancipatie (19052, nr. 16). 

(Zie UCV 45 van 3 februari 1986.) 

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

De heer Leerling vraagt opening van 
de beraadslaging. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar ik heb begrepen, zijn 
er enige weerstanden tegen de 
inhoud van de motie op stuk 19 052, 
nr. 11 . Ik wil deze motie dan ook 
graag wijzigen. De gewijzigde tekst 
heeft u inmiddels in uw bezit. Ik hoop 
dat ik daarmee de gesignaleerde 
weerstanden heb weggenomen. 

Motie 

De Voorzitter: De motie-Leerling 
(19 052, nr. 11) is in die zin gewijzigd, 
dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de in het Beleids-
plan Emancipatie vervatte voorne-
mens indringende gevolgen zullen 
hebben voor het persoonlijk leven 
van mensen; 

overwegende, dat in het Beleidsplan 
Emancipatie te weinig rekening 
wordt gehouden met de grenzen van 
het overheidsbeleid; 
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Voorzitter 

verzoekt de regering, af te zien van 
het integraal uitvoeren van het 
onderhavige beleidsplan en de 
subsidiëring van emancipatie-activi-
teiten te staken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18(19052) . 

D 
Mevrouw Rempt-Halmmans de 
Jongh (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 
Mag ik de heer Leerling een vraag 
stellen? In de oude motie stond: 
'overwegende, dat daarbij onder 
meer de grondrechten als vrijheid 
van godsdienst, van meningsuiting 
en van onderwijs in het geding zijn;'. 

Is hij van mening dat dit niet in het 
geding is en is dat één van de 
redenen waarom hij de motie heeft 
gewijzigd? Die formulering was ook 
nogal zwaar en zij leek mij overdreven. 

D 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: De tekst van de motie is 
mij onbekend, mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: Die zal u dan 
onmiddellijk worden overhandigd. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer 
de Voorzitter! Zoals mevrouw Rempt 
constateerde, was de tweede 
overweging nogal zwaar geladen. Ik 
heb begrepen dat dit op weerstand 
stuit. Vandaar dat ik de tweede 
overweging heb geschrapt. 

D 
Mevrouw Rempt-Halmmans de 
Jongh (VVD): Mag ik mijn vraag 
toespitsen? Is de heer Leerling van 
mening, dat hetgeen er stond onjuist 
was? 

D 
De heer Leerling (RPF): Nee, het 
behoeft echter enige toelichting, 
vooral omdat hetgeen hier in een 
paar woorden wordt samengevat, 
nogal wat omvat. Vandaar dat ik het 
ter wille van de duidelijkheid en de 
eenvoud van deze motie heb ge-
schrapt. 

D 
Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello. Mijn standpunt blijft 
hetzelfde, mijnheer de Voorzitter! 
Ik ontraad de Kamer, deze motie aan 
te nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
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De Voorzitter: Ik stel voor, volgende 
week over de moties te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklarin-
gen over de onderwerpen waarover 
zojuist is gestemd. 

Financiën 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn stemverklaring gaat 
over drie moties, te weten op de 
stukken nrs. 32, 26 en 27. Deze 
moties hebben alle drie betrekking 
op een uniform BTW-tarief dan wel 
op overheveling van het hoge naar 
het lage tarief. 

Ik meen dat het goed is, nu niet de 
categorische uitspraak te doen dat er 
nooit een uniform BTW-tarief dient 
te komen. Zolang er twee tarieven 
zijn, meen ik dat er redenen kunnen 
zijn om bepaalde activiteiten of 
goederen over te brengen naar het 
verlaagde tarief. Ik kies dan echter 
niet, zoals in een van deze moties 
wordt voorgesteld, voor voedings- en 
geneesmiddelen, maar voor zaken 
van ambachtelijke dienstverlening. 
Beide categorieën tegelijk overbren-
gen naar het lage tarief zou een 
noodzakelijke verhoging van dat 
tarief - een grotere verhoging dan 
naar mijn gevoel wenselijk is - met 
zich brengen. Dan heb ik liever een 
goedkopere timmerman dan een 
goedkopere fritesboer. 

Welzi jn , Volksgezondheid en 
Cultuur 

D 
De heer Dijkstal (VVD): In de eerste 
plaats wil ik spreken over de motie 
op stuk nr. 62. De fractie van de VVD 
heeft tegen die motie gestemd 
omdat zij van oordeel is, dat het 
algemeen maatschappelijk werk 
primair op het lokale niveau zou 
moeten blijven. De motie heeft de 
tendens van het weer centraliseren 
van het algemeen maatschappelijk 
werk. Wi j voelen daar niets voor! 

De fractie van de VVD heeft tegen 
de motie op stuk nr. 107 gestemd 
omdat wij het onjuist achten, bij de 
begroting van WVC uitspraken te 
doen over het ministerie. In de eerste 
plaats is dat een onderwerp dat veel 
meer thuishoort bij hetgeen wij de 
'grote operaties' noemen en met 
name bij de reorganisatie van de 
rijksdienst. Bovendien lijkt het ons 
verstandiger, standpunten daarover 
in te nemen bij de formatie c.q. in 
een volgende kabinetsperiode. 

Emancipatie 
Financiën 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
Belastingheffing 
Individuele huursubsidie 

D 
De heer Beinema (CDA): Ik wil 
graag een stemverklaring geven over 
de motie op stuk nr. 29. Die motie 
Niessen/Dijkstal kan gelezen worden 
als een bevestiging van het door de 
minister ter zake van de P.C. Hooftprijs 
gevoerde beleid. Om die reden heeft 
mijn fractie voor die motie gestemd. 

Internationale bijstandsverlening 
bij de heffing van belastingen 

D 
De heer Weisglas (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Op verzoek van collega 
De Grave wil ik graag namens de 
fractie van de VVD zeggen, dat wij 
ten aanzien van de amendementen 
van de heer Kombrink op stuk nr. 12, 
I en 12, II per abuis tegen hebben 
gestemd, ten gevolge van een kleine 
absence van de al genoemde collega. 
Ten behoeve van de Handelingen 
deel ik echter mede, dat wij vóór 
hadden willen stemmen. 

De Voorzitter: Mag ik misschien 
opmerken, dat iedereen hoofdelijk 
aansprakelijk is? 

De heer Weisglas (VVD): Vandaar 
dat ik namens mijn hele fractie heb 
gesproken. 

Individuele huursubsidie 

D 
De heer De Pree (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie heeft 
uiteindelijk voor de Wet op de 
individuele huursubsidie gestemd na 
ampele afweging van de volgende 
factoren. Het is positief dat de 
huursubsidie nu een wettelijke basis 
krijgt. Dat lijkt ons niet onbelangrijk 
in deze tijd waarin vele aanvallen op 
de huursubsidie worden gedaan. 

Op een aantal punten hebben wij 
echter grote inhoudelijke bezwaren 
tegen de wet. Door het indienen van 
een aantal amendementen hebben 
wij dat kenbaar gemaakt. 

Uiteindelijk heeft de positieve 
overweging de doorslag gegeven, 
maar het zal duidelijk zijn dat wij het 
niet eens zijn met een aantal onder-
delen van de wet. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Voorzitter! 
Mede namens de PSP-fractie zeg ik, 
dat onze stem voor het wetsvoorstel 
vooral een politieke stem is geweest. 
Wij hadden en hebben tegen 
onderdelen van de wet grote bezwa-
ren, vooral op punten waar verslech-
teringen van de afgelopen jaren zijn 
opgenomen. 
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Ernsting 

Die bezwaren hebben wij a fgewo 
gen tegen het belang van het 
wettelijk verankeren van de individu-
ele huursubsidie. Zowel de wettelijke 
verankering zelf als het debat in deze 
Kamer daarover is een belangrijk 
wapen in de strijd tegen aanvallen op 
de individuele huursubsidie in de 
nabije toekomst. Om die reden 
hebben wij voor het wetsvoorstel 
gestemd. 

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

de vaste commissie voor Binnenland-
se Zaken: 
- het wetsvoorstel Nieuwe bepalin-
gen met betrekking tot gemeenten 
(Gemeentewet) (19403); 

de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid: 
- het voorstel van wet van het lid 
Nypels tot wijziging van de Pensioen-
en spaarfondsenwet, de Algemene 
burgerlijke pensioenwet en de 
Spoorwegpensioenwet (Wet pensi-
oenfondsbesturen) (19 008). 

De vergadering wordt van 17.21 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Voor de plenaire 
vergaderingen van deze week stel ik 
mij de volgende behandeling voor. 
Zoals vanmiddag al is besloten, 
behandelen wij vanavond het 
wetsvoorstel tot Wijziging van de 
WIR. Morgenochtend en avond 
vindt de eerste termijn van de zijde 
van de Kamer over het wetsvoorstel 
Goedkeuring van de overeenkomst 
inzake de stationering van kruisvlucht-
wapens plaats. Morgenavond wordt 
ook de behandeling van de wijziging 
van de Wet op de loonvorming 
voortgezet. Tevens wordt dan de 
wijziging van de Kieswet behandeld. 
Het grootste deel van donderdag, zo 
niet de gehele dag, wordt gewijd aan 
het antwoord van de regering en de 
tweede termijn van het wetsvoorstel 
inzake de kruisvluchtwapens. 

Ik bepaal, dat aanstaande maandag 
een uitgebreide commissievergade-
ring zal worden gehouden over 
euthanasie. Die commissievergade-
ring was voor gisteren voorzien. 
Morgen zal ik bij de regering van 
werkzaamheden de consequenties 
meedelen voor de andere UCV's. 

Voor de volledigheid merk ik op, dat 
het onderwerp euthanasie op de 
agenda van de Kamer blijft staan, 
mocht de UCV niet voldoende tijd 
bieden voor de behandeling van dat 
onderwerp. Dat zien wij aanstaande 
dinsdag wel. 

Ik geef het woord aan de heer Ter 
Beek, die het heeft gevraagd, over de 
behandeling van het wetsvoorstel 
inzake de kruisvluchtwapens. 

D 
De heer Ter Beek (PvdA): Voorzitter! 
Niemand in de Kamer zal willen 
bestrijden of ontkennen, dat de 
goedkeuring van het verdrag tot 
plaatsing van Amerikaanse kruis-
vluchtwapens in Nederland een 
buitengewoon ingrijpende gebeurte-
nis is. Tegelijkertijd zal niemand in 
deze Kamer willen ontkennen, dat de 
nieuwste ontwikkelingen op het vlak 
van wapenbeheersing zeer ingrijpend 
zijn. In die onderhandelingen is op dit 
moment de zogenaamde nul-optie in 
het geding, de verwijdering of 
vernietiging van al geplaatste 
middellange-afstandsraketten aan 
deze en gene zijde van de grens die 
Oost en West verdeeld houdt. Zowel 
de Sovjet-Unie als de Verenigde 
Staten hebben daartoe voorstellen 
op tafel gelegd. 

Wij hebben ons in de Kamer altijd 
voor de nul-optie uitgesproken. Ook 
vorige Nederlandse kabinetten 
hebben dat altijd gedaan. De 
voormalige premier Van Agt heeft op 
20 november verklaard, dat Nederland 
bij herhaling krachtig voor de 
zogenaamde nul-optie heeft gepleit. 
Op de agenda van de Kamer voor 
deze week staat echter niet hoe wij 
de nuloptie moeten realiseren, die 
voor Nederland het niet plaatsen van 
kruisvluchtwapens zou inhouden. Op 
de agenda staat de goedkeuring van 
het verdrag tot plaatsing van kruisra-
ketten. Dat is absurd. Dat wordt het 
overigens nog meer, als wij bedenken 
dat de regering, indien op 1 november 
1 985 niet meer dan 378 SS 20-raket-
ten in de Sovjet-Unie waren opge-
steld, zou hebben voorgesteld, niet 
tot plaatsing over te gaan. 

Op dit moment stelt de Sovjet-Unie 
voor, alle systemen in het Europese 
deel van zijn grondgebied te vernieti 
gen en slechts in het Aziatisch deel 
een aantal systemen te handhaven 
om in ieder geval uit te komen op 
aanzienlijk minder dan 378 raketten. 
Nu dit het geval is, moet de Kamer 
plaatsing van kruisraketten bij 
verdrag goedkeuren! 

Er komt nog iets bij. De plaatsing, 
of proportionele plaatsing, ontneemt 
Nederland de mogelijkheid van 
zelfstandige toetsing van een 
akkoord of van het uitblijven van een 
akkoord. Concreet: indien de nul-optie 
bij voorbeeld niet realiseerbaar zou 
zijn als gevolg van de Britse en 
Franse weigerachtigheid om pas op 
de plaats te maken met de ontwikke-
ling van hun kernmachten, zou met 
deze rare logica in Nederland moeten 
worden geplaatst. 

De vorige week heeft de minister 
op ons verzoek ons een brief geschre-
ven die meer vragen oproept dan 
beantwoordt. De internationale pers 
maakt melding van Nederlandse 
aarzelingen, Nederlandse terughou-
dendheid met betrekking tot de 
nul-optie, omdat die nul-optie het 
Nederlandse plaatsingsbesluit 
weleens zou kunnen ondermijnen. 
Het mag duidelijk zijn, mijnheer de 
Voorzitter, dat wij van mening zijn 
dat vóórdat het mogelijk is tot een 
zinvolle discussie over het verdrag te 
komen, het eerst dringend geboden 
is een discussie in deze Kamer te 
voeren over de nieuwste ontwikkelin-
gen op het vlak van de wapenbeheer-
sing. Daarom verzoek ik u de brief 
van de regering op de agenda te 
plaatsen en dan in ieder geval vóór 
de goedkeuring van het verdrag. 

De Voorzitter: De heer Ter Beek 
stelt dus voor, morgen bij het begin 
van de vergadering een nieuw punt 
te agenderen, namelijk de brief van 
verleden week van de minister van 
Buitenlandse Zaken. 

Ik open hierover de beraadslaging. 

D 
De heer De Boer (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Door mijn oppositie wordt 
gesteld dat voordat de oppositie kan 
besluiten over de ratificatie van het 
vedrag, zij er behoefte aan heeft 
meer te weten van de opvattingen 
van de regering over de op tafel 
liggende voorstellen. Ik zou bijna 
geneigd zijn deze ontwikkeling toe te 
juichen als ik zo infantiel zou zijn om 
te geloven dat de Partij van de Arbeid 
hiermee werkelijk bedoelde, afhanke-
lijk van die voorstellen, eventueel ook 
het verzet tegen de plaatsing van 
kruisraketten in Nederland te zullen 
staken. Aangezien dat in het geheel 
niet aan de orde is, denk ik dat de 
Partij van de Arbeid de laatste partij 
is die moet aandringen op een 
koppeling van het ene gesprek en het 
andere. 
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De Boer 

Dit staat los van het feit dat ook wij 
toegeven dat het best interessant is 
met de regering van gedachten te 
wisselen over de voorstellen van 
Reagan en Gorbatsjov. Niets verhin-
dert overigens de oppositie en de 
andere partijen, voorzover zij daaraan 
behoefte hebben, tijdens het debat 
over de ratificatie van het kruisvlucht-
verdrag, dat reeds lang geleden op 
de agenda is gezet, die zaak aan de 
orde te stellen. Uiteindelijk komt het 
dan ook aan de orde voordat de Partij 
van de Arbeid moet beslissen over 
het eventueel ratificeren van het 
verdrag. 

Het CDA hecht eraan - ik spreek 
wat dat betreft ook namens de VVD -

Mevrouw Brouwer (CPN): O ja! 

De heer De Boer (CDA): Al deze 
ordedebatten kosten ook maar ti jd. 
Er blijft langzamerhand nauwelijks 
nog ti jd over. Wij hechten eraan dat 
de ratificatie deze week verder wordt 
behandeld. Het verzoek van de heer 
Ter Beek kan in dat debat vervlochten 
worden. Het kan er echter niet toe 
leiden dat er eerst een debat over die 
voorstellen komt, waarna wij vervol-
gens nog eens bekijken of wij deze 
week nog wel tijd hebben om over de 
ratificatie te praten. Ik kondig nu 
meteen aan, dat wij van mening zijn 
dat het debat deze week zo ver moet 
worden afgehandeld dat wij donder-
dagavond, na afloop van het debat, 
meteen kunnen stemmen. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Dat was weer eens 
krachtige taal van de heer De Boer, 
zoals wij dat van hem gewend zijn. Ik 
wil, sprekend namens een deel van 
de oppositie, graag het verzoek van 
de heer Ter Beek ondersteunen. Ik 
denk dat het ten nauwste verband 
houdt met de zaak die wij deze week 
in de Kamer zouden bespreken. Ik wil 
er nog iets aan toevoegen. Uit 
persberichten heb ik begrepen dat de 
Amerikaanse president, de heer 
Reagan, een brief heeft geschreven 
aan de Nederlandse minister-presi-
dent, waarin hij de Amerikaanse 
reactie op de Russische voorstellen 
toelicht. 

Als ik het goed heb begrepen, dan 
stelt Amerika voor de middellange 
afstandwapens, inclusief de kruisra-
ketten die in Nederland in 1988 
geplaatst zouden worden, binnen 
drie jaar te verwijderen. Nu is het wat 
merkwaardig dat deze zelfde 

Amerikaanse president een verdrag 
heeft gesloten om binnen twee jaar 
nieuwe kruisraketten in Nederland te 
plaatsen. 

Ik kan mij nauwelijks voorstellen 
dat de Amerikaanse president in zijn 
brief aan de heer Lubbers niet op dat 
verdrag dat hij met Nederland heeft 
gesloten, zou zijn ingegaan. Ik wil de 
regering dus vragen, de inhoud van 
de brief van de Amerikaanse president 
aan de Kamer te overleggen vóór de 
debatten die wij deze week over de 
kruisraketten zullen hebben. 

D 
De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Toen collega De Boer 
net mede namens de fractie van de 
VVD sprak, bespeurde ik bij de 
oppositie een dringend verlangen het 
VVD-geluid nog eens apart te horen. 
Aan dat verlangen wil ik heel graag 
voldoen. De VVD is het namelijk eens 
met de opmerking van de heren 
Engwirda en Ter Beek dat er een 
nauwe samenhang bestaat tussen de 
stand van de wapenbeheersingson-
derhandelingen en het verdrag tot 
goedkeuring van de mogelijke 
plaatsing van kruisvluchtwapens in 
Nederland. Die samenhang is zo 
nauw dat wij juist beide onderwerpen 
in één debat tezamen wensen te 
behandelen. Het Nederlandse beleid 
inzake de kruisvluchtwapens heeft 
namelijk altijd in het kader van de 
wapenbeheersing gestaan. 

De overeenkomst met de Verenigde 
Staten voorziet in de mogelijkheid 
van verminderde plaatsing of zelfs 
'nul-plaatsing', als die hoop van allen 
wordt bewaarheid door werkelijke 
vooruitgang in de wapenbeheersings-
besprekingen tussen Oost en West. 
Wij achten de samenhang van beide 
onderwerpen zo belangrijk dat wij 
ook van plan zijn een groot deel van 
onze bijdrage aan het debat over de 
goedkeuring van de overeenkomst 
met de Verenigde Staten aan die 
wapenbeheersingsonderhandelingen 
te wijden. Vandaar ons verzoek, 
beide morgen te behandelen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben blij dat de 
VVD-fractie zelf haar standpunt even 
naar voren heeft gebracht, want 
zowel aan de kant van de regerings-
fracties als aan die van de oppositie 
kan niet namens één partij worden 
gesproken. Weliswaar heeft in dit 
geval het verzoek van de fractie van 
de PvdA ook onze steun maar dat wil 
niet zeggen dat alle verzoeken van de 

fractie van de PvdA altijd onze steun 
hebben. 

Het is merkwaardig dat van de kant 
van de fracties van het CDA en van 
de VVD nu wordt voorgesteld zowel 
de internationale ontwikkelingen als 
het verdrag tegelijkertijd te behande-
len. Het zijn zaken die zo verschillend 
zijn, dat dit onmogelijk kan. De 
Kamer mag volgens mij haar werk-
zaamheden niet op deze manier 
regelen. Ik herinner er even aan dat 
wij van de minister van Buitenlandse 
Zaken een brief hebben gekregen, 
gedateerd 20 februari, waarin hij 
zegt de Kamer nog niet te kunnen 
inlichten over de opvatting van de 
regering, bekend gemaakt aan de 
heer Nitze, omdat er nog overleg is 
tussen de bondgenoten over het 
standpunt dat de NAVO naar 
aanleiding van het voorstel dat de 
Verenigde Staten doen, zal innemen. 

Ik constateer dat wij afgelopen 
maandag, 24 februari, uit de pers 
hebben moeten vernemen, wat het 
voorstel van de kant van de Verenigde 
Staten is als reactie op het voorstel 
van de Sovjet-Unie. Dat betekent dus 
dat het Nederlandse parlement alleen 
via de pers is ingelicht over de 
reactie van de kant van de Verenigde 
Staten. Dat wil zeggen dat ons nog 
niet de exacte reactie van de kant 
van de Verenigde Staten, dus nog 
niet een brief van de heer Reagan, 
bekend is en dat ons ook nog niet 
bekend is wat de reactie van de 
Nederlandse regering is geweest en 
wat de beoordeling van de Nederland-
se regering is van het voorstel van de 
Sovjet-Unie en de onderhandelingen 
in Genève. 

Het lijkt mij werkelijk wereldvreemd, 
hier als Kamer te gaan praten over de 
inhoud van een verdrag, waarin 
wordt gesproken over de binding van 
Nederland aan de Verenigde Staten 
wat de plaatsing van kruisraketten 
betreft, zonder dat bekend is wat de 
houding van de Nederlandse regering 
is tegenover de ontwikkelingen in 
Genève op dit moment. 

Het zijn zaken die niet in één debat 
met elkaar verbonden kunnen 
worden, omdat de vraag rijst, hoe de 
Nederlandse regering op dit moment 
de ontwikkelingen in Genève en de 
voorstellen van de Verenigde Staten 
beoordeelt. Die zaken moeten eerst 
hier uitgebreid aan de orde komen. 
Pas daarna kan de Kamer spreken 
over de vraag, of het wel reëel is, op 
dit moment inhoudelijk te spreken 
over een verdrag, waarmee Nederland 
zich voor vijf jaar met betrekking tot 
de plaatsing van kruisraketten bindt. 
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Het ligt volkomen voor de hand dat 
de Kamer éérst aandacht geeft aan 
de internationale ontwikkelingen en 
aan de houding van de Nederlandse 
regering in dit geheel. Ik wil het 
voorstel van de fractie van de PvdA 
dan ook ondersteunen. 

Ik voeg hieraan nog toe dat het mij 
wat aan de vroege kant lijkt om 
- zoals de heer De Boer heeft 
bepleit - donderdag over deze 
kwestie te stemmen. Ik meen dat 
men met dit voorstel wel heel erg op 
de zaken vooruitloopt. Daarmee 
wordt de indruk gewekt dat binnen 
het CDA de blik op oneindig en het 
verstand op nul is gezet. 

D 
MinisterVan den Broek : Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb van uw voorstel 
van orde nog geen kennis genomen 
maar wat betreft de regering lijkt het 
mij zeer wel doenlijk om, voor zover 
mij dit mogelijk zal zijn zonder de 
westelijke onderhandelingspositie op 
de een of andere manier te schaden, 
tijdens het debat over de goedkeuring 
van het plaatsingsverdrag nadere 
mededelingen te doen, zoals ze hier 
vanavond door enkele fracties zijn 
gevraagd. 

Ik meen dat hiermee ook een 
gelegenheid aan de regering wordt 
geboden om aan te tonen dat de 
suggesties, onder andere door de 
heer Ter Beek gewekt, als zou er een 
duidelijke relatie bestaan tussen de 
internationale ontwikkelingen en 
recent in Genève ingediende voorstee 
len enerzijds en de goedkeuring van 
het plaatsingsverdrag anderzijds, niet 
juist zijn. Die koppeling is absoluut 
niet aanwezig. 

Nogmaals, Voorzitter, als de 
Kamer behoefte heeft aan nadere 
informatie over de stand van zaken, 
zal ik mijn best doen hierover nadere 
mededelingen te verschaffen, onder 
het voorbehoud dat ik zojuist heb 
gemaakt ten aanzien van de westelijke 
onderhandelingspositie. 

In antwoord op de uitdrukkelijke 
vraag van de heer Engwirda kan ik 
wel zeggen, dat het mij niet gepast 
en zeer ongewenst lijkt om de brief 
van de Amerikaanse president aan de 
Nederlandse minister-president te 
publiceren. 

D 
De Voorzitter: Ik maak een enkele 
opmerking over de wens van de heer 
De Boer om reeds deze week te 
stemmen. De Kamer weet dat het 
niet mijn gewoonte is op stemmingen 
vooruit te lopen, zolang een debat 

nog niet is afgerond. Men kan echter 
wel enigszins in de toekomst kijken. 
Mij dunkt dan, dat het waarschijnlijk 
is, dat wij deze week al wel stemmen 
over het wetsvoorstel-WIR. Voor 
zover de behandeling ervan niet 
vanavond afgerond wordt, zal dit 
morgenavond kunnen gebeuren. Er 
kan dan donderdag, na de luchpauze, 
over gestemd worden. 

Wat de kruisvluchtwapens betreft 
staat nu reeds vast, dunkt mij, dat wij 
na de lunchpauze donderdag niet aan 
stemming toe zijn. Als wij kunnen 
stemmen, nadat het debat is afgerond, 
zal dit wel in de avond zijn. Ik zou de 
heer De Boer en anderen erop 
opmerkzaam willen maken, dat ik de 
vorige week heb voorgesteld, om in 
afwijking van een besluit dat de 
Kamer reeds een half jaar eerder had 
genomen, deze week - juist vanwege 
de lengte van dit debat - ook nog alle 
drie de avonden te vergaderen. 

Inmiddels hebben vele leden 
natuurlijk verplichtingen aangeno-
men. Ik zet er een vraagteken bij of 
het zo correct en zo nodig is om 
reeds deze week over dit onderwerp 
te stemmen. Wellicht kan de heer De 
Boer daarover nog nadenken, 
voordat wij donderdag definitief 
daarover decideren. 

D 
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! U hebt de minister van 
Buitenlandse Zaken nadrukkelijk 
uitgenodigd om zijn oordeel te 
geven. Ik dacht dat de minister zich 
daarbij zou beperken tot een antwoord 
op een aantal verzoeken die hem 
werden gedaan en dan met name het 
verzoek om de brief van president 
Reagan bekend te maken. Ik vond 
het ietwat merkwaardig te moeten 
bespeuren dat de minister zich 
enigszins ging bezighouden met de 
orde van dit huis. Opvallend was, dat 
hij het verband tussen de stand van 
de wapenbeheersingsbeprekingen en 
de behandeling van het verdrag niet 
zo nadrukkelijk aanwezig achtte als 
bij voorbeeld collega Voorhoeve. Dat 
maakt het naar mijn idee des te 
noodzakelijker, deze zaken nog eens 
goed op een rij te zetten. 

Ook uit het oogpunt van zuiver met 
elkaar omgaan is het een beetje 
merkwaardig dat wij genoegen 
zouden moeten nemen met de 
toezegging van de minister, dat hij 
tijdens het debat over het verdrag 
ons die informatie zal verstrekken die 
volgens hem kan worden verstrekt. Ik 
voeg eraan toe: ten aanzien waarvan 
de minister meent, dat het dienstig is 
om ons die te verstrekken. Ik geloof 
dat de Kamer erop moet staan dat zij 

alle mogelijke inzicht krijgt in de 
stand van de wapenbeheersingsbe-
sprekingen, in de ontwikkelingen 
binnen het bondgenootschappelijk 
overleg, hoe Nederland zich in dat 
overleg heeft opgesteld, wat Neder-
land bij voorbeeld tegen de Noord-
amerikaanse onderhandelaar Nitze 
heeft gezegd. 

De Kamer heeft wel vaker moties 
aangenomen waarin de regering 
wordt gevraagd in het bondgenoot-
schappelijk overleg een bepaald 
standpunt in te nemen of voor iets te 
ijveren. Welnu, wij willen graag 
weten welke stelling de Nederlandse 
regering heeft betrokken. Om 
uiteindelijk de uitkomst van een en 
ander te kunnen beoordelen, zullen 
wij daarover een debat moeten 
voeren. Vandaar dat ik mijn voorstel 
handhaaf, dat de Kamer eerst gaat 
spreken over de wapenbeheersings-
ontwikkelingen en daarna gaat 
besluiten over de vraag hoe verder te 
gaan met het verdrag. 

D 
De heer De Boer (CDA): Voorzitter! 
Het wordt op deze manier een 
herhaling van zetten. Bijna in 
aanvulling op de opmerkingen van de 
minister wil ik opmerken, dat het 
hoog tijd wordt om over het verdrag 
te gaan praten want het wordt zo 
langzamerhand duidelijk dat de heer 
Ter Beek waarschijnlijk niet weet wat 
er in het verdrag staat. Ik kan mij dat 
haast niet voorstellen, maar blijkens 
zijn uitlatingen kan ik er niet omheen. 
De suggestie wordt namelijk gewekt 
dat wij een verdrag gaan ratificeren 
dat er dwingend toe leidt dat er 
kruisvluchtwapens in Nederland 
komen. Maar niets van dien aard 
staat in het verdrag! 

Er staat slechts in dat daartoe 
gelegenheid wordt geboden. Voor 
degenen die niet kunnen lezen wil ik 
wel uitspellen dat, als de onderhan-
delingen een bepaald resultaat 
hebben, er proportioneel of niet 
wordt geplaatst. Ik ontken dus een 
dwingende relatie tussen de onder-
handelingen en het verdrag in de zin 
zoals de PvdA en ook mevrouw 
Brouwer hebben gesuggereerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Als wij nu 
toch tijd besteden aan dit onderwerp, 
wil ik zeggen: Als er al een relatie is, 
zou die ook nog wel eens in omge-
keerde zin aanwezig kunnen zijn. 
Tijdens het november-debat voorspel-
de de Partij van de Arbeid dat het 
instemmen met de opvattingen van 
de regering slecht zou uitpakken voor 
het topoverleg tussen Reagan en 
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Gorbatsjov. Niets van dien aard heeft 
zich echter voorgedaan. Het topover-
leg is wél geslaagd en daarna zijn de 
onderhandelingen alleen maar sneller 
gegaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn dat wij bij ons standpunt 
blijven dat deze twee onderwerpen 
heel goed kunnen worden vervloch-
ten. De oppositie heeft daarbij alle 
gelegenheid de conclusies van de 
regering met betrekking tot de 
gedachtenwisseling tussen Reagan 
en Gorbatsjov bij haar oordeelsvor-
ming te betrekken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nog 
even terug op mijn voorstel om deze 
week het debat af te ronden met 
stemmingen. Bij de Eerste Kamer 
bestaan concrete plannen om reeds 
4 maart de inbreng over dit wetsvoor-
stel te leveren, opdat op 25 en 26 
daarover kan worden vergaderd. Ook 
de Eerste Kamer zit met het probleem 
dat op een of andere manier tijd 
moet worden gevonden om met 
beide bewindslieden, die nu eenmaal 
niet zo gemakkelijk aan een touwtje 
te leggen zijn, te vergaderen. Door 
deze week het debat niet af te 
ronden, brengen wij onze partners 
aan de overzijde in ernstige proble-
men. 

In elk geval moet dit voor u, 
mijnheer de Voorzitter, voldoende 
reden zijn. Het is ook niet zo dat ik u 
en het Presidium overval met deze 
wens, want reeds lang geleden heb ik 
laten blijken dat wij op donderdag-
avond het debat wilden afronden met 
stemmingen. Ik heb dit ook persoonlijk 
met u besproken. Ik weet dat ook de 
PvdA reeds lang geleden op de 
hoogte was van onze opvattingen ter 
zake. Daarom houd ik eraan vast om, 
als het debat donderdagavond rond 
is, direct te stemmen. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben zeer verbaasd 
over de opmerking van de minister 
van Buitenlandse Zaken, dat hij de 
brief van de Amerikaanse president 
aan de Nederlandse minister-presi-
dent niet aan de Kamer wil overleggen. 
Naar mijn mening bestaat er op z'n 
minst spanning tussen het nieuwe 
Amerikaanse voorstel, zoals wij dat 
uit de krant hebben vernomen 
- binnen drie jaar zouden alle 
middellange-afstandwapens uit 
Europa moeten worden verwijderd -
en het te sluiten verdrag, dat inhoudt 
dat over twee jaar in Nederland 
kruisraketten zullen worden geplaatst. 

Dat heeft consequenties voor de 
Amerikaanse begroting. 

Ik kan mij nauwelijks voorstellen 
dat de Amerikaanse president in zijn 
brief aan de Nederlandse regering 
daarop niet is ingegaan. Zowel met 
het oog op het precedent van de 
briefwisseling tussen de heren 
Gorbatsjov en Lubbers, die wij wel 
overgelegd hebben gekregen, als in 
verband met de financiële consequen-
ties van het verdrag voor de Verenigde 
Staten, vraag ik de minister van 
Buitenlandse Zaken dringend om de 
brief over te leggen. Tenminste zou 
moeten worden medegedeeld of in 
de brief van de Amerikaanse president 
wordt ingegaan op het verdrag dat 
wij deze week zouden bespreken. Ik 
doel met name op de consequenties 
van zijn voorstellen voor dit verdrag. 

Ten slotte merk ik op dat het voor 
mijn fractie buitengewoon bezwaarlijk 
is om op donderdagavond te stern-
men. In het kader van de verkiezings 
campagne zijn wij verplichtingen 
aangegaan waar wij zeer moeilijk 
onderuit kunnen. Wat de Kamer ook 
besluit, naar mijn mening moet er in 
elk geval niet op donderdagavond 
worden gestemd. Dat zou eventueel 
op dinsdag kunnen gebeuren. 

D 
De heer Voorhoeve (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik steun het pleidooi 
van de heer De Boer voor het 
afsluiten van het debat op donderda-
gavond met stemmingen. Ik begrijp 
dat dit voor een aantal leden proble-
men zal opleveren, maar naar mijn 
mening was steeds duidelijk dat 
donderdagavond het debat zou 
worden afgesloten. Een aantal 
partijen heeft daar ook rekening mee 
gehouden. Het is een buitengewoon 
belangrijk debat. Wij moeten ook 
rekening houden met de wens van de 
Eerste Kamer om het voorstel 
spoedig in behandeling te kunnen 
nemen. De VVD zal daarom eveneens 
om stemming vragen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb niet zoveel toe 
te voegen aan hetgeen ik al in eerste 
termijn heb gezegd. Ik verbaas mij 
over de manier waarop de heren De 
Boer en Voorhoeve spreken over de 
behandeling van een verdrag door de 
Kamer. 

De heer De Boer zegt: Plaatsing 
van kruisraketten is niet per se nodig, 
dat staat in het verdrag en daar 
zullen we uitgebreid over kunnen 
praten bij de behandeling van het 
verdrag. Maar er wordt nu gedaan 

alsof het verdrag op een achternamid-
dag behandeld zou kunnen worden. 
Ik vind dat de manier waarop 
daarover nu, terwijl het over de orde 
van de Kamer gaat, gepraat wordt, 
beneden het niveau waarop de 
Kamer over zo'n belangrijk onderwerp 
zou moeten praten. Ik zou graag zien 
dat ook in regeringskringen nagedacht 
wordt over het belang van ratificatie 
van een verdrag door de Kamer 
waarbij onder andere de Grondwet 
aan de orde is. 

Wat dat betreft behoef ik mijn 
woorden niet te herhalen - dat 
gebeurt toch al te vaak - maar ik 
denk wel dat we moeten vaststellen 
dat bij de vraag, of de Kamer aan de 
behandeling van zo'n verdrag zou 
moeten beginnen, wel degelijk de 
laatste internationale ontwikkelingen 
een rol moeten spelen. Het lijkt mij 
dus verstandig, in elk geval ruimte te 
maken voor een debat over de 
internationale ontwikkelingen die op 
dit moment kunnen leiden tot 
datgene waarvan iedereen zegt dat 
het zou moeten gebeuren, namelijk 
wapenvermindering. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Een opmerking over 
het gevraagde voorafgaande debat 
en een opmerking over de vraag om 
nog deze week te stemmen. 

Het heeft mij bijzonder getroffen 
dat de heer Bert de Vries verleden 
week en de heer De Boer vanavond 
hebben gezegd: Waarom toch die 
behoefte aan het opnieuw ten 
principale beproeven van de betekenis 
van dat verdrag? Dat verdrag regelt 
immers niet meer dan de bevoegdheid 
van de Verenigde Staten om eventueel 
over te gaan tot plaatsing van 48 
kruisraketten in Nederland. Aldus 
deze leden. Nu lijkt dit een bevrijdend 
gezichtspunt voor degenen die die 
tekst nu zien, maar dat wij deze vraag 
over het verdrag nu onder ogen zien, 
is een uitvloeisel van het regerings-
besluit van 1 november. Dat hield 
in dat de Nederlandse regering 
zou overgaan tot het plaatsen van 48 
kruisraketten in 1988 in Nederland 
en ten tweede - het was een dubbel 
besluit - dat de Nederlandse regering 
binnen 48 uur een overeenkomst zou 
aangaan met de regering van de 
Verenigde Staten om te kunnen 
komen tot uitvoering van dat besluit. 
Door te verwijzen naar de feitelijke 
inhoud van dat verdrag maken zij 
volstrekt duidelijk dat je het niet kunt 
behandelen zonder opnieuw die 
daaraan voorafgaande beslissing van 
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de regering te beoordelen, de 
beslissing om over te gaan tot het 
plaatsen van 48 kruisraketten in 
Nederland. 

De vraag of dat nog nodig, 
opnieuw nodig of voortgezet nodig 
is, is essentieel voor de beoordeling 
van het verdrag. En omdat die 
kwestie internationaal in beweging is, 
vraagt mijn fractie met anderen om 
een voorafgaande discussie waarin 
er door regering en Kamer uitsluitsel 
over wordt gegeven of de vraag, of 
dat verdrag geratificeerd moet 
worden, nog actueel is. Dat is een 
puur zakelijk te beoordelen kwestie 
van het grootste belang. 

Mijnheer de Voorzitter! Daarnaast 
nog een opmerking over het tijdstip 
van afhandeling van deze kwestie 
door de Kamer. 

Ik ben verbaasd over het voorstel 
van de heer De Boer. Verleden week 
heeft de heer De Vries hierop een 
zinspeling in deze Kamer gemaakt, 
maar hij heeft geen voorstel gedaan. 
Dit vond ik heel begrijpelijk, want 
verleden week had de Kamer te 
beslissen over de vraag, of zij in 
afwijking van een eerder genomen 
besluit deze week 's avonds zou 
vergaderen. De Kamer heeft zich, 
mijnheer de Voorzitter, bij uw 
voorstel neergelegd, overigens niet 
zonder morren, om deze week drie 
avonden te vergaderen, wetende dat 
dit zou inbreken in agenda's en 
afspraken van de leden. 

Het besluit dat deze Kamer op dat 
ogenblik heeft genomen om 
's avonds te vergaderen, waarbij niet 
werd besloten, in de avonden 
stemmingen te houden, is te goeder 
trouw genomen. Deze week is de 
enige waarin in afwijking van een 
eerder genomen besluit van de 
Kamer 's avonds wordt vergaderd, 
waaraan mijn fractie meewerkt. Wie 
dan echter stelt dat op donderdag 
avond stemmingen zullen worden 
gehouden, treedt lijnrecht in strijd 
met het karakter en - ik aarzel niet 
het te zeggen - de goede trouw van 
het verleden week genomen besluit 
en de gegeven medewerking. 

Ik vraag de heren en dames van 
het CDA, de leden, de collega's, te 
bedenken wat zij doen. Wat is het 
belang? Waarom moet dit? Waarom 
moet deze zaak op deze wijze 
worden beslist? Kan niet in alle rust 
worden geoordeeld over een zaak die 
velen tot in het hart raakt? Ik betoog 
dat zij de regering, de regeringspar-
tijen en de oppositie gemeenlijk 
essentieel raakt. Ik vraag de Kamer 

met nadruk, af te zien van wat op dit 
ogenblik op mij overkomt als een 
dwangmiddel, namelijk nog deze 
week te stemmen over het wets-
ontwerp, waarover wij nog moeten 
besluiten dat wij het onmiddellijk 
zullen behandelen. 

D 
Minister Van der Broek: Voorzitter! 
Verscheidene leden hebben verbazing 
uitgesproken; laat ik mij hierbij in 
ieder geval aansluiten. Ik doe dit, als 
ik de argumentatie van de heer Den 
Uyl en die van de heer Engwirda 
hoor. Wij zijn nu niet met een 
inhoudelijke behandeling van het 
verdrag bezig. Er wordt echter een 
argumentatie gebruikt waarom het 
noodzakelijk is, nu in het licht van de 
internationale ontwikkelingen 
hierover een debat te voeren, 
alvorens tot goedkeuring van het 
verdrag wordt overgegaan. 

Ik vraag mij dan af of de geachte 
afgevaardigden zich er enige 
gedachten over hebben gevormd 
waarom de regering in het verdrag 
artikel 3 heeft doen opnemen, dat 
juist erin voorziet dat verhoopte 
internationale ontwikkelingen in de 
zin van een akkoord over daadwerke-
lijke vermindering van middellange-
afstandswapens op geen enkele 
manier worden gehinderd of door-
kruist door een verdrag dat Nederland 
afsluit met de Verenigde Staten. Artikel 
3: ik herhaal het maar, want het 
schijnt niet overal bekend te zijn. 

Met andere woorden, ter onderstre-
ping van wat ik in eerste termijn heb 
gezegd: er is sprake van een onjuiste 
koppeling die wordt gelegd door de 
geachte leden van de oppositie. 

De heer Engwirda verwees naar de 
brief van de Amerikaanse president 
en maakt zich er zorgen over dat de 
Amerikaanse president er niet van op 
de hoogte is dat een eventueel 
akkoord in Genève gevolgen kan 
hebben voor aantallen te plaatsen 
kruisraketten of plaatsing van 
kruisraketten op zich zelf in Neder-
land. Ik mag aannemen dat ook de 
Amerikaanse regering heeft kennisge-
nomen van artikel 3. Met haar wordt 
dit verdrag gesloten en zij is hiervan 
geheel op de hoogte. 

Ik vind de opmerking van de heer 
Engwirda riskant waarin hij een 
beroep op mij doet, tot publikatie van 
de brief van de Amerikaanse president 
over te gaan, zich hierbij beroepend 
op het precedent van publikatie van 
correspondentie tussen secretaris-ge-
neraal Gorbatsjov en de Nederlandse 
minister-president. Als dit automatis-

me het gevolg is van het maken van 
uitzonderingen en het vragen van 
uitdrukkelijke toestemming aan de 
wederpartij om tot publikatie over te 
gaan, kan de regering op dit punt 
slechts terughoudender worden. 

Er is echter meer aan de hand. De 
heer Engwirda heeft gewezen op 
bilaterale correspondentie tussen 
Gorbatsjov en de minister-president 
over een situatie die in feite bilateraal 
is voor beide landen. De brief van de 
Amerikaanse president gaat over de 
onderhandelingen in Genève, waarbij 
een westelijke eensgezinde onderhan-
delingspositie wordt en dient te 
worden ingenomen. Dat is een zaak 
die in een volstrekt ander en breder 
kader gezien moet worden dan de 
eerdere correspondentie waar de 
heer Engwirda naar verwees. Dit is 
een reden te meer om te persisteren 
bij mijn eerdere uitspraak dat ik het 
zeer ongewenst acht om de Ameri-
kaanse president ook maar te vragen 
of hij bezwaar heeft tegen publikatie. 
Ik zou dat aan alle bondgenoten 
moeten vragen. 

D 
De heer De Vries (CDA): Voorzitter! 
Ik geef even een korte reactie op de 
opmerkingen van de heer Den Uyl. In 
de eerste plaats ga ik in op zijn 
pleidooi om voorafgaand aan de 
behandeling van het verdrag nog een 
apart debat te hebben over de 
voorstellen van Reagan en Gorbatsjov. 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet 
begrijp. Als de heer Den Uyl zegt dat 
zijn fractie er behoefte aan heeft om 
op het moment dat er een oordeel 
wordt gegeven over dat verdrag, 
opnieuw ook ten principale de vraag 
aan de orde te stellen of het verdrag 
inderdaad wenselijk is, heb ik 
daarvoor begrip. 

Ik kan mij een debat over een 
dergelijk verdrag ook niet voorstellen, 
zonder dat die vraag aan de orde 
komt. Ik vind het volstrekt logisch dat 
die vraag aan de orde komt, maar dat 
moet dan wel gebeuren in het debat 
over het verdrag zelf. Ik zie geen 
enkele reden waarom er een apart 
debat gehouden zou moeten worden, 
waarin eerst de vraag ten principale 
moet worden beantwoord of een 
dergelijk verdrag nog wenselijk is, 
terwijl pas daarna in een afzonderlijk 
debat over het verdrag zelf gesproken 
wordt. 

Ik begrijp die benadering overigens 
des te meer niet, omdat ik mij niet 
kan voorstellen dat een debat over de 
vraag ten principale de PvdA nog tot 
een andere opstelling zou brengen 
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dan die welke ons reeds uit ten 
treure bekend is. De heer Den Uyl 
wekt hier de indruk dat zijn fractie 
nog wil nadenken over een vraagstuk 
waarover het denken in de PvdA al 
lang gestopt is. 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
tweede plaats vraag ik mij af waarom 
er deze week nog gestemd moet 
worden. De heer Den Uyl heeft 
terecht opgemerkt dat daar vorige 
week niet over is besloten, toen wij 
hebben afgesproken om deze week 
nog te vergaderen. Ik herinner hem 
er echter wel aan dat juist zijn fractie 
bezwaren had tegen het vergaderen 
op avonden deze week vanwege 
verplichtingen die in het kader van de 
verkiezingscampagne waren aange-
gaan. 

Ik kan daaruit slechts de conclusie 
trekken dat de heer Den Uyl er 
impliciet rekening mee hield dat er 
ook gestemd kon worden indien wij 
zouden vergaderen, in die zin dat niet 
alleen de woordvoerders van zijn 
fractie hier aanwezig moesten zijn, 
maar dat zijn hele fractie hier wellicht 
aanwezig moest zijn. De voorzitter 
heeft zojuist nog geen voorstel willen 
doen over het wel of niet stemmen 
deze week. Gehoord deze discussie 
en rekening houdend met het feit dat 
er wellicht nog steeds leden van deze 
Kamer zijn die verplichtingen hebben 
op donderdagavond, meen ik dat het 
van belang is dat wij daarover 
vanavond ten principale beslissen, 
opdat de leden die nog verplichtingen 
hebben de gelegenheid hebben om 
deze af te zeggen. Wat is dan de 
reden waarom wij willen stemmen? 

De heer De Boer heeft reeds 
gezegd dat wij hebben laten nagaan 
dat met name de Eerste Kamer er 
bijzonder veel waarde aan hecht dat 
de stemmingen nog deze week 
plaatsvinden in verband met haar 
tijdsschema en de reeds afgesproken 
procedures. Dat en alleen dat is voor 
ons het doorslaggevend argument 
om nog deze week te stemmen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik breng het voorstel 
van de heer Ter Beek in stemming. 

Ik constateer, dat het lid Scholten 
niet aanwezig is en dat de aanwezige 
leden van de fracties van het CDA, 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
en de leden Wagenaar en Janmaat 
tegen dit voorstel hebben gestemd 
en die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is verworpen. 

Tijdens het debat van zoeven is 
door de leden De Boer en B. de Vries 

tevens voorgesteld om, indien het 
debat over het wetsvoorstel deze 
week wordt afgerond, aansluitend te 
stemmen. Dit voorstel breng ik nu in 
stemming. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter!.... 

De Voorzitter: Ik heb een stemming 
aangekondigd. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat kan 
niet in stemming gebracht worden. 

De Voorzitter: Er is een voorstel 
gedaan - ik herhaal het nog een keer; 
als ik het niet goed formuleer, moet 
men het zeggen - om, wanneer het 
debat deze week wordt afgerond, 
aansluitend de stemmingen te 
houden. Heb ik het goed geformu-
leerd? 

Ik verzoek de leden die daarvoor 
zijn, hun hand op te steken. 

Ik constateer, dat de aanwezige 
leden van de fracties van het CDA, 
de VVD, de SGP en het GPV en het 
lid Wagenaar voor dit voorstel 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
aangenomen. 

De heer Van der Spek: Is er geen 
carnaval donderdagavond? 

De heer Ter Beek (PvdA): Ik had 
voorgesteld om de brief van de 
minister morgenochtend op de 
agenda te plaatsen, zodat wij er eerst 
over zouden praten. Dat voorstel is 
verworpen. Toch hecht ik eraan, dat 
de brief van de regering wordt 
toegevoegd aan de agenda zodat wij, 
ook overeenkomstig de wens van de 
regeringspartijen, tijdens de discussie 
over het verdrag hierover kunnen 
praten. 

De Voorzitter: Dat lijkt mij vanzelf 
te spreken. 

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

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Hedenmiddag is een 
brief binnengekomen van de minister-
president in antwoord op een verzoek 
mijnerzijds van vorige week dinsdag. 
Die brief handelt over de gevolgen 
van de verlaging van de olieprijzen 
voor de rijksbegroting en de eventueel 
te nemen maatregelen. In die brief 
komt onder andere de mededeling 
voor, dat intussen de ontwikkelingen 
wel op de mogelijkheid wijzen, dat de 
inkomsten uit het aardgas gehalveerd 
zullen worden. 

Mede in het licht van deze zeer 
verreikende uitspraak, verzoek ik u, 
Voorzitter, deze brief op de agenda 

van de Kamer te zetten. Ik wacht uw 
voorstel voor het tijdstip van behan-
deling af. Liefst zouden wij die brief 
deze week behandelen maar anders, 
mogelijkerwijze, begin volgende 
week. 

De Voorzitter: Ik zal donderdag een 
voorstel doen. De behandeling zal 
dan op zijn vroegst volgende week 
zijn en dan zal er in ieder geval niet 
's avonds gestemd behoeven te 
worden. 

De heer Den Uyl (PvdA): Als u 
donderdag een voorstel doet, kan het 
toch ook donderdag op de agenda 
worden geplaatst? 

De Voorzitter: Wie weet! 
Ik geef het woord aan de heer De 

Beer, die het heeft gevraagd. 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Aanvankelijk stond voor 
deze week gepland de behandeling 
van de huurbrief van de regering. Het 
is begrijpelijk, dat het er deze week 
niet meer van komt. Ik zou er, gezien 
het tijdstip van 1 juli, op willen 
aandringen, dat dit onderwerp 
volgende week op de agenda wordt 
geplaatst. 

De Voorzitter: Ik neem er kennis 
van, maar er komen steeds meer 
spoedonderwerpen. De Kamer zal 
dat beseffen. Ik zal donderdagavond 
zien wat ik doen kan. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
W e t investeringsrekening, de 
W e t op de inkomstenbelasting 
1964, de W e t op de vennoot-
schapsbelasting 1969 en de 
Algemene W e t inzake rijksbelas-
tingen (afschaffing negatieve 
aanslag in het kader van de W e t 
investeringsrekening) (19305) . 

De algemene beraadslaging 
wordt geopend. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De schriftelijke voorberei-
ding van het wetsontwerp inzake 
afschaffing negatieve aanslag in de 
WIR is zeer gedegen en uitvoerig 
geweest, zodat ik mij vandaag kan 
beperken tot de hoofdpunten. 

Ik kom allereerst te spreken over 
de aanleiding tot het voorstel en de 
reden waarom de fractie van de VVD 
dit voorstel positief zal beoordelen. 
In de eerste plaats spreek ik daarbij 
over de bestrijding van het oneigenlijk 
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gebruik. Wij hebben bij de behande-
ling van een ander wetsontwerp al 
eens gesproken over het oneigenlijk 
gebruik, waarbij wij onderscheid 
hebben gemaakt tussen het directe 
oneigenlijke gebruik - daarbij werd 
gedoeld op de profit rooting - en het 
indirecte oneigenlijke gebruik, 
namelijk de rente rooting en soortge-
lijke constructies. Over dit laatste 
punt is ook gesproken door collega 
Vermeend. 

Het gaat naar ons oordeel niet aan, 
dat bedrijven hun belasting, door 
middel van allerlei constructies, 
wegsluizen naar het buitenland, met 
name de belastingparadijzen, en 
vervolgens wel hun hand bij de 
overheid ophouden voor WIR-pre-
mies. Het gaat om gemeenschapsgeld 
dat door de belastingbetaler is 
opgebracht. 

De tweede reden is de gewijzigde 
opvatting over de subsidiëring van 
bedrijven in een zich herstellende 
economie. Het subsidiëren van 
structurele verliezers is naar ons 
oordeel, vanuit het oogpunt van een 
economisch structuurbeleid, niet 
wenselijk. Ik kom daarop nog terug. 
Voorzitter! 

De derde reden is de behoefte aan 
een financiële ruimte om het bruto-
nettotraject te kunnen verkleinen. Ik 
wijs daarbij op het pleidooi van 
professor Rutten en ook op het 
pleidooi van de werkgevers zelf. Ik 
verwijs bovendien naar de zeer 
uitvoerige behandeling van dit punt 
bij de Voorjaarsnota. 

De vierde reden wordt gevormd 
door de tegenvallende aardgasbaten. 
Het beschikbare WIR-budget is circa 
5,5 mld.; dat wil zeggen 2 mld. méér 
dan het bedrag dat gemoeid was met 
de toenmalige vervroegde afschrij-
vings- en investeringsaftrek. Dat 
hoge bedrag vindt mede zijn historie 
in de extra aardgasbaten die er toen 
nog waren. Thans zijn de zaken 
helaas heel anders. De situatie is nu 
omgekeerd. De vijfde reden is, dat 
wij dit voorstel beschouwen als een 
eerste stap in de richting van een 
terugkeer naar de vervroegde 
afschrijvings- en investeringsaftrek, 
conform de toevoeging bij het 
regeerakkoord door de fractievoorzit-
ters. 

De fractie van de VVD is, zoals 
bekend, voorstander van die VAIA. 
Wij zijn met name voorstander van 
de vervroegde c.q. de vrije afschrij-
ving. Wij leggen dus het accent op 
de VA. Ik verwijs daarbij naar het 
proefschrift van de heer Vermeend, 

waarin ik alle argumenten die ikzelf al 
eerder heb aangevoerd terug heb 
kunnen vinden. 

Voorzitter! Er is op het afschaffen 
van de negatieve aanslag in de WIR 
nogal forse kritiek geweest van de 
zijde van de ondernemersorganisa-
ties. Dat heeft zich met name 
afgespeeld in de sfeer van de 
reacties op de begroting 1986. Die 
kritiek heeft ons verbaasd. Die kritiek 
heeft mij persoonlijk, als oud-onder-
nemer, pijn gedaan. Wij hebben toch 
een goed beleid gevoerd en dat doen 
wij nog steeds. Bovendien vonden wij 
die kritiek onjuist. Ik heb daarvoor 
zeven argumenten. 

In de eerste plaats kan men de 
ogen niet sluiten voor het oneigenlijke 
gebruik waarover ik heb gesproken. 
Het gaat daarbij om grote bedragen: 
het wegsluizen van belastinggelden 
ter hoogte van 1 a 2 mld. 

Op de tweede plaats is het 
subsidiëren van structurele verliezen 
water naar de zee dragen. 
Bovendien is dat een inbreuk op de 
normale concurrentieverhoudingen. 
Juist ondernemers plegen op dat 
punt kritiek te hebben. 

Op de derde plaats wordt met 
name door de ondernemersorganisa-
ties gesteld, dat dit voorstel ten koste 
zou gaan van een toegezegde 
lastenverlichting. Bedacht moet 
echter worden, dat tegenover dit 
voorstel, dat tot een nadeel voor de 
ondernemers van 1,4 mld. leidt een 
voordeel van 1,2 mld. aan minder 
kinderbijslagpremies staat. Bovendien 
heeft dit regeringsbeleid tot een 
forse rentedaling geleid. Dat is 
buitengewoon belangrijk voor 
ondernemers, ledere procent die zij 
minder behoeven te betalen aan 
rente, leidt tot mindere lasten, tot 
mindere kosten voor het bedrijfsleven 
van 1 a 1,5 mld. 

Op de vierde plaats heeft het 
bedrijfsleven zelf aangedrongen op 
een verbetering van het bruto-netto-
traject, zodat de mensen meer 
overhouden van hun verdiende 
gulden. De maatregel moest gericht 
zijn op een beheersing van de 
kostenkant van de economie enerzijds 
en een handhaving van de koopkracht 
anderzijds. Met andere woorden: een 
prikkel om de binnenlandse markt 
goed te laten functioneren. Nogmaals, 
het bedrijfsleven heeft dat zelf 
bepleit. 

Het vijfde argument tegen de 
kritiek is dat met name in de sfeer 
van het midden- en kleinbedrijf en de 
landbouw is gezegd, dat het wegvallen 
van de negatieve aanslag een nadeel 

oplevert bij de financiering, want, zo 
zeggen zij, de WIR-premie werd 
gecedeerd aan de bank als extra 
zekerheidsstelling. Ik vind die kritiek 
op zich terecht. Dat zegt echter 
natuurlijk veel meer over het gedrag 
van banken dan over de WIR. Dat 
moet de minister mijns inziens toch 
aanspreken. Het geeft ook voeding 
aan het gezegde dat je vaak hoort 
over banken, namelijk dat banken 
paraplu's lenen als zij zeker weten 
dat het niet gaat regenen. 

Het zesde punt is dat de voorge-
stelde verrekeningsmethodiek 
alleszins tegemoet komt aan de 
bezwaren die er waren. 

Het zevende punt is, dat juist uit 
ondernemingskringen bij herhaling 
wordt gepleit voor terugkeer naar 
vervroegde inschrijving en naar 
investeringsaftrek. In heb dit voorstel 
als een eerste stap in die richting 
genoemd. Wij zijn altijd in om te 
luisteren naar redelijke kritiek van de 
ondernemingsorganisaties. Waar in 
dit opzicht vinden wij toch dat de 
kritiek te ver is gegaan. Men was op 
dit punt wel erg zwaar op de hand. 

Mede door deze kritiek is er een 
verkeerd beeld ontstaan bij tal van 
ondernemers. Ten onrechte heeft het 
idee postgevat dat het zou gaan om 
het volledig afschaffen van de WIR. 
Dat is bepaald niet het geval. 
Derhalve is het dringend geboden 
dat de regering zorgt voor een heel 
goede, actieve voorlichting. Nu zegt 
de regering in de stukken dat de 
deskundigen, de adviseurs en de 
fiscalisten toch allemaal goed op de 
hoogte zijn. Ik vind dat onvoldoende. 
Juist de ondernemers moeten op de 
hoogte zijn en zij moeten weten hoe 
de voorstellen exact luiden. Ik vraag 
daarom om een goede voorliching. Ik 
hoop hierover een toezegging te 
krijgen, anders zal ik in tweede 
termijn een motie indienen. 

Het wetsontwerp zal niet in 
werking treden op 1 januari doch op 
1 april. Normaal hebben wij kritiek op 
het te laat indienen van wetsontwer-
pen. Dat is dit keer niet het geval. Wij 
zijn daar nu wel blij om. Juist door 
deze laatste ingangsdatum zijn tal 
van overgangsproblemen vanzelf 
opgelost. Nadeel is uiteraard dat 
hierdoor een besparingsverlies 
optreedt van circa 0,5 mld. 

Dat nadeel blijft naar ons oordeel 
echter beperkt en kan gemakkelijk 
worden opgevangen door het niet 
geringe verschil tussen de kasbedra-
gen in de eerste jaren en de structurele 
ombuiging. Desalniettemin zijn er 
hardnekkige geruchten, die onder 
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meer afkomstig zijn uit het departe-
ment van de beide hier aanwezige 
bewindslieden, dat het kabinet zou 
overwegen om in verband met het 
besparingsverlies de WIR-premie te 
verlagen. De fractie van de VVD heeft 
tijdens de voorbereiding duidelijk 
laten weten dat zij daar niets voor 
voelt. Toch laat het kabinet het 
allemaal in het ongewisse. 

Men zegt nu in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, dat 
men pas in het kader van de voorjaars-
nota een definitieve beslissing 
daarover neemt. Kortom, er is 
kennelijk rook en waar rook is, is 
vuur. Het VVD-standpunt hierover is 
duidelijk. De huidige basispremie van 
12,5% dient in ieder geval en zeker 
voor dit jaar onverkort gehandhaafd 
te blijven. Ik wil hierover graag meer 
duidelijkheid hebben, anders moeten 
wij ons duidelijkheid verschaffen 
door middel van een motie in tweede 
termijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet 
heeft voorgesteld, de WIR-premie 
niet meer ter beschikking te stellen in 
de vorm van een negatieve aanslag, 
doch deze te laten verrekenen met 
de vennootschapsbelasting of de 
inkomstenbelasting. Dat betekent dat 
er voor ondernemers met voldoende 
winst eigenlijk helemaal niets 
verandert. Is die winst echter 
ontoereikend, dan zal de WIR-premie 
verrekend worden op een gelijksoor-
tige wijze als de fiscale verliescorrv 
pensatie, namelijk drie jaar achter-
waarts en acht jaar voorwaarts, in 
totaal betekent dit, het jaar van 
investeren meegerekend, 12 jaar. 

Dit betekent voorts dat de WIR-pre-
mie wel degelijk ook in die gevallen 
waarin onvoldoende winst is, wordt 
betaald, zij het met een vertraging. 
Voor normale gezonde bedrijven 
moet de termijn van twaalf jaar 
soelaas bieden. Voor startende 
ondernemers heeft de regering 
voorgesteld ten behoeve van de 
aanloopverliezen, te maken als gevolg 
van investeringen in de eerste zes 
jaren, de voorwaartse verrekening te 
verlengen tot tien jaar. De fractie van 
de VVD vindt dat dit twaalf jaar zal 
moeten worden. Ik zal hierover nog 
met een amendement komen. 

Startende ondernemers gaan 
veelal in het derde, vierde, vijfde en 
zesde jaar verder investeren. Juist in 
die periode, vooral in het derde jaar, 
worden zij geconfronteerd met extra 
aanslagen voor belasting en premies. 
Dat is een handicap voor deze 
doorstarters. Juist om deze mensen 

een extra steuntje in de rug te geven, 
kunnen wij beter van 12 jaar uitgaan 
dan van 10 jaar. 

Aan het wetsvoorstel zitten nogal 
wat technische kanten. In het 
januarinummer van het Maandblad 
voor fiscaal recht stond een artikel 
van de heer Renes, een oud-ambte-
naar die zich altijd met de WIR heeft 
beziggehouden. Ik neem aan dat de 
staatssecretaris dit artikel zal hebben 
gelezen. Wat is zijn reactie op de 
punten van kritiek en de vragen van 
de heer Renes? Ik doel daarbij bij 
voorbeeld op de tax-credit. 

Voorzitter! Door de centrale 
ondernemersorganisaties, het VNO, 
het NCW, het KNOV en het NCOV, 
zijn de nodige alternatieve voorstellen 
gedaan. Sommige van die voorstellen 
doen afbreuk aan het kabinetsvoor-
stel, terwijl andere leiden tot zeer 
ingewikkelde uitvoering. Dat laatste 
is strijdig met de doelstelling van 
vereenvoudiging van het belasting-
stelsel. Bovendien leiden bijna alle 
alternatieve voorstellen tot forse 
budgettaire bezwaren. 

Dit geldt echter niet of nauwelijks 
voor het voorstel van het NCOV. 
Daarin wordt de negatieve aanslag 
uitsluitend gehandhaafd voor 
IB-plichtige ondernemers en voor 
investeringen tot een maximum van 
f 250.000. Ik verwijs naar de brief 
van het NCOV van 11 december 
verleden jaar. Dit voorstel kost 
volgens het NCOV niet veel geld. Kan 
daarover helderheid worden ver-
schaft? In de brief heb ik dit niet 
duidelijk teruggevonden. Het voorstel 
is gedaan, redenerend vanuit de 
filosofie van de drieledige functie van 
het ondernemersinkomen: consume-
ren, reserveren en investeren. 
Daarop heeft de VVD tijdens de 
schriftelijke voorbereiding ook 
gewezen. Wij hebben sympathie voor 
het NCOV-voorstel. Het is niet 
helemaal duidelijk waarom het 
kabinet dit voorstel niet heeft 
overgenomen. Is dit misschien 
gebeurd op grond van andere 
bezwaren zoals fiscale discriminatie 
of uitvoeringstechnische bezwaren? 
Wij zullen ons oordeel bepalen aan 
de hand van het antwoord van de 
regering. 

Voorzitter! Ook de VVD heeft een 
alternatief aangedragen. Bij het 
berekenen van de WIR-premie en bij 
het verrekeningssysteem wilden wij 
de fiscale oudedagsreserve en de 
zelfstandigenaftrek buiten beschou-
wing laten. Daarbij zijn wij ook 
uitgegaan van de driedelige functie 
van het ondernemersinkomen. Dat 

alternatief heeft het kabinet afgewe-
zen vanwege de ingewikkeldheid van 
het voorstel. Wij zijn op dat punt 
volledig overtuigd door het kabinet. 

De Partij van de Arbeid - ik 
vermoed dat het voornamelijk de 
heer Vermeend zal zijn - heeft 
voorgesteld om voor alle investerin-
gen tot f 125.000 de negatieve 
aanslag te handhaven. Dat kost geld. 
Als dekking draagt de PvdA het fors 
verlagen van de kleinschaligheids-
toeslag aan. Mijn fractie is daar 
faliekant tegen. Het beteken in feite 
een verschuiving van het midden- en 
kleinbedrijf naar de grotere bedrijven. 
Wij vinden dat die kleinschaligheids-
toeslag gehandhaafd moet worden. 
In het verleden hebben wij zelfs 
regelmatig gepleit voor verhoging 
ervan. 

Dat ook het kabinet oog heeft voor 
de bijzondere problematiek van het 
midden- en kleinbedrijf en de 
landbouw blijkt onder meer uit de 
voorgestelde compensatiemaatrege-
len. Formeel is dit geen onderdeel 
van het wetsvoorstel, maar materieel 
maakt het wel deel uit van het totale 
voorstel. In de schriftelijke voorberei-
ding is er uitvoerig aandacht aan 
besteed. 

Het totale compensatiebedrag is 
105 min. Wij gaan akkoord met de 
30 min. voor de verhoging van de 
ondernemersvrijstelling in de 
vermogensbelasting. 25 Min. zal 
worden besteed aan structuurverbe-
terende maatregelen, waarvan 17 
min. voor het midden- en kleinbedrijf 
en 8 min. voor de landbouw. Daarbij 
wordt ook gedacht aan de mestpro-
blematiek. Ook daarmee gaat mijn 
fractie gaarne akkoorrd. 25 min. 
wordt besteed aan het verhogen van 
de stakingsvrijstelling. Ik spreek 
liever van liquidatievrijstelling, een 
woord dat meer mensen zullen 
begrijpen. 

De VVD acht dit een goede 
structuurverbeterende maatregel. Er 
zijn nogal wat marginale bedrijfjes 
m-st vaak oudere ondernemers. Het 
verhogen van de liquidatievrijstelling 
is een prikkel om het bedrijf te 
beëindigen. 

Dat leidt vervolgens tot verbetering 
van de economische structuur van de 
desbetreffende bedrijfstak. Nu is op 
dat punt wel een onduidelijkheid 
geslopen in de schriftelijke discussie. 
In de memorie van antwoord staai 
namelijk dat het gaat om een 
eenmalige verhoging, terwijl het 
bedrag dat is genoemd structureel is. 
Verdraagt zich dat met elkaar, klopt 
het, of is met 'eenmalig' bedoeld dat 
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het moet gaan om een verhoging die 
weliswaar blijvend is maar niet wordt 
geïndexeerd? Indien dat wordt 
bedoeld met de formulering rijst bij 
ons de vraag waarom eigenlijk niet 
wordt geïndexeerd. 

Het vierde onderdeel van het 
compensatievoorstel betreft 25 min. 
als compensatie voor de landbouw-
coörperaties. De VVD ziet de 
noodzaak en de ratio van dit voorstel 
bepaald niet in. Het merendeel van 
de coörperaties werkt met 'tussenge-
schoven BV's'. Dat stamt uit het 
verleden: op die manier kon ook een 
landbouwcoöperatie gebruik maken 
van de vervroegde afschrijving en de 
investeringsaftrek. Bovendien kunnen 
coöperaties hun winsten inhouden in 
plaats van doorgeven aan hun leden. 
Op die manier kunnen zij de WIR-pre-
mie incasseren. Onze conclusie is 
heel simpel: wat men niet verliest, 
behoeft ook niette worden gecompen-
seerd. Ons voorstel zal dan zijn, de 
25 min. anders aan te wenden. 
Daarbij geef ik twee mogelijkheden 
aan. 

De eerste mogelijkheid is de 25 min. 
toevoegen aan de reeds genoemde 
25 min. ten behoeve van de structuur-
verbeterende maatregelen. Dat 
betekent ook dat meer geld beschik-
baar zou kunnen komen voor 
investeringen die nodig zijn in het 
kader van de mestproblematiek. 
Zoals een ieder inmiddels weet, is 
dat ook een grote problematiek. 

De tweede mogelijkheid is gelegen 
in maatregelen ten behoeve van 
startende ondernemers, onder meer 
ter uitvoering van de motie-Blauw, 
ingediend en aangenomen bij de 
behandeling van de begroting van 
Landbouw. Het geld zou met name 
kunnen worden gebruikt voor een 
installatiepremie, die door de 
Europese Commissie wordt toege-
staan. Andere landen kennen die wel. 
Alleen Nederland kent haar niet. 

Uiteraard is ook een combinatie 
van beide alternatieven mogelijk. De 
voorkeur van de VVD-fractie gaat 
echter heel duidelijk uit naar de 
tweede door mij aangeduide moge-
lijkheid. Wij zouden het op prijs 
stellen, indien de regering op dit punt 
nadere voorstellen deed en indien 
daarbij de brief van staatssecretaris 
Van Zeil over de startersregeling 
werd betrokken. 

Naast de problematiek van het 
midden- en kleinbedrijf en van de 
landbouw zijn er ook problemen bij 
bijzondere groepen. Bij de schriftelijke 
voorbereiding is daaraan aandacht 

besteed. In het bijzonder is gesproken 
over de zeescheepvaartsector. Die 
zal geen WIR-premie krijgen. Voor 
die sector zal de verruimde investe-
ringspremieregeling zeescheepvaart 
(IPZ) gaan gelden. De VVD heeft 
daarbij nogal wat kritische kantteke-
ningen geplaatst, met name waar het 
gaat om de mogelijkheid en het 
gevaar van het weglekken van 
IPZ-geld naar het buitenland. Wij 
zullen daarop verder ingaan als het 
desbetreffende wetsontwerp in 
behandeling wordt genomen. 

De VVD heeft aandacht gevraagd 
voor de binnenscheepvaart. Daarvoor 
is geen bijzonder voorstel gedaan. De 
regering heeft in de memorie van 
antwoord en de nota naar aanleiding 
van het eindverslag gezegd, dat 
inmiddels afspraken zijn gemaakt 
tussen de regering, naar ik veronder-
stel de minister van Economische 
Zaken, en deze sector om te bezien, 
of in verband met de aanwezige 
overcapaciteit een op sanering 
gericht structuurbeleid nodig is en, 
zo ja, hoe dat moet worden ingericht. 
De VVD juicht die aanpak toe. Het is 
alom bekend, dat de problemen 
groot zijn. Wij wachten de voorstellen 
af. 

Wat gebeurt overigens met de 
visserijschepen? Daarvoor is ook 
bijzondere aandacht geboden. Deze 
schepen worden niet genoemd. Wij 
weten allemaal dat staatssecretaris 
Ploeg alles afweet van de overcapa-
citeit in de visserijsector. Is het niet 
verstandig, dat voor die bedrijfstak 
dezelfde aanpak als voor de binnen-
scheepvaart wordt gekozen? Is het 
niet verstandig, dat de minister van 
Economische Zaken in overleg en in 
samenwerking met zijn collega Ploeg 
nog eens een gesprek voert met die 
sector, om na te gaan, of daarvoor 
geen bijzondere aanpak noodzakelijk 
is? 

Een soortgelijke opmerking kan 
worden gemaakt over de problematiek 
in het goederenvervoer. De schrifte-
lijke reactie van het kabinet was 
nogal summier. Wil de regering 
daarop nog eens ingaan? 

Wat betreft de buitenlandse 
bedrijven die hier zijn gevestigd of 
die zich hier nog zullen vestigen en 
waarmee afspraken zijn gemaakt, 
ook in het kader van de WIR, stelt de 
regering voor, te komen tot zeer 
pragmatische, op individuele 
situaties gerichte compensatie. Dat 
lijkt ons ook de beste oplossing. 

Tot slot wil ik een paar opmerkingen 
maken over de toekomst van de WIR. 

In de memorie van antwoord wordt 
vermeld dat er een werkgroep is 
ingesteld die zich bezig moet gaan 
houden met een heroverwegingson-
derzoek om eens nader te gaan wat 
er met de WIR moet gaan gebeuren 
als de negatieve aanslag is afgeschaft. 
Daarbij wordt alleen maar gesproken 
over de herinvoering van de investe-
ringsaftrek. In het begin van mijn 
verhaal heb ik al gezegd dat mijn 
fractie nadrukkelijk opteert voor een 
VAIA, een combinatie van vervroegde 
afschrijving en investeringsaftrek en 
daarbij zelfs het accent wil leggen op 
die vervroegde afschrijving, dan wel 
een vrije afschrijving. Dat is conform 
het regeerakkoord. Bovendien sluit 
het heel goed aan bij de behoefte die 
in ondernemersland leeft. Het is een 
flexibeler systeem dan het systeem 
dat nu voor ons ligt, al moet worden 
toegegeven dat het verschil niet zo 
gigantisch groot is. 

In ieder geval moet naar het 
oordeel van de fractie van de VVD de 
WIR absoluut niet verdwijnen. De 
minister-president heeft het eind 
vorig jaar nog hier en daar gesugge-
reerd. Hij had dit al eerder gesugge-
reerd in het blad CD/Aktueel. Later 
verklaarde hij in deze Kamer dat hij 
dat had geschreven als gewoon lid 
van het CDA en met een dun 
pennetje. Een minister-president 
schrijft wel of niet, maar met een dun 
pennetje is onzin. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Na de uitgebreide 
schriftelijke behandeling moet thans 
een politieke beoordeling gegeven 
worden over het voor ons liggende 
wetsvoorstel. Het is een zeer 
verstrekkend wetsvoorstel, dat één 
arm van het steunbeleid voor het 
bedrijfsleven afkapt. Dat is voor mij 
toch wel aanleiding in het kort in te 
gaan op onze visie op de WIR zoals 
die indertijd tot stand is gekomen en 
zoals die op dit ogenblik reilt en zeilt. 

De WIR dateert van 1977 toen 
Nederland overspoeld werd met 
faillissementen en naar instrumenten 
werd gezocht om het beleid aan te 
passen aan de dramatische omstan-
digheden. De uitgangspunten waren 
rechtszekerheid, duidelijkheid, 
doelmatigheid en doelgerichtheid. 
Tevens zat er een element van 
sturing in. De overgang van de VAIA 
naar de WIR werd dan ook vooral 
benadrukt met het oog op bedrijven 
die niet op eigen kracht uit het dal 
konden komen. Het ging in die tijd 
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om zwaar verliesgevende onderne-
mingen. Naast basispremies als een 
vloer in het stimuleringsbeleid, 
werden bijzondere toeslagen 
geïntroduceerd die tot een differenti-
atie zouden moeten leiden op basis 
van prioriteiten. 

Theoretisch klopte dit systeem wel, 
maar het bleek complex en gevoelig 
voor oneigenlijk gebruik, respectieve-
lijk fraude. Van de zekerheid, de 
duidelijkheid, de doelmatigheid en de 
doelgerichtheid was in de praktijk 
minder sprake dan de theorie ons 
voorhield. Het sprak dan ook vanzelf 
dat in de loop der jaren enkele 
aanpassingen werden aangebracht, 
waaronder gelijktrekking van basis-
premies en afschaffing van bijzondere 
toeslagen om tot vereenvoudiging te 
komen. Het CDA heeft daaraan 
positief meegewerkt. Wij hebben dat 
met opzet gedaan. De invalshoek van 
de industriepolitiek is namelijk op 
grond van nieuwe inzichten en 
groeiende internationalisering van 
het bedrijfsleven gewijzigd. 

De nieuwe inzichten omvatten 
vooral de wijziging van defensief 
naar offensief beleid. Dit leidt 
onmiddellijk tot de conclusie dat de 
steun aan het bedrijfsleven meer 
generiek beleid moet zijn dan 
selectief. De nadruk komt vooral te 
liggen op het voorwaardenscheppend 
en klimaatverbeterend karakter van 
het beleid, terwijl de selectieve steun 
terugtreedt. Wij zijn van mening - het 
is hier de laatste jaren keer op keer 
tot uitdrukking gebracht - dat het 
voorwaardenscheppend beleid moet 
worden gericht op in de kern 
gezonde bedrijven met een rendabel 
economisch perspectief. 

Tegen deze achtergrond plaatsen 
wij het voorstel tot afschaffing van de 
negatieve aanslag. Wij hebben dit in 
de stukken reeds tot uitdrukking 
gebracht. Ik hecht eraan dit nu te 
herhalen. Immers, blijkens de 
argumentatie in de memorie van 
toelichting is met name de motie-De 
Korte, ingediend tijdens de debatten 
over de voorjaarsnota 1985, een 
motie die het CDA uitdrukkelijk niet 
heeft gesteund, een van de aanleidin-
gen om de negatieve aanslag nog in 
deze kabinetsperiode af te schaffen. 

Wij hebben steeds bij monde van 
collega Van Dijk, zowel in het 
voorjaar als bij de algemene beschou-
wingen, grote zorgvuldigheid op dit 
punt vooropgesteld. De drijfveer 
achter die motie was overigens, 
belastingverlaging in 1986 mogelijk 
te maken. Het resultaat is wel 

buitengewoon mager. Er is voor die 
belastingverlaging wel betaald, maar 
de prijs is niet binnengehaald. Van 
belastingverlaging is geen sprake. 

Uit de reacties uit de samenleving 
blijkt dat in het algemeen niet zozeer 
het uitgangspunt van de afschaffing 
van de negatieve aanslag wordt 
betwist als wel het tijdstip. Ook 
vanuit het bedrijfsleven is van 
verschillende zijden steeds naar 
voren gebracht dat de samenstelling 
en de werking van de verschillende 
onderdelen van de WIR bespreekbaar 
zijn, vooral vooraf, voordat maatrege-
len worden genomen, maar dat het 
tijdstip, het doorvoeren van deze 
maatregel vóór het einde van deze 
kabinetsperiode, dit geheel in 
tegenspraak met wat enige jaren 
geleden in het vooruitzicht werd 
gesteld zware kritiek ontmoet. Ik zou 
derhalve ook in deze Kamer de 
regering willen uitnodigen nogmaals 
uiteen te zetten, waarom zij deze 
timing heeft gekozen. 

De achtergrond voor deze vraag is 
de volgende. Wij zijn het eens met de 
regering dat de economische 
ontwikkeling van de marktsector 
gunstiger is geworden en dat het 
kabinetsbeleid in dezen positief 
uitwerkt. Er is echter geen schijn van 
twijfel over dat het herstel broos is. 
Met name de investeringen blijven in 
ons land nog achter bij die in de met 
ons concurrerende landen. 

Het is de minister van Economische 
Zaken die dit in antwoord op vragen 
die wij hierover hebben gesteld, 
duidelijk heeft toegelicht in de 
memorie van antwoord. Uiteindelijk 
is dat de kwintessens. De rest is 
slechts techniek. Of je een premie-
puntje omlaag gaat of omhoog, of je 
een uitzonderingspositie voor het een 
of voor het ander maakt, wezenlijk is 
alleen de vraag, of ons herstel 
voldoende vergevorderd is om tot 
ingrijpende aanpassingen in het 
systeem te kunnen overgaan. 

In zoverre is er ook een parallel 
tussen de opvatting die in de 
memorie van antwoord is neergelegd 
en de opvatting die wij zowel tijdens 
de behandeling van de voorjaarsnota 
als bij de algemene beschouwingen 
naar voren hebben gebracht. In beide 
zit immers een pleidooi voor zorgvul-
digheid bij aanpassing en vervanging 
van steunregelingen. Daar staan wij 
nog steeds voor. Het bedrijfsleven 
moet behoorlijk kunnen plannen en 
dus moet steeds worden gekeken 
naar de betekenis van continuïteit. Die 
continuïteit slaat dus ook dudelijk op 
de bestaande basispremies van wat 

overblijft na afschaffing van de 
negatieve aanslag. 

Deze continuïteit moet vooral 
worden gezien in het licht van de 
dubbele sprong voorwaarts die het 
bedrijfsleven moet maken, namelijk 
als eerste een herstel van achterge-
bleven investeringen wegens 
onzekerheden in de markt en als 
tweede de noodzaak van verregaande 
modernisering. Dat betekent dus dat 
het bedrijfsleven niet alleen moet 
overgaan tot rationalisatie-investerin-
gen met het oog op de directe 
concurrentie maar tevens op tech-
nisch geavanceerde investeringen 
met het oog op de concurrentiepositie 
in de toekomst. In 1982 heeft ook 
een staatssecretaris van Financiën 
juist de betekenis van die dubbele 
sprong voorwaarts onderstreept. Het 
doet mij dan ook deugd, dit deze 
beide bewindslieden van financiën 
hedenavond in herinnering te kunnen 
roepen. 

Naarmate de conjuncturele 
schommelingen groter worden, wint 
deze factor aan betekenis. De 
slotsom is dan ook dat er voor 
euforie ten aanzien van bedrijfsinves-
teringen geen ruimte bestaat. Het 
gaat inderdaad beter maar tot voor 
kort ging het dan ook bar slecht. Dat 
herstel moet worden gekoesterd. 
Hoe schat de bewindsman overigens 
het verloop van de AIQ in? Een van 
de redenen waarom hij het opheffen 
van de negatieve aanslag aanvaard-
baar acht, heeft te maken met de 
gunstige ontwikkeling van de AIQ. 

In de Eerste Kamer is gepleit voor 
een grand design. Daar werd bepleit, 
dat een combinatie zou ontstaan van 
de problematiek, waarmee de 
commissie-Oord zich bezighield, en 
de toekomst wat betreft de lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven. Dat is 
inderdaad een aantrekkelijk perspec-
tief, zoals alle grand designs op 
papier een aantrekkelijk perspectief 
bieden. Echter, in onze visie bestaat 
thans niet de noodzaak om de WIR 
niet nu op eigen merities te beoorde-
len. 

Dit geldt in het bijzonder in het 
licht van de aanleiding voor het 
afschaffen van de negatieve aanslag. 
Hiermee worden immers twee 
doelstellingen beoogd? In de eerste 
plaats gaat het om de bestrijding van 
het oneigenlijk gebruik - deze 
doelstelling ligt volkomen in lijn met 
eerder doorgevoerde aanpassingen 
van de WIR - en in de tweede plaats 
betreft het het niet langer steunen van 
structureel verlieslijdende bedrijven. 
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Over beide doelstellingen bestaan 
er tussen de verschillende partijen 
geen verschillen van mening. Dat 
vindt mede zijn oorzaak in de 
veranderde economische context, 
waarin de marktsector op dit 
moment opereert. Daarbij duikt een 
vraag op over het functioneren van 
de WIR als zodanig. Onze indruk is, 
dat de WIR het goed doet in het 
totaal van activeringsinstrumenten 
op het terrein van de investeringen 
en in het kader van de matching ten 
opzichte van het buitenland. 

Vandaar dat ik zojuist een opmer-
king maakte over de basispremies. In 
het verleden zijn hierover CPB-rappor-
ten verschenen. Ik herinner aan 
rapporten, verschenen in 1981 en 
1983, waarin een positieve multiplier 
tot uitdrukking kwam. Ook was er 
sprake van een positief effect in 
vergelijking met andere instrumenten. 

Mijn vraag aan de bewindslieden is 
of zij kunnen ingaan op de laatste, 
meest recente gegevens over de 
effectiviteit van de WIR. 

In feite gaat het CDA met het 
onderhavige wetsontwerp akkoord, 
uitgaande van de stelling dat de 
WIR-aanspraken definitief verloren 
dienen te gaan, indien er twaalf jaar 
geen of onvoldoende winst wordt 
gemaakt. Wij moeten dan echter 
naar de kant van de inkomsten kijken. 
De gehele operatie moet 1,4 mld. 
opbrengen. In de schriftelijke 
toelichting is absoluut niet duidelijk 
geworden, hoe wij de totstandkoming 
van dit bedrag moeten zien. Er is 
geen duidelijke onderbouwing van dit 
bedrag. 

Ik zou de minister willen vragen of 
hij daar in zijn antwoord nader op in 
wil gaan. Ik vraag dit ook tegen de 
achtergrond van een mogelijk 
anticipatiegedrag in de praktijk; ik 
denk aan verplichtingen die naar 
voren worden gehaald, zoals wij ook 
hebben gezien bij de overgang van 
het systeem van de vervroegde 
afschrijving naar de WIR. Mijn vraag 
aan de bewindslieden is, of daarvan 
iets merkbaar is. 

Ook is niet ondenkbaar dat in de 
toepassingspraktijk knelpunten in de 
tenuitvoerlegging van investeringen 
op een pragmatische wijze worden 
weggenomen. Uiteindelijk is deze 
wetgeving in een tamelijk korte tijd 
ingevoerd en zijn er in het verleden 
natuurlijk verwachtingen gewekt 
- mede op grond van uitspraken van 
de minister van Economische Zaken -
over het in stand blijven ervan. Is het 
de bewindslieden bekend of en zo ja, 

hoe dergelijke knelpunten worden 
benaderd? Is er enige indicatie, dat 
potentiële investeringen of investe-
ringsplannen dientengevolge op de 
lange baan zijn geschoven? 

Een zeer bijzonder probleem 
betreft de positie van de uit-het-dal-
klimmers. Ik bedoel de opklauterende 
bedrijven, de zogenaamde grijze 
zone, het gebied tussen de permanen-
te verliezers en de winnaars van de 
toekomst. 

Uit de stukken en de commentaren 
blijkt dat het nog heel wat kan 
uitmaken, dat deze categorie op de 
een of andere manier nog voor de 
WIR in aanmerking kan komen. Op 
vragen onzerzijds is door de bewinds-
lieden uiteengezet, dat hiervoor een 
hoge prijs moet worden betaald. Het 
kaseffect is zeer aanzienlijk. Maar 
gezien het uiteindelijk terugvloeien 
van een deel van deze gelden naar de 
schatkist behoeft het structureel 
effect niet groot te zijn. 

Overigens zijn over het structurele 
effect in tegenstelling tot het 
nauwkeurig omschreven kaseffect 
door de bewindslieden weinig nadere 
mededelingen gedaan. Ik nodig hen 
hierbij uit daarover wat concreter te 
zijn tijdens deze behandeling. De 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag spreekt over extra kasuitgaven 
tussen f 3 0 0 min. a f 4 0 0 min. in 
1987 en 1988. In hoeverre kan de 
suggestie van het NCW om het 
vooruitbetalingspercentage van de 
vennootschapsbelasting van 85 tot 
87 te verhogen soelaas bieden? 

Wat mij bij de problematiek van de 
uit-het-dal-klimmers steeds heeft 
beziggehouden is de vraag, of voor 
de praktijk te definiëren is wat een 
uit-het-dal-klimmer is. Hoe kan dat 
begrip zonder formele criteria 
worden gehanteerd? 

Er is in een compensatie voorzien 
van f 105 min. Hiervan is reeds f 3 0 
min. voor vermogensvrijstelling 
gerealiseerd. Voor het overige is het 
ons niet erg duidelijk. Er is f 8 min. 
voor landbouw bestemd. Er wordt in 
dit verband iets gezegd over mestaf-
valproblemen, maar hoe wordt dat 
bedrag concreet aangewend? Er is 
f 1 7 min. toegezegd aan hetmidden-en 
kleinbedrijf, maar ook van dat bedrag 
is niet erg duidelijk hoe het zal 
worden aangewend. Voorts is f 25 
min. toegezegd aan landbouwcoöpe-
raties. Die tegemoetkoming snappen 
wij niet. Het zou niet onze eerste 
keus zijn geweest. Wij willen hierop 
graag een toelichting hebben. 

Het bedrag moet dienen als lening 
van de nood van een categorie waar 

sprake is van knelpunten. Welnu, die 
knelpunten worden door ons niet 
waargenomen. Ik voeg eraan toe dat 
de jonge startende ondernemers in 
de landbouwsector wèl zwaar 
worden getroffen. Zij worden immers 
geconfronteerd met meststoffenrege-
lingen en superheffingen, die de 
mogelijkheden om te financieren 
verminderen. Dan ligt er ook nog een 
motie-Blauw/Van der Linden, 
waarover zoeven al is gesproken. 
Naar onze mening is het wenselijk, 
het voorziene bedrag van f25 min. te 
besteden aan uitvoering van die 
motie met het oog op compensatie 
voor de gezinsbedrijven. Ik dring aan 
op een heldere uiteenzetting over het 
hoe en waarom van bedoeld bedrag 
van f 2 5 min. 

De heer Nijhuis (VVD): U noemde 
net de motie-Blauw/Van der Linden. 
Is dat dezelfde motie die ik bedoelde? 
Ik had het oog op de motie over de 
starters. 

De heer Van lersel (CDA): Nee, ik 
bedoel een andere motie. 

De heer Nijhuis (VVD): Welke motie 
bedoelt u precies? 

De heer Van lersel (CDA): Sorry, ik 
doel wél op de motie-Blauw/Van der 
Linden over de startende onderne-
mers. Ik werd even afgeleid. 

Het kabinet wijst nogal scherp mijn 
suggestie af om opnieuw advies te 
vragen over het karakter van de 
onzelfstandige onderneming van de 
coöperatie en de gevolgen daarvan 
voor de aangesloten leden, zulks 
onder verwijzing naar de totstandko-
ming van de Wet op de vennoot-
schapsbelasting in 1969. 

Welnu, het is bekend dat een 
dergelijk onderzoek wordt verricht en 
dat de resultaten daarvan binnen 
afzienbare tijd op tafel zullen liggen. 
Ik ga er in ieder geval van uit dat de 
staatssecretaris dan met betrokkenen 
zal overleggen over die resultaten. 
Wij zullen dit nauwkeurig blijven 
volgen. Graag verneem ik hierop de 
reactie van de staatssecretaris. 

Ten slotte beschouwen wij de 
wijzigingen in het regime van de IPZ, 
zoals die uit dit wetsvoorstel voort-
vloeien, als een aparte zaak, waarop 
wij later nog terugkomen. 

D 
De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn bijdrage aan dit 
debat kan vrij kort zijn, want wij 
hebben al uitvoerig, gedegen en 
concreet over dit onderwerp van 
gedachten gewisseld. Uit die 
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gedachtenwisseling kan worden 
afgeleid dat mijn fractie kan instem-
men met de strekking van het 
wetsvoorstel. Dat is overigens niet 
verrassend, want dit beleidsvoorne-
men - de memorie van toelichting 
verwijst daar ook naar - steunt mede 
op twee aanvaarde moties. Ik doel op 
de motie-De Korte en de motie-Wölt-
gens/Vermeend. Bij de stemming 
daarover werd de meerderheid 
gevormd door deze beide partijen. 

Uit de schriftelijke gedachtenwisse-
ling is gebleken dat mijn fractie bij 
twee punten belangrijke kanttekenin-
gen wil plaatsen. De eerste kantteke-
ning betreft de positie van de 
startende bedrijven en bedrijven in 
de sfeer van het midden- en kleinbe-
drijf en de landbouw. In deze 
categorieën bedrijven komen nogal 
wat ondernemingen voor die tijdelijk 
onvoldoende winstgevend of 
verliesgevend zijn. Ik doel dan op de 
fiscale situatie. Voor deze bedrijven 
betekent de afschaffing van de 
negatieve aanslag een verzwakking 
van de investeringsstimulans. Het 
kabinet geeft dat in de memorie van 
antwoord ook toe. 

Wij hebben in het voorlopig 
verslag - het is nog eens herhaald in 
het eindverslag - suggesties gedaan 
om die verzwakking te beperken. 
Anders gezegd: onze suggesties 
strekten ertoe om voor deze bedrijven 
de investeringsstimulans zoveel 
mogelijk te handhaven. Het is 
opvallend dat de regering het 
probleem wel erkent, maar dat onze 
suggesties niet positief worden 
bejegend. Onder de argumenten van 
de regering zijn twee hoofdargumen-
ten te onderkennen. Het eerste is van 
budgettaire aard. Ingaan op een 
suggestie voor deze categorie 
bedrijven zou volgens de regering 
enkele honderden miljoenen kosten. 
In de tweede plaats wijst de regering 
op de problemen bij de uitvoering. 
Onze suggestie - ik kom daar straks 
nader op terug - zou op het vlak van 
de uitvoering extra problemen 
veroorzaken. 

Laat ik beide argumenten eens 
wegen. Eerst het argument van 
budgettaire aard. De motie-De Korte, 
mede gesteund door mijn fractie, is 
blijkens de overwegingen ingegeven 
- ook de heer Nijhuis wees er nog 
eens op - door gesignaleerd oneigen-
lijk gebruik. Dat moet worden 
bestreden. Ook tijdens het debat 
over de vereenvoudiging van de WIR 
is door mij een motie ingediend die 
ertoe strekte om dit probleem aan te 

vatten. Op dat punt is er dus geen 
verschil van mening. De regering 
hanteert echter een budgettair 
argument. In de toelichting bij het 
wetsvoorstel gaat de regering zelf in 
op het oneigenlijk gebruik. Op 
bladzijde drie van de memorie van 
toelichting staat dat het voorstel 
mede moet worden bezien in het 
licht van de budgettaire problematiek. 
Met andere woorden: vanuit de 
optiek van het wetsvoorstel is dit een 
bijkomend argument. Mede gezien 
de brief van de minister-president 
van vandaag kan ik mij voorstellen 
dat het nu wat anders ligt, maar ik 
heb thans te maken met dit wetsvoor-
stel. 

Het tweede argument betreft de 
uitvoeringsproblemen. De argumen-
tatie van de regering op dit punt vind 
ik niet overtuigend. Zij zegt dat de 
wetgeving wat ingewikkelder wordt. 
Ten opzichte van de huidige situatie 
betekent onze suggestie echter een 
vereenvoudiging. De regering 
daarentegen, redeneert vanuit de 
optiek van het wetsvoorstel, waarin 
de negatieve aanslag volledig wordt 
afgeschaft. Handhaving van een deel 
daarvan betekent volgens de regering 
dat de uitvoering minder vereenvou-
digd wordt. 

Dat klopt, maar ten opzichte van 
de huidige situatie heeft onze 
suggestie ook een vereenvoudiging 
tot gevolg. En ik vind dat je vanuit die 
optiek moet redeneren. Omdat de 
regering geen gehoor heeft gegeven 
aan onze suggestie inzake de 
categorie bedrijven die ik heb 
genoemd - startende bedrijven, 
bedrijven in de sfeer van het midden-
en kleinbedrijf en in de landbouwsec-
tor die tijdelijk onvoldoende winstge-
vend zijn - heb ik een amendement 
ingediend, het amendement op stuk 
nr. 9. Welnu, de strekking daarvan is 
om de genoemde categorie bedrijven 
wel in aanmerking te laten komen 
voor een investeringsstimulans, die 
ongeveer gelijk aan de huidige zal 
zijn. 

Het komt er in feite op neer - dat 
staat in onderdeel 3 van het amende-
ment - dat de investeringsbijdrage in 
een bepaald kalenderjaar in ieder 
geval nog via de negatieve aanslag 
wordt verleend tot een belastingbe-
drag van f30.000. Verder wordt de in 
aanmerking komende categorie 
beperkt tot de bedrijven die op grond 
van hoofdstuk 5 in een bepaald 
kalenderjaar een bedrag van f 5 0 0 0 0 
aan inkomstenbelasting of vennoot-
schapsbelasting moeten betalen. Het 
gaat om een bedrag dat ze vermoedelijk 

zouden moeten betalen, de kwestie is 
gekoppeld aan de huidige negatieve 
aanslag. Dus met het amendement 
wordt beoogd, voor deze categorie 
van bedrijven de negatieve aanslag te 
handhaven. 

De heer Van lersel (CDA): Wat kost 
uitvoering van het amendement? 

De heer Vermeend (PvdA): Ik was 
er nog mee bezig, dat uit de doeken 
te doen. Ik begrijp uw sympathie 
voor het amendement, maar u wilt 
natuurlijk meteen het prijskaartje 
zien. Ik verwacht inderdaad grote 
sympathie van het CDA voor dit 
voorstel, gelet op de opstelling van 
de CDA-fractie bij de algemene 
beschouwingen. Uit blz. 494 van de 
Handelingen blijkt dat de heer Van 
Dijk heeft gezegd dat het CDA met 
name knelpunten signaleert voor 
startende en herstellende onderne-
mingen. Ook de heer Van lersel heeft 
hieraan nu enige aandacht besteed. 

Welnu, dan de kosten van het 
amendement. Het is in deze vorm 
nog niet doorgerekend. Ik heb het 
amendement pas enkele uren voor 
dit plotselinge debat gekregen. Ik zou 
de minister willen vragen, te laten 
uitrekenen wat de kosten van 
uitvoering van dit amendement 
zouden zijn. In dit amendement is 
een beperking van f50.000 aange-
bracht die een eerder amendement 
dat wel globaal is doorgerekend, niet 
bevatte. Is de regering bereid, dit 
amendement welwillend in overwe-
ging te nemen? 

Wat de uitvoeringstechniek betreft, 
ik denk dat de situatie na aanvaarding 
van het amendement eenvoudiger 
zou worden; in de eerste plaats 
omdat de categorie bedrijven beperkt 
is, zeker ook door de grens van 
f50 .000 aan belasting, en bovendien 
omdat het systeem als zodanig 
bekend is. Het systeem van de 
VTI-verklaring kan gewoon in stand 
blijven, dus vergeleken met de 
huidige praktijk betekent het alleen 
maar dat de categorie bedrijven 
waarvoor een negatieve aanslag van 
toepassing is, zeer beperkt wordt. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik zou toch 
nog graag een paar vragen over het 
amendement willen stellen. Het is 
een vrij uitvoerig amendement en ik 
heb het nog niet goed kunnen 
bestuderen. 

De Voorzitter: Maar we komen er 
toch nog uitvoerig op terug bij de 
artikelsgewijze behandeling? 

De heer Nijhuis (VVD): Ik zou er 
toch graag even iets naders over 
vragen. Voorzitter. 
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De Voorzitter: Maar u sprak van 
een paar vragen, en dat lijkt me 
niet... 

De heer Nijhuis (VVD): Het zijn twee 
vragen, Voorzitter, een paar is voor 
mij twee. 

Moet ik uit de tekst van het 
amendement opmaken dat het zowel 
voor de inkomstenbelastingplichtige 
ondernemingen als voor de NV's en 
BV's geldt? 

De heer Vermeend (PvdA): Dat 
klopt, ik wil geen discriminatie tussen 
de verschillende sectoren. 

De heer Nijhuis (VVD): Dan de 
tweede vraag: kunt u die bedragen 
- f 30.000 c.q. f 50.000 - vertalen in 
investeringsbedragen? Voor BV's zijn 
die uiteraard gelijk, maar voor 
IB-plichtige bedrijven zijn ze variabel. 

De heer Vermeend (PvdA): Dit is 
gekoppeld aan het investeringsbedrag. 
De basispremie is op dit moment 
1 2,5%. Als je even uitsluitend met de 
basispremie werkt, kom je uit op een 
investeringsbedrag van 250.000 
gulden. Je moet echter ook rekening 
houden met de kleinschaligheidstoe-
slag voor sommige bedrijven. 

De heer Nijhuis (VVD): Waarom 
heeft u het zo gedaan, terwijl uw 
eerdere voorstel in het voorlopige 
verslag was beperkt tot 125.000 
gulden? Welke overwegingen heeft u 
hiervoor? 

De heer Vermeend (PvdA): De 
overwegingen zijn in hoofdzaak van 
budgettaire aard. Ik vraag de minister 
in dit verband om een nadere 
toelichting op de berekeningen. De 
berekeningen die ik heb gekregen 
over het onderhavige amendement 
zonder de bijstelling, komen uit op 
ongeveer 175 miljoen gulden; ik krijg 
dit graag bevestigd door de regering. 
In de toelichting op het voorstel voor 
1 25.000 gulden negatieve aanslag 
zie ik echter een structureel bedrag 
van 400 miljoen gulden. Ik kan het 
niet rijmen dat het bij 30.000 gulden 
ongeveer 175 miljoen gulden kost, 
terwijl het bij 125.000 gulden slechts 
400 miljoen kost. 

Overigens vind ik het budgettaire 
argument niet sterk. Verleden week 
hebben wij over een wetsvoorstel 
gedebatteerd waarin twee voorstellen 
zaten. Een ervan was de verlaging 
van de vennootschapsbelasting. 
Structureel geeft het kabinet 165 
miljoen gulden weg met deze 
verlaging. Dit is zeer bevreemdend, 
ook in het licht van de brief van de 

minister-president van 25 februari 
1986. Hierin staat dat inmiddels is 
gebleken dat de gunstige effecten 
voor burgers en bedrijven zich met 
name reeds in 1986 aftekenen. 

Ik begrijp niet waarom het kabinet 
tegelijkertijd via de minister-president 
aankondigt dat maatregelen moeten 
worden genomen waarin bedrijven 
niet kunnen worden gespaard en een 
wetsvoorstel door de Kamer loodst 
waarmee een belastingverlaging van 
1 65 miljoen gulden wordt gegeven, 
terwijl het ook nog regelingen op het 
gebied van investeringsstimulansen 
uitkleedt en niet ertoe bereid is, voor 
startende kleine bedrijven, die 
belangrijk zijn voor de werkgelegen-
heid, een bedrag opzij te zetten. 
Wellicht kan de ministervan Financiën 
een toelichting hierop geven. 

Wij hebben in het voorlopige 
verslag en in het eindverslag voorge-
steld, de energietoeslag en de 
milieutoeslag uit de WIR te halen. 
Deze hebben specifieke doelstel-
lingen; zij zijn respectievelijk gericht 
op energiebesparende investeringen 
en milieu-investeringen. De afschaf-
fing van de negatieve aanslag zal ook 
gevolgen hebben voor de milieutoe-
slag en de energietoeslag. Startende 
bedrijven en bedrijven die tijdelijk 
onvoldoende winstgevend of tijdelijk 
verliesgevend zijn, ontvangen een 
minder sterke stimulans voor deze 
soorten investeringen, doordat de 
investeringsstimulans wordt afge-
zwakt, hoewel de milieutoeslag en de 
energietoeslag blijven bestaan. Wij 
beogen met ons voorstel, deze 
impuls in stand te houden door hem 
uit de WIR te halen en onder te 
brengen bij de dienst investeringsre-
kening. 

Op het ogenblik lopen de investe-
ringen al via deze dienst; vervolgens 
worden de premies uitbetaald door 
de inspecties. Wat is er eenvoudiger, 
zeker als je wilt dat deze impuls 
wordt gehandhaafd, dan hem 
rechtstreeks over te hevelen naar de 
dienst investeringsrekening? Het 
apparaat is er, de kennis is er, er is al 
een uitvoerende taak en het bedrag 
dat ermee is gemoeid, is ongeveer 
bekend uit ervaringscijfers. Laat de 
regeling maar uitgevoerd worden 
door de dienst investeringsrekening. 
Dit zal tot gevolg hebben dat de 
impuls die van de energietoeslag en 
van de milieutoeslag uitgaat, wordt 
gehandhaafd. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik verbaas 
mij over het betoog van de heer 
Vermeend. In het begin ervan zei hij 
dat hij het voorstel van het kabinet 

onderschrijft, omdat het oneigenlijke 
gebruik moet worden aangepakt. Op 
dit onderdeel accepteert hij echter in 
feite oneigenlijk gebruik. 

De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ga nog in op de 
vraag waarom oneigenlijk gebruik 
zich hier nagenoeg niet zal voordoen. 
Ik vervolg eerst mijn betoog. Ik zei 
dat de impuls gehandhaafd kan 
blijven. Dat is in het belang van de 
milieu-investeringen en de energie-in-
vesteringen. Ik wijs er ook op dat dit 
een neveneffect is van het voorliggen-
de wetsontwerp. Eigenlijk is niet 
beoogd dat deze impuls wordt 
afgezwakt, zeker niet gezien de 
specifieke doelstellingen die aan 
deze toeslagen ten grondslag liggen. 

Dan kom ik nu bij de vraag naar 
het oneigenlijk gebruik. In de eerste 
plaats vindt er, in tegenstelling tot de 
andere investeringen die niet 
behoren tot de milieu-investeringen 
en de energietoeslagen, een toetsing 
plaats door een aparte dienst, 
namelijk de dienst investeringsreke-
ning. Ik weet niet of de heer Nijhuis 
het formulier dat moet worden 
ingevuld wel eens heeft gezien? 

De heer Nijhuis (VVD): Dat is 
afgrijselijk. 

De heer Vermeend (PvdA): Afgrijse-
lijk is de kwalificatie die de heer 
Nijhuis eraan geeft. Ik zal dat niet 
ontkennen. Na het invullen van dat 
formulier moet een accountantsver-
klaring volgen. In dit geval ligt 
oneigenlijk gebruik niet of minder 
voor de hand. 

In het eindverslag heb ik gelezen 
dat het kabinet er niet veel voor voelt 
om de energie- en milieutoeslag uit 
de WIR te halen. Daarom leg ik de 
Kamer een uitspraak op dit punt 
voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Ver-
meend wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat door afschaffing 
van de negatieve aanslag de effecti-
viteit van de milieu-(MT) en energie-
toeslag (ET) vermindert, indien 
investerende bedrijven (tijdelijk) 
onvoldoende winstgevend of tijdelijk 
verliesgevend zijn; 

overwegende, dat aan de MTen ET 
specifieke doelstellingen ten grond-
slag liggen; 
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overwegende, dat de kans op 
realisatie van deze doelstellingen 
door afschaffing van de negatieve 
aanslag afneemt; 

overwegende, dat dit effect noch 
beoogd noch gewenst is; 

verzoekt de regering, de mogelijkheid 
te onderzoeken de MT en ET vorm te 
geven buiten de WIR, en de Kamer 
over de uitkomst daarvan vóór 1 juli 
a.s. te rapporteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 10 (19 305). 

De heer Vermeend (PvdA): Voorzit-
ter! Het laatste punt van mijn betoog 
ligt in het verlengde van de vraag die 
de heer Nijhuis heeft gesteld. Hij 
merkte op dat de basispremie 
volgens de VVD-fractie in ieder geval 
voor het jaar 1986 gehandhaafd 
moet worden op een percentage van 
12,5. Dat is het huidige percentage. 
Hij wijst daarbij op kranteberichten, 
waarin door het kabinet wordt 
gesuggereerd dat deze premie reeds 
nu moet worden verlaagd, althans 
voor 1987. 

Aan de heer Nijhuis heb ik dan de 
volgende vraag. Betekent dit in feite 
dat de VVD van oordeel is dat er op 
dit punt geen bezuinigingen moeten 
plaatsvinden voor de overdrachten 
van de overheid aan de bedrijven? Bij 
de andere debatten is mij gebleken 
dat de VVD ook op het punt van de 
vennootschapsbelasting niet bereid 
is om verzwaringen te accepteren. Bij 
de behandeling van de vermogensaf-
trek is mij ook gebleken dat de VVD 
niet bereid is om enige afzwakkingen, 
budgettaire beperkingen te accepte-
ren. Dan vraag ik de heer Nijhuis en 
de regering hoe ik dit moet zien in 
het licht van de brief van de minister-
president, waarbij uitdrukkelijk wordt 
opgemerkt dat er maatregelen 
overwogen worden, ook voor het 
bedrijfsleven. 

Wij zijn nu nog bezig met een 
aantal wetsvoorstellen, waarbij de 
budgettaire effecten zonder al te 
grote vertragingen kunnen doorwer-
ken naar 1987. Zou het niet verstandig 
zijn om wellicht met nota's van 
wijzigingen te komen, dan wel de 
suggesties op te pakken die ik vorige 
week namens mijn fractie heb 
gedaan tijdens het debat over de 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting en over de reparatiewet in 
verband met de voorraad- en 
vermogensaftrek. 

D 
De heer Wi l lems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb geaarzeld of ik wel 
aan dit debat zou meedoen, ook 
omdat ik voor vanavond andere 
afspraken had maar toch vooral 
omdat onze voorbereiding van dit 
debat uitermate in het gedrang is 
gekomen door het procedurevoorstel 
dat vanmiddag is gedaan door de 
fracties van CDA en VVD. 

Wij hebben zelfs de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
vanmiddag bij de griffie moeten 
ophalen omdat wij die nog niet 
hadden ontvangen. Die nota schijnt 
ook pas vandaag gedrukt te zijn. 

De heer Nijhuis (VVD): Die was er 
al. 

De heer Wi l lems (PSP): Maar 
aangezien wij geen lid zijn van de 
vaste commissie voor Financiën, 
hadden wij dit stuk nog niet. 

De heer Nijhuis (VVD): Bij EZ? 

De heer Wi l lems (PSP): Ik heb het 
stuk niet ontvangen, Voorzitter! Ik 
vind het buitengewoon slordig dat de 
fracties van de VVD en het CDA op 
deze wijze met de procedures zijn 
omgesprongen. Ik had natuurlijk 
vanmiddag moeten kunnen melden, 
dat de nota naar aanleiding van het 
eindverslag nog niet gedrukt was, 
maar daar ben ik pas nadat zij hier 
geagendeerd was, achtergekomen. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik maak hier 
een opmerking over. Als op een 
gegeven moment op de groene 
agenda een onderwerp geagendeerd 
is en je hebt de stukken nog niet, dan 
vraag je ernaar. 

De heer Wi l lems (PSP): Ik ben er 
dus ook naar gaan vragen toen het 
onderwerp voor vanavond geagen-
deerd werd. Ik had mij echter 
voorbereid op twee andere onderwer-
pen. Het is toch niet nieuw dat een 
grote minderheid in deze Kamer 
buitengewoon ontevreden was over 
de wijze waarop dit plotseling, als 
een duveltje uit een doosje, vanmid-
dag bij de regeling aan de orde werd 
gesteld. Dit heeft mijn voorbereiding 
in ieder geval buitengewoon in het 
gedrang gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Desondanks 
wil ik enkele opmerkingen maken 
omdat het een belangrijk wetsontwerp 
is. Het komt niet vaak voor dat wij 
willen instemmen met een dekkings-
voorstel van dit kabinet. Nu is dat toch 
het geval. Op zich zelf vergt dit al 
enige verklaring. 

De fractie van de PSP heeft zich 
altijd verzet tegen de ongerichte 
subsidies aan het bedrijfsleven, 
waarbij wij altijd de WIR hebben 
genoemd. Bovendien hebben wij 
daarbij nog een groot aantal andere 
steunbedragen die direct dan wel 
indirect aan het bedrijfsleven ten 
goede komen, aan de orde gesteld. 
Het is nog steeds niet duidelijk om 
hoeveel geld het eigenlijk gaat. 

De minister-president heeft 
onlangs over een bedrag van 10 mld. 
gulden gesproken. Onze eigen 
berekeningen gaan altijd meer in de 
richting van 30 mld. gulden. Als dit 
een eerste stapje is om ongerichte 
steun aan het bedrijfsleven af te 
bouwen, dan heeft dat onze grote 
voorkeur. Wij vragen ons overigens 
wel af of men met de afbouw van de 
WIR aan de juiste zijde is begonnen. 
Maar je moet ergens beginnen en er 
is ook wat voor te zeggen om dit 
onderdeel als eerste te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zien dit 
dan ook uitdrukkelijk als een eerste 
stap op weg naar het verder afschaf-
fen van de WIR. Interessant is, dat in 
de memorie van toelichting op blz. 5 
eigenlijk al de redenen gegeven 
worden voor een verder afbouwen 
van de WIR. Daar staat: 'de winsten 
zijn zodanig gestegen terwijl de 
investeringen maar matig toenemen, 
dat die investeringen geheel uit winst 
kunnen worden betaald'. Voorzitter! 
Dit lijkt mij een sterk argument van 
de regering zelf om de WIR overbodig 
te verklaren. 

Ik ben ook blij, dat de heroverwe-
ging daarover gestart is. Ik zou graag 
van de regering willen vernemen hoe 
het hiermee staat, want ik had de 
indruk gekregen dat men zou 
proberen om voor de verkiezingen 
het heroverwegingsrapport bij de 
Kamer te hebben. Wellicht valt 
hierover al iets naders mee te delen. 

De winsten stijgen, de investeringen 
blijven weliswaar behoorlijk achter, 
maar de export van kapitaal neemt 
toe. In 1984 bedroeg dit al 10 mld. 
gulden. Ik denk dan ook dat veel 
bedrijven en beleggers die met geld 
zitten, blij zijn dat de overheid nog 
een groot financieringstekort heeft. 
Waar zouden zij anders in vredesnaam 
dat geld moeten laten, zo wordt wel 
eens bij een bank verzucht. Het is wel 
verbluffend - ik kom dan op andere 
cijfers - dat de sterke winsttoename 
niet leidt tot een sterk verhoogde 
vennootschapsbelasting. De op-
brengst daarvan blijft, als wij de 
MEV-'86 moeten geloven, op 
ongeveer 7 mld. gulden. Ik heb mij 

Tweede Kamer 
25 februari 1986 WIR 3633 



Wil lems 

daarover verbaasd, maar wellicht is 
hiervoor een verklaring. 

Vervolgens heeft de mededeling in 
de memorie van antwoord mij 
verbaasd, dat de commerciële winst 
veel meer toeneemt dan de fiscale 
winst. In antwoord op vragen van de 
SGP-fractie zegt de regering dat dit 5 
a 10 procent is. Als je dat vergelijkt 
met de bezuinigingen die in de 
afgelopen jaren - in totaal bedroeg 
dit 13 mld. - op de uitkeringsgerech-
tigden zijn toegepast, dan levert dit 
een wrange vergelijking op. 

De regering kiest ervoor om de 
terugwerkende kracht van het 
wetsontwerp te beperken tot 1 april. 
Ik ben het daar niet mee eens. Ik 
meen dat vastgehouden moet 
worden aan de oorspronkelijke 
datum van 1 januari. 

In feite zegt ook de regering dat 
een belangrijk deel van de negatieve 
aanslag oneigenlijk gebruikt wordt. 
Dat is dus een extra argument om de 
ingangsdatum op 1 januari te stellen. 
Is er sinds het najaar 1985, toen dit 
wetsvoorstel voor het eerst bekend 
werd, een toename te bespeuren van 
de VTÏ-verklaringen, waardoor 
bedrijven nog snel van de tot 1 april 
bestaande mogelijkheden gebruik 
hebben gemaakt? Ik begrijp uit de 
memorie van antwoord, dat de 
regering zelf ook de datum van 1 
januari beter en logischer vond. Zij is 
echter gezwicht voor een kamermeer-
derheid. Ik vind dat een weinig 
inhoudelijk argument voor het kiezen 
van een andere datum. Als er 
inhoudelijke argumenten zijn voor het 
handhaven van de datum van 1 
januari, dan had ik sterkere argumen-
ten ter zake van de regering verwacht. 

Voorzitter! Wij zijn het niet vaak 
eens met dekkingsvoorstellen van de 
regering. Ik heb uitgelegd waarom 
wij het deze keer wel daarmee eens 
zijn. 

De Voorzitter: Is de minister in 
staat, meteen te antwoorden? 

Minister Ruding: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben wel behoefte 
aan enige tijd schorsing, met name 
ook gezien de amendementen die 
zijn ingediend. Zouden wij vijftien 
minuten schorsing mogen hebben? 

De vergadering wordt van 21.27 uur 
tot 21.40 uur geschorst. 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de 
Voorzitter! Gaarne zag ik de geachte 
afgevaardigden dank voor hun 

opmerkingen en meer in het bijzonder 
voor de steun die zij in grote lijnen 
hebben gegeven aan dit voorstel. 
Vanzelfsprekend waren er enige 
nuances waarop de staatssecretaris 
en ik straks nader zullen ingaan. 

De heren Van lersel en Nijhuis 
hebben mijns inziens terecht enige 
aspecten benadrukt die voor hen een 
grote rol hebben gespeeld en nog 
spelen bij de motivering van het 
'waarom' van deze maatregel. Ik wil, 
voorafgaand aan de beantwoording 
van de meer concrete vragen in het 
kort de motieven voor dit wetsvoorstel 
uiteenzetten. Ik verwijs in dit verband 
ook naar de schriftelijke behandeling. 

Het instituut van de negatieve 
aanslag in de WIR kan worden 
gekenschetst als een, ook in interna-
tionale context, bijzondere faciliteit 
die een nuttige functie heeft vervuld 
en wellicht ten dele nog vervult in de 
periode waarin grote delen van het 
bedrijfsleven met uitzonderlijk 
slechte financiële resultaten worden 
geconfronteerd. De negatieve 
aanslag vormde een van de majeure 
instrumenten om de vicieuze cirkel in 
de tweede helft van de jaren zeventig 
van afnemende bedrijfsrendementen, 
solvabiliteit, financieringscapaciteit, 
investeringsgeneigdheid en per 
saldo, heel hartelijk, de werkgelegen-
heid te doorbreken. Ik wil nogmaals 
benadrukken dat tijdens verschillende 
eerdere gelegenheden, onder andere 
in het rapport over de negatieve 
aanslag, al met nadruk geconstateerd 
was dat aan die negatieve aanslag 
een aantal bezwaren zijn verbonden. 
De onverdeelde conclusie luidde en 
luidt nog dat de bezwaren zwaarder 
zouden wegen en het instrument kon 
worden afgeschaft op het moment 
dat de financiële positie van het 
bedrijfsleven gemiddeld weer een 
gunstige ontwikkeling zou vertonen. 

De regering is van mening dat de 
opvallende verbetering van de 
rendements- en de liquiditeitspositie 
van bedrijven in de laatste jaren het 
verantwoord maakt om met ingang 
van 1 januari 1986 - dat is nu dus 1 
april 1986 geworden - de negatieve 
aanslag te laten vervallen. Ik wil 
benadrukken dat deze wordt vervan-
gen door een verrekeningsstelsel. 
Het is mij opgevallen dat in het 
bedrijfsleven, bij de belanghebbenden 
en in de publiciteit naar onze stellige 
overtuiging veel te weinig is doorge-
drongen dat dit niet een simpele 
afschaffing is. 

De heer Nijhuis sprak hierover ook 
al. Het is een afschaffing die gepaard 
gaat met een ruim verrekeningsstel-

sel, waarbij duidelijke consessies 
werden gedaan ten gunste van de 
desbetreffende groepen in de 
samenleving, met als gevolg een 
toch niet onaanzienlijke budgettaire 
problematiek in de zin van een 
vermindering van de opbrengst die 
anders mogelijk geweest zou zijn. Ik 
voeg hieraan met enige spijt toe dat 
dit een verzwaring van de uitvoerings-
problematiek betekent. De uitvoering 
ondervindt gelukkig duidelijke 
voordelen van het huidige voorstel, 
maar zij zou simpeler geweest zijn als 
de vereenvoudiging verder zou zijn 
gegaan, als wij de negatieve aanslag 
zouden hebben afgeschaft en niet 
gepaard hadden doen gaan van een 
verrekeningsstelsel waarbij, zoals 
men weet, met name de achterwaart-
se verrekening uitvoeringstechnisch 
gezien weliswaar doenlijk is maar 
ingewikkeld en tijdrovend. Dit legt 
een beslag op de uitvoeringscapaciteit 
van de belastingdienst. 

Ik keer terug naar de hoofdlijn van 
mijn betoog. Per saldo is er sprake 
van een verantwoord verrekenings-
stelsel, waarbij de ondernemer in 
beginsel twaalf jaar, een zeer lange 
periode, de tijd krijgt om de premies 
met de verschuldigde belasting te 
verrekenen. Een van de belangrijkste 
overwegingen is geweest, dat 
bedrijven die in een periode van 
twaalf jaar niet in voldoende mate 
belastbare winst kunnen creëren, 
gerekend moeten worden tot de 
structureel verlieslijdende bedrijven. 
Dat is op zichzelf al erg genoeg, 
maar dergelijke bedrijven moeten ten 
principale niet meer gesubsidieerd 
worden door de overheid, zeker als 
de overheid nog krap bij kas zit ook. 

Naar aanleiding van bezorgde 
opmerkingen van de heren Nijhuis en 
Van lersel zeg ik dat het kabinet 
meent dat deze maatregel niet te 
vroegtijdig is genomen. Ik wijs 
nogmaals op de sedert 1981 aanmer-
kelijk stijgende grondslag van de 
vennootschapsbelasting in de 
niet-aardgassector. 

De heer Willems heeft feitelijk 
ongelijk met zijn opmerkingen over 
de ontwikkeling van de ontvangsten 
uit hoofde van de vennootschapsbe-
lasting. Die ontvangsten stijgen 
duidelijk. Dat zal ook blijken uit de 
voorlopige rekening over 1985, die 
de Kamer conform de wet voor 1 
maart zal worden aangeboden. Wij 
verwachten dat die stijging zal 
doorwerken in 1986, ondanks de nog 
aanwezige verliescompensatie. Juist 
die droevige jaren, die voor vele 
bedrijven gelukkig voorbij zijn, 
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hebben een forse verliescompensatie 
tot gevolg gehad. Logischerwijs 
behoeft er in de eerste jaren daarna 
geen of weinig vennootschapsbelas 
ting te worden betaald. De stijging 
van de ontvangsten uit hoofde van de 
vennootschapsbelasting betreft de 
toeneming van de belastbare 
bedragen na toepassing van de 
verliescompensatie. 

Voorts mag worden aangenomen 
dat in het voorgestelde verrekenings-
systeem circa 65% van de premies 
onmiddellijk wordt verrekend. 1 5% 
zal gemiddeld binnen vier jaar 
kunnen worden geëffectueerd en 
circa 20% zal definitief verloren gaan. 
Bij een voortzettend winstherstel, 
wat ik verwacht, zal het aandeel van 
de premies die direct kunnen worden 
verrekend vanzelfsprekend nog 
toenemen en zal het probleem per 
definitie afnemen. 

De beschouwing van de groepen 
bedrijven die in het verrekeningssys-
teem hun premies geheel of gedeel-
telijk zouden verliezen, vormt in 
wezen een versterking van ons 
voorstel. Wij hebben, mede naar 
aanleiding van bezorgde vragen uit 
de Kamer, nadrukkelijk bezien of het 
midden- en kleinbedrijf, de zelfstan-
digen en de landbouwers een 
onevenredig nadeel zouden ondervin-
den van de voorgestelde wijzigingen. 
Onze conclusie is, dat dat niet het 
geval is. Ik wil dat gaarne met nadruk 
herhalen. De gunstiger of weer 
gunstige inkomensontwikkeling in 
deze sectoren, de grote spreiding 
van het midden- en kleinbedrijf over 
de diverse bedrijfstakken en vooral 
het feit dat bij zelfstandigen premies 
verrekend kunnen worden met 
niet-winstinkomen in de loon- en 
inkomstenbelasting, hebben ons tot 
de overtuiging gebracht dat deze 
sectoren niet onevenredig zullen 
worden geraakt. Natuurlijk, er zullen 
her en der problemen ontstaan, maar 
niet in onevenredige mate. 

Niettemin vormde de voorbereiding 
van dit voorstel een gelegenheid om 
aan resterende specifieke knelpunten 
in het midden- en kleinbedrijf tegemoet 
te komen. Dat betreft het bekende 
complex van 105 min. compenseren 
de maatregelen. Ik kom er in detail 
nog op terug. Ik herhaal dat het geen 
directe compensatie beoogt te zijn 
voor het vervallen van de negatieve 
aanslag. Daarvoor is, zoals ik zei, 
immers geen reden. Het moet wel in 
het beeld worden betrokken, hoewel 
het qua uitwerking formeel geen 
integrerend onderdeel vormt van het 

voorstel, omdat het een reeks 
tegemoetkomingen is aan de sector, 
zij het ter wille van een aantal 
knelpunten. Op de opmerkingen die 
daarover zijn gemaakt kom ik nog 
terug. 

De heer Van lersel heeft terecht 
benadrukt, dat de WIR een generiek 
instrument is en ook beoogt te zijn. 
Het moet worden bezien tegen de 
achtergrond van macro-economische 
algemene ontwikkelingen. Ik kan de 
lijn van denken van de heer Van 
lersel geheel onderschrijven. 
Kortheidshalve sluit ik mij erbij aan. 
Om een aantal redenen zou ik het 
betreuren als het thans relatief 
eenvoudige en heldere instrument, 
voor zover iets in de belastingwetge-
ving eenvoudig en helder kan zijn, 
zou worden gecompliceerd met op 
zichzelf goed bedoelde detailregelin-
gen voor bijzondere situaties of 
individuele gevallen. Dan ontstaat 
een verbrokkeld beeld, dat niet 
bijdraagt aan het streven naar 
eenvoudiger uitvoering voor de 
belastingdienst en naar eenvoudiger 
wetgeving, die ook van belang is voor 
de contribuabelen. Bovendien heeft 
het budgettair nadelen. Dat betekent 
naar mijn mening, dat de financiering 
van dergelijke voorstellen, regelingen, 
wensen, inclusief amendementen en 
andere suggesties die vandaag zijn 
gedaan, onvermijdelijk ten koste gaat 
van het structurele niveau van de 
stimulering die wordt beoogd met de 
WIR, ook in de vermagerde vorm. 

Ik geloof niet dat het verstandig is. 
Het zou vermoedelijk ten nadele gaan 
van de investeringen in het algemeen. 
Ik kan mij voorstellen dat het 
voordelen biedt op zeer specifieke 
punten maar niet in het algemeen. Ik 
moet dat plaatsen tegenover de 
mogelijke gevolgen van ons concrete 
voorstel. Zoals wij in de stukken 
uitvoerig hebben uiteengezet, is naar 
onze mening geen sprake van een 
echte aantasting van de investeringen. 
Het beoogt bestrijding van misbruik 
en oneigenlijk gebruik. 

De heer Vermeend (PvdA): U haalt 
1,4 mld. structureel weg en u zegt, 
dat het geen enkele invloed heeft op 
de investeringsgeneigdheid. Als dat 
zo is, kunt u nog veel meer weghalen. 

Minister Ruding: Het zou verstandig 
zijn, als de heer Vermeend mij even 
liet uitspreken. Wat betreft de 
wezenlijke ontwikkelingen van de 
investeringen zal het naar onze 
mening geen essentieel gevolg 
hebben. In ons voorstel speelt de 
bestrijding van misbruik en oneigenlijk 

gebruik een belangrijke rol. Het 
brengt een groot bedrag op: een flink 
deel van de door de heer Vermeend 
genoemde 1,4 mld. Voor de reële 
investeringen in Nederland heeft het 
voor het deel waarover ik spreek 
geen of weinig gevolgen. 

Daarnaast is er de groep die niets 
heeft te maken met misbruik, 
oneigenlijk gebruik en dergelijke. In 
de stukken hebben wij beoogd, dat 
zich in sommige gevallen een nadelig 
effect kan voordoen op investeringen. 

Hierbij plaats ik echter twee 
aanvullende opmerkingen. Voorzover 
het werkelijk structureel verlieslijden-
de bedrijven betreft, betwijfel ik 
oprecht of grosso modo investeringen 
in die sector op de lange duur 
economisch zo gewenst zijn. Daar-
naast is er een ook niet onbelangrijke 
tussencategorie, waar het liquiditeits 
effect een rol speelt. Wij zijn ons 
daarvan bewust. Wij menen dat het 
in de meeste gevallen, juist omdat 
het gaat om uit het dal-klimmers en 
soortgelijke groepen, door de in het 
algemeen verbeterde liquiditeit en 
door de mogelijkheden die er, zeker 
voor bedrijven met betere perspectie-
ven, bestaan om bankkredieten op te 
nemen, niet behoeft te leiden tot een 
echte aantasting van de investeringen. 

Na deze wat algemene opmerkin-
gen wil ik ingaan op de punten die 
door de diverse afgevaardigden naar 
voren zijn gebracht. Het is duidelijk 
dat ik het op een groot aantal punten 
eens ben met de heer Nijhuis. Hij 
heeft onder andere gesproken over 
de mogelijke verhouding tussen de 
WIR enerzijds en de vervroegde 
afschrijving en investeringsaftrek, de 
VAIA, anderzijds. Als ik hem goed 
begrijp ziet hij dit voorstel als een 
eerste stap op de weg terug naar de 
VAIA. Zonder zijn standpunt te willen 
bestrijden, wil ik toch zo ver niet 
gaan. Wij willen die zaak op dit 
moment nog open houden. Het is de 
Kamer bekend dat het kabinet 
opdracht heeft gegeven tot een 
heroverwegingsonderzoek, waarin 
onder meer - het is een belangrijk 
punt - de wenselijkheid van de 
omzetting van de WIR in bij voorbeeld, 
maar niet uitsluitend, een investe-
ringsaftrek, of vervroegde afschrijving 
of beide wordt onderzocht. Ook de 
heer Willems heeft over die materie 
vragen gesteld. 

Ik kan de geachte afgevaardigde 
garanderen dat tegemoet zal worden 
gekomen aan zijn wens om een 
kritische evaluatie van deze materie. 
Dat is ook de bedoeling van het 
kabinet. Het heroverwegingsrapport 
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is er op dit moment nog niet; ik kan 
er dus ook nog geen commentaar op 
geven. Ik vind het niet verstandig 
daarop vooruit te lopen. Ik ben er zelf 
ook zeer in geïnteresseerd. Het is 
onze bedoeling dat het een belangrijk 
stuk wordt in het dossier voor de 
kabinetsformatie. Wat mij betreft 
blijft het daar niet in een la liggen. 

Het onderzoek behoeft zich niet te 
beperken tot de wenselijkheid van 
een omzetting in een investeringsaf-
trek. Ik heb nota genomen van de 
voorkeur van de heer Nijhuis voor 
vervroegde afschrijving. Als ik mij 
niet vergis klinkt daarin de gedachte 
door die de heer Witteveen in de 
afgelopen jaren diverse malen heeft 
geuit. Ook los daarvan moet die zaak 
grondig bekeken worden. 

De heer Nijhuis is punt voor punt 
ingegaan op de algemene kritiek van 
de diverse ondernemersorganisaties 
op dit voorstel. Ik ondersteun in grote 
lijnen zijn weerwoord. Ik wil nogmaals 
benadrukken dat ik vind dat ook in 
die kringen onvoldoende doorklinkt 
het zware element van de omvangrijke 
verrekeningsmethodiek die wij 
hebben ingevoerd. Die kan tegemoet 
komen aan vele bezwaren die zijn 
geuit. Men meende daarnaast dat het 
allemaal wat snel gebeurde. Ik deel 
die mening niet, maar het uitstel tot 
1 april 1986, dat ik om andere 
redenen betreur, komt toch weer 
tegemoet aan degenen die ons wat 
te haastig vonden. Ik zeg dit ook in 
antwoord op de heer Willems. 

Ik betreur het zelf, maar de feiten 
zijn zoals ze zijn. Wij hebben ook alle 
begrip voor bezwaren tegen terugwer 
kende kracht bij lastenverzwarende 
maatregelen. Hoewel ik niet onder 
alle omstandigheden terugwerkende 
kracht wil uitsluiten, leek het mij, 
toen wij enige tijd geleden zagen hoe 
het in de praktijk met de geplande 
tijdstippen liep, niet erg voor de hand 
liggend in dit geval vast te houden 
aan de datum van 1 januari 1986. 

De heer Nijhuis sprak ook over 
voorlichting. Hij heeft gelijk dat deze 
moet worden gegeven. Dat moet en 
zal onzerzijds gebeuren. Zowel 
Economische Zaken als de belasting-
dienst zullen op korte termijn nagaan, 
op welke wijze wij hieraan nog meer 
dan we al hebben gedaan, kunnen 
doen en hoe wij derhalve uitvoering 
kunnen geven aan de suggestie van 
de geachte afgevaardigde. Daarbij 
denk ik aan persberichten in het 
algemeen maar ook aan speciaal 
foldermateriaal en aan, meer in de 
toekomst, toelichtingen op het 
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aangiftebiljet. Ik voeg er bij dezen 
een oproep aan toe aan de onderne-
mersorganisaties zelf om hun leden 
uitvoerig voor te lichten en hen met 
name meer te wijzen op de zeer 
royale verrekeningsfaciliteit. Dat is 
tot nu toe naar mijn mening niet 
voldoende gebeurd. 

De heer Nijhuis en ook de andere 
geachte afgevaardigden hebben over 
enige budgettaire kanten gesproken. 
In de stukken hebben wij aangegeven 
dat over de kwestie van compensatie 
voor de budgettaire problematiek die 
is ontstaan door het uitstel tot 1 april 
1986, uiterlijk bij de begrotingsvoor-
bereiding voor 1987 zal worden 
beslist. Dat is nog steeds het geval. 
Ik kan er op dit moment geen verdere 
informatie over verstrekken om de 
eenvoudige reden dat die er niet is. Ik 
heb kennis genomen van de opvatting 
van de heer Nijhuis dat die compen-
satie niet behoort te worden gezocht 
in een verlaging van de basispremie 
van de WIR. 

Ik wil niet vooruitlopen op de 
begrotingsvoorbereiding 1987; het 
lijkt mij ook niet passend op dit 
moment. Er zijn duidelijk problemen. 
In de brief van de minister-president 
van heden wordt daarop nogmaals 
gewezen. In de context van het 
onderwerp waarover we het nu 
hebben zie ik geen aanleiding nu 
nadere mededelingen te doen om de 
eenvoudige reden dat ik die informatie 
niet heb. Dit is ook een reactie op 
opmerkingen in gelijke zin van de 
zijde van de heer Vermeend. 

De heer Vermeend (PvdA): Voorzit-
ter! Ik begrijp dat de minister een 
uiterst voorzichtig antwoord geeft, 
maar ik begrijp uit zijn woorden ook 
dat hij het niet uitsluit dat er in het 
kader van de WIR nog meer budget-
taire ombuigingen plaatsvinden. 

De heer Nijhuis (VVD): Niet dit jaar. 

De heer Vermeend (PvdA): Voorzit-
ter! Ik begrijp uit de woorden van de 
minister dat hij het niet uitsluit. 
Misschien kan de minister er zelf 
duidelijkheid over verschaffen. 

Minister Ruding: Mijnheer de 
Voorzitterl Ik wil de parallel in 
herinnering roepen die mede aan dit 
wetsontwerp ten grondslag heeft 
gelegen en waarover de geachte 
afgevaardigden vanavond al hebben 
gesproken. Die houdt in dat we dit 
voorstel tot afschaffing van de 
negatieve aanslag mede - het is wel 
een belangrijk 'mede' - moeten zien 
in het kader van de budgettaire 
problematiek van 1987, omdat we nu 

WIR 

eenmaal hebben te maken met 
kasvertragingen. Die zijn een feit. Dit 
is een maatregel die in 1986 moet 
ingaan, willen we in 1987 effect in de 
kas bereiken. De geachte afgevaardig-
de vroeg ook naar de lange termijn. 

Het is nu niet aan de orde, maar 
wanneer we overwegen maatregelen 
op het gebied van de WIR te nemen 
- het is denkbaar dat dit gebeurt, bij 
voorbeeld naar aanleiding van de 
heroverwegingen bij het kabinetsfor-
matie waarover ik het zoeven had; 
verder wil ik niet gaan - dan moeten 
we die zaak ook zien in de context 
van kaseffecten voor 1987, omdat 
dat een specifiek probleemjaar is 
voor het financieringstekort. 

Ook dan moet men kijken naar 
vertragingseffecten bij de invoering. 
Dat is alles wat ik daarover op dit 
moment kan zeggen. 

De heer Van lersel (CDA): Ik 
constateer dat de minister hier staat 
als ministervan Financiën en als 
minister van Economische Zaken ad 
interim. Hij staat hier dus met twee 
petten op. Ik wil in dit verband de 
volgende vraag stellen. Het jaar 1987 
vormt een buitengewoon moeilijk 
probleem. De WIR is een langdurige 
maatregel, ingesteld in 1977 en 
aangepast aan omstandigheden 
- ook nu zijn wij doende met een 
aanpassing op grond van een 
bepaalde marktontwikkeling - terwijl 
steeds centraal stond: effectiviteit in 
het licht van wat nodig was. 

Met andere woorden: de WIR 
leverde steeds een bijdrage waar het 
ging om de toegevoegde waarde van 
het economische potentieel in 
Nederland. Is de minister het met mij 
eens dat de incidentele, zij het 
buitengewoon zwaarwegende 
situatie in 1987 een andere is dan 
een aanleiding om een op langere 
termijn werkende regeling als de 
WIR onder vuur te nemen? Als hij 
stelt dat hij het heroverwegingsrap-
port moet afwachten en dat hij moet 
afwachten wat er in 1987 gebeurt, 
heeft hij het volgens mij over twee 
verschillende zaken. In het heroverwe-
gingsrapport gaat men immers na hoe 
de WIR op langere termijn werkt in 
het licht van de toegevoegde waarde. 
Het jaar 1987 is een andere zaak. 

Minister Ruding: In grote lijnen kan 
ik het betoog van de heer Van lersel 
wel volgen dat men bij heroverweging 
de algemene merites moet bezien, in 
dit geval van de WIR; het is juist dat 
men daarbij niet alleen naar het jaar 
1987 moet kijken. Anderzijds is 
daarmee toch de gelegenheid 
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geboden om na te gaan wat in het 
kader van de heroverweging, die tóch 
plaatsvindt wel of niet kan worden 
gedaan, mét effecten voor 1987. 

Het is een element. Verder moet 
worden bedacht dat de problematiek 
van het jaar 1987 in zoverre niet 
incidenteel is dat de problemen niet 
automatisch in het jaar daarna 
voorbij zijn. Als dat het geval zou zijn 
geweest - dat zou aardig zijn - dan 
zou een en ander inderdaad inciden-
teel zijn maar het gaat om een 
structurele vermindering van de 
gasbaten. Ik beperk mij daar maar 
toe omdat dit de belangrijkste zaak 
is. 

Natuurlijk moet men in dit verband 
het gehele pakket van overheidsacti-
viteiten nog eens doorvlooien, 
waarbij het niet speciaal om de WIR 
of om de faciliteiten voor het 
bedrijfsleven in het algemeen gaat. 
Er moet dan worden gekeken naar 
een evenwichtig pakket, waarbij niet 
bij voorbaat kan worden gesteld: dit 
vrijwaar ik van maatregelen en dat is 
een zaak die ik het eerste aanpak. 
Dat evenwichtige pakket vormt voor 
mij een goede benadering. 

Ik abstraheer van wat anderen ter 
linker en ter rechter zijde - 'links' en 
'rechts' zijn in dit verband overigens 
niet geheel duidelijk - hierover 
zeggen, namelijk dat men juist wel of 
juist niet de WIR moet nemen. Ik 
erken dat de WIR structureel 
belangrijke effecten had, heeft en 
waarschijnlijk zal houden waar het 
gaat om het niveau van de investerin-
gen. Echter, men moet ook kijken 
naar de verschillende ontwikkelingen 
die zich bij het bedrijfsleven hebben 
voorgedaan en naar de begroting. 
Men kan niet ontkennen dat een 
gedeelte van de voeding van de WIR 
in de afgelopen jaren haar oorsprong 
vond in de toen toenemende gasba-
ten. Ik mag in dit verband verwijzen 
naar de verschillende nota's en 
Miljoenennota's, waarin dit uiteen is 
gezet. 

De heer Van lersel heeft terecht, 
vandaag mondeling maar ook reeds 
eerder in de stukken, de zogenaamde 
uit-het-dal-klimmers genoemd. Ik 
neem dit woord maar over. Bedoeld 
worden de bedrijven die na een 
aantal jaren verlies weer winst maken 
of binnenkort zullen gaan maken, 
hoewel deze winst nog niet voldoende 
is om direct de WIR-premies uit 
hoofde van nieuwe investeringen 
volledig te kunnen ontvangen. De 
vraag is, of het niet mogelijk is deze 
bedrijven door middel van een 

bijzondere regeling tegemoet te 
komen. 

Een andere vraag is of het niet 
mogelijk is, voor zo'n tegemoetko-
ming dekking te vinden in een 
- tijdelijke - verhoging van het 
percentage van de voorlopige 
aanslag van de vennootschapsbelas-
ting, die thans 85% bedraagt. 

Dit is een belangrijk punt. Het is 
natuurlijk waar, dat deze groep 
bedrijven bestaat. De heer Van lersel 
sprak in dit verband van een grijze 
zone. Het gaat om bedrijven die zich 
herstellen en die nog zoveel compen-
sabele verliezen uit het verleden 
hebben dat zij na afschaffing van de 
negatieve aanslag hun WIR-premies 
pas met een zekere vertraging zullen 
kunnen incasseren. Ik herhaal, dat wij 
na grondige afweging tot de stellige 
overtuiging zijn gekomen dat een 
speciale behandeling van deze 
bedrijven niet wenselijk en niet nodig 
is. Er is overigens ook geen ruimte 
voor. 

In de eerste plaats moet worden 
bedacht, dat het voor deze bedrijven 
niet gaat om een definitief verlies van 
investeringspremies maar om een 
latere uitbetaling. Dat is dus een 
liquiditeitsnadeel. Ik wil dat niet 
kleineren, maar aan de andere kant 
moet dat nadeel ook niet worden 
overdreven gezien de toch wel 
ruimer geworden liquiditeitspositie 
van het bedrijfsleven in het algemeen. 

In de tweede plaats moet worden 
bedacht dat niet alleen de commer-
ciële resultaten van het bedrijfsleven 
de afgelopen jaren sterk zijn verbe-
terd, maar ook de fiscale winsten na 
verliescompensatie. Geleidelijk 
komen er steeds meer bedrijven door 
de verliescompensatie heen. Dat is 
natuurlijk ook de bedoeling. Je mag 
de situatie van twee jaar geleden niet 
vergelijken met de situatie over twee 
jaar, want dan is een heleboel 
verliescompensatie al afgehandeld. 

In de derde plaats kleven er aan 
een tegemoetkoming voor de 
zogenaamde uit-het-dal-klimmers 
grote bezwaren. Ik wil dit met nadruk 
herhalen. Het is werkelijk niet mogelijk 
in een generieke regeling af te 
bakenen welke bedrijven wel en welke 
niet mogen worden beschouwd als 
uit-het-dal-klimmers. De heer Van ler-
sel heeft dit probleem ook al onderkend, 
maar mijn antwoord is, dat een 
dergelijke afbakening niet mogelijk is. 
Het zou betekenen dat ook andere 
bedrijven - onbedoeld - van zo'n 
tegemoetkoming zouden profiteren. 
Daar heb ik echt geen behoefte aan. Ik 
denk dan aan bedrijven die een 

incidentele winst behalen en daarna 
toch weer in de verliezen terecht 
komen. 

Belangrijker is dat zo'n tegemoet-
koming tot gevolg heeft dat in wezen 
de negatieve aanslag voor een groot 
aantal bedrijven blijft bestaan. Dat 
acht ik ten principale ongewenst, 
want de afgevaardigden zullen 
evenals ik bezwaar hebben tegen het 
onbedoelde gebruik of misbruik van 
het instituut van de negatieve 
aanslag. Voor zo'n regeling in de 
sfeer van de inkomstenbelasting zie 
ik geen mogelijkheden zonder een 
ingreep in de tariefstructuur en die is 
weer ongewenst. 

Ten slotte zou er een aanzienlijk 
negatief budgettair effect optreden. 
Dat kunnen wij ons juist in het jaar 
1987 niet permitteren. Ook om die 
reden moet ik de gedachte aan een 
tegemoetkoming afwijzen. 

De heer Van lersel (CDA): Is dat 
iets nader te concretiseren? 

Minister Ruding: Misschien heeft de 
staatssecretaris enkele cijfers, maar 
ik kan er nu ook al iets over zeggen. 
Wij hebben het argument van de 
budgettaire problematiek al gehan-
teerd in de memorie van toelichting 
met betrekking tot de afschaffing van 
de negatieve aanslag. Ik moet dat 
argument nu natuurlijk dubbelop 
hanteren gezien hetgeen er is 
gebeurd na het indienen van het 
wetsvoorstel. Ik doel met name op de 
problemen voor de schatkist, die zich 
zullen uiten vanaf 1987. 

Ik ontkom er niet aan te zeggen, 
dat de budgettaire gevolgen van een 
tegemoetkoming voor de uit-het-dal-
klimmers te ramen zijn erg moeilijk. 
Dat hangt af van de concrete 
vormgeving en de uitvoering, die wij 
niet geheel kunnen overzien. De 
eerste suggestie van VNO en NCW 
betreft verrekening van de WIR met 
de fictieve belasting voor verliescom-
pensatie. Die zou tot extra kasuitgaven 
van 300 miljoen tot 400 miljoen 
gulden leiden, zowel in 1987 als in 
1988. Dat bedrag zal vervolgens 
geleidelijk verminderen. 

Er zou - en dit wil ik benadrukken -
een structurele derving van vermoe-
delijk enkele tientallen miljoenen 
guldens optreden. De tweede 
suggestie van VNO en NCW, 
namelijk verrekening van de WIR tot 
maximaal het bedrag van de in 
Nederland belastbare winst, zou 
uiteraard tot veel grotere en dus nog 
bezwaarlijker negatieve budgettaire 
effecten leiden. 
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Gevraagd is of dekking te vinden 
zou zijn in een verhoging - ongeacht 
het percentage, ten principale dus -
van de voorlopige aanslag voor de 
vennootschapsbelasting. In de 
memorie van toelichting bij hoofdstuk 
IXB van de begroting voor 1986 is 
aangekondigd dat het systeem van 
de voorlopige aanslag bij de vennoot-
schapsbelasting met ingang van 
1987 zal worden herzien. Dat 
gebeurt om heel andere redenen en 
dat is een goede zaak, maar het is 
wel een feit. Dat moet ook doorgaan. 
Essentieel daarbij is, dat de voorlopige 
aanslag voor de vennootschapsbelas-
ting niet langer wordt gesteld op een 
bepaald percentage - thans is dat 
85% van de verschuldigde belasting 
over het voorafgaande jaar - maar op 
een schatting van de winst en de 
investeringen in het jaar zelf. Ik ga er 
nu niet uitvoerig op in, maar mijn 
conclusie is dat, zo men het al zou 
willen, het niet meer mogelijk is om 
het probleem 'op te lossen' door 
verandering van het percentage van 
de voorlopige aanslag. 

De heer Van lersel vroeg naar de 
onderbouwing van de structurele 
besparing van 1,4 mld. In de schrifte-
lijke gedachtenwisseling zijn wij hier 
al nader op ingegaan. Daar kan ik nu 
nog aan toevoegen dat het bedrag is 
berekend op basis van de gegevens 
van de vroegere VAIA, die indiceren 
dat bedrijven indertijd uiteindelijk 
20% van de investeringsaftrek niet 
gerealiseerd konden krijgen, omdat 
daarvoor onvoldoende belasting 
verschuldigd was. Dat ervaringsfeit 
heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
onze macro-economische raming. 

De heer Van lersel vroeg ook nog 
naar de effectiviteit van de WIR. In 
studies wordt die onder andere tot 
uitdrukking gebracht in de vorm van 
de zogenaamde multipliers. Dit 
belangrijke punt zal zeker opnieuw 
aandacht krijgen in het kader van de 
heroverwegingsrapportage inzake de 
WIR. Ik kan daar op dit moment niet 
op vooruitlopen. Juist bij die herover-
weging moet worden bezien wat de 
merites van de WIR zijn. Wij moeten 
bezien wat wij afschaffen als wij de 
regeling zouden opdoeken en wat 
daarvoor in de plaats moet worden 
gesteld. 

Daarover is mij op dit moment nog 
te weinig bekend. Enerzijds kun je je 
zeer goed positief uitlaten over de 
WIR na afschaffing van de negatieve 
aanslag - dat is de lijn die de heer 
Van lersel volgt; ik ben het daar ook 
wel mee eens - maar anderzijds kun 

je tegelijkertijd zeggen dat alternatie-
ven ook een zeer nuttige functie 
kunnen vervullen. Indien het alterna-
tief echter zou zijn volledige afschaf 
fing tout court, zonder daarvoor iets 
anders in de plaats te stellen, dan is 
het natuurlijk geen alternatief meer. 
Dan wordt het meer een woordspe-
ling, waarop ik niet verder wil 
doorgaan. 

De heer Van lersel vroeg nog naar 
de arbeids-inkomensquote (AIQ) in 
de komende jaren, met name in het 
licht van het verdere herstel van het 
bedrijfsleven. Ik weet niet hoe het 
verloop in 1987 zal zijn. Ik neem aan 
dat het CPB dat zal berekenen. Wel 
wil ik erop wijzen dat het verloop 
mede beïnvloed zal worden door 
onderhandelingen over de arbeids-
voorwaarden voor 1986 en 1987 in 
het bedrijfsleven. De ontwikkeling 
van de AIQ was in de afgelopen jaren 
gunstig. Het voorlopige cijfer voor 
1 985 laat ook nog een daling zien, 
maar ik leg er de nadruk op - en ik 
neem aan dat dit ook de benadering 
van de geachte afgevaardigde is -
dat op dit punt uiterste waakzaamheid 
geboden is. Wij streven naar een 
geleidelijke verdere daling, met name 
in het belang van de werkgelegenheid. 

Ik wil de bal terugkaatsen naar de 
sociale partners: zij hebben het bij de 
loononderhandelingen grotendeels 
zelf in de hand. Mocht blijken dat het 
bedrijfsleven met name in 1987 als 
gevolg van een dan oplopende 
arbeids/inkomensquote met proble 
men te kampen krijgen - ik weet niet 
of dit zich zal voordoen - dan zal dat 
toch wel iets te maken hebben gehad 
met de aanpak bij de loononderhan-
delingen. Dat is dan dus een zaak 
waar ze zelf bij zijn geweest. 

Voorzitter! Nog een algemene 
opmerking over de vragen die de 
heren Van lersel en Nijhuis hebben 
gesteld over de elementen van de 
compensatie voor het midden- en 
kleinbedrijf, de zelfstandigen en de 
landbouwers, in totaal 105 miljoen. 
Het punt was niet het totaalbedrag, 
zij hebben over enkele onderdelen 
kritische opmerkingen gemaakt, om 
me voorzichtig uit te drukken. Meer 
speciaal de landbouwcoöperaties 
moesten het ontgelden bij deze twee 
leden. Ik zou een procedureel 
voorstel willen doen. Dit is een 
belangrijk onderwerp en ik zou het 
niet willen wegpoetsen, maar ik stel 
met het volgende voor. Wij nemen 
goede nota van deze opmerkingen en 
wij zeggen vanzelfsprekend toe dat ze 
ter kennis zullen worden gebracht van 
degenen die het gelukzalige genoegen 

hebben om over deze potjes te 
kunnen beschikken. 

Daarbij gaat het om collega Van 
Zeil van Economische Zaken en mijn 
collega van Landbouw en Visserij. 
Overigens houdt de minister van 
Financiën - met een andere hoed 
op - dat natuurlijk wel in de gaten. Er 
zijn namelijk randvoorwaarden, zoals 
de vraag of een en ander past binnen 
alle fiscale en andere regelingen. Het 
is dus een zaak die hier zeker nog 
besproken zal worden, waarbij de 
Kamer een en ander zelf nog kan 
bepalen. 

Het lijkt me dan ook niet juist, er 
nu opmerkingen over te maken 
zonder de aanwezigheid van de 
meest direct betrokkenen, waarbij ik 
vooral aan de problematiek van de 
landbouwcoöperaties denk. Ik wil het 
vooral ook niet doen omdat deze 
zaak qua vormgeving los staat van dit 
wetsontwerp. De zaak is daarom nog 
niet minder belangrijk, maar of je de 
zaak van de coöperaties regelt, 
verandert niets aan het wetsontwerp 
inzake afschaffing van de negatieve 
aanslag. 

De heer Van lersel (CDA): De 
minister stelt dus dat deze posten los 
van het wetsontwerp staan en dat 
het wetsontwerp, al dan niet geamen-
deerd, verder behandeld kan worden. 
Ik endosseer de opmerkingen die 
gemaakt zijn aan de leiders van de 
betreffende departementen en die 
zullen met de kamercommissies in 
hetzij schriftelijk, hetzij mondeling 
overleg kunnen discussiëren over het 
verdelen van die bedragen. Aldus de 
minister. 

Minister Ruding: Daar komt het wat 
mij betreft op neer, zij het met de 
kleine randvoorwaarde dat dit alles 
geschiedt onder het wakend oog van 
de minister van Financiën. De Kamer 
is natuurlijk vrij om zich daar niets 
van aan te trekken. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik wil daar 
toch nog wel iets over zeggen, want 
de strekking van mijn opmerking 
was: wie zwijgt, stemt toe. Er staan 
in de stukken zeer concrete voorstel-
len. Het lijkt me dan ook wenselijk 
dat de regering of de ondertekenaars 
van dit wetsvoorstel een nader 
voorstel doen. Zoals de minister het 
zei, zou het erop neerkomen dat dat 
bedrag van 105 miljoen in ieder 
geval naar zijn collega Braks gaat. 
Daar zet ik vraagtekens bij. Ik denk 
dat je de mogelijkheden om dit geld 
te besteden open moet houden en 
niet op voorhand moet zeggen dat 
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die ene minister het krijgt. Dat was 
de essentie van mijn betoog. 

Minister Ruding: Ook deze opmer-
king van de heer Nijhuis zal met 
kracht worden doorgegeven. Ik ga er 
nu niet nader op in. A contrario moet 
ik constateren dat althans dit 
onderdeel op weerstand stuit bij ten 
minste twee fracties uit deze Kamer. 
Dat kan natuurlijk niet worden 
weggepoetst, maar de Kamer kan 
daarop nog nader ingaan. Maar de 
zaak zou dus niet stilzwijgend zijn 
geaccepteerd als de heer Nijhuis 
niets gezegd had. 

Ten slotte nog een opmerking, 
mede van budgettaire aard, naar 
aanleiding van het betoog van de 
heer Vermeend. Het gaat meer 
speciaal om zijn motie inzake de 
energietoeslag en de milieutoeslag. 

Deze spreekt ons niet aan om 
redenen die al zijn uiteengezet in de 
schriftelijke gedachtenwisseling. Ik 
voeg hieraan toe dat ik het niet 
verstandig vind, nu nieuwe maatrege-
len in positieve zin voor te stellen 
voor de milieutoeslag, die wordt 
verondersteld te vervallen per 1 
januari 1987, naar ik meen. Naar 
aanleiding van een opmerking van de 
heer Van lersel merk ik nog op dat ik 
het niet verstandig vind, nog zwaarder 
dan nu aandacht te geven aan 
specifieke instrumenten, faciliteiten 
of subfaciliteiten, in casu de energie-
toeslag en de milieutoeslag, omdat 
dit haaks staat op de algemene 
benadering die ik zoeven heb 
uiteengezet en die, naar ik heb 
begrepen, wordt gedeeld door de 
heer Van lersel. 

De heer Vermeend (PvdA): Dit 
argument begrijp ik niet, want de 
toeslagen blijven nu ook bestaan, zij 
het binnen het kader van de Wet 
investeringsrekening. De minister 
schaft deze niet af, maar handhaaft 
ze keurig voor winstgevende bedrij-
ven. Ik begrijp het betoog van de 
minister niet, met alle respect. 

Minister Ruding: Ik zeg niet dat ik 
de toeslagen wil afschaffen, maar dat 
het naar mijn mening in de gedach-
tengang van de heer Vermeend niet 
verstandig is, dat hieraan een 
zwaarder accent wordt gegeven door 
het apart zetten ervan. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik 
behoef de minister niet uit te leggen 
hoe het systeem werkt, maar op dit 
moment moet een bedrijf voor het 
aanvragen van de milieu- en de 
energietoeslag al naar de dienst 

investeringsrekening gaan. Het enige 
wat ik voorstel is, de toeslagen 
helemaal onder deze dienst te 
brengen. Dit kost niet meer mens-
kracht. Alleen de uitbetaling gaat van 
de belastingdienst naar de dienst 
investeringsrekening. Verder stel ik 
niets voor. 

Minister Ruding: Mijn bezwaren 
liggen hierbij niet in de sfeer van de 
uitvoering; hierover kan worden 
gepraat. Ik vind het voorstel echter 
niet juist, omdat hiermee een 
vrijwaring wordt gegeven waarmee 
een stap terug wordt gezet ten 
opzichte van ons voorstel voor 
afschaffing van de negatieve aanslag. 
Deze beleidslijn vinden wij niet 
verstandig. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Op mijn terrein liggen 
voornamelijk enkele zaken van 
technisch-juridische aard, die ik 
gaarne binnen de resterende tijd zal 
behandelen. 

De heer Nijhuis heeft gevraagd of 
ik wil ingaan op enkele vraagpunten 
die de heer Renes in het Weekblad 
voor fiscaal recht aan de orde heeft 
gesteld. Ik doe dit natuurlijk graag. In 
de eerste plaats gaat het om de 
behandeling van de WIR in een 
buitenlands tax credit system. In de 
memorie van antwoord en in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag is 
hierop reeds ingegaan. Daar is 
geschreven dat er weinig vrees voor 
behoeft te bestaan dat men in het 
bedoelde buitenland de WIR anders 
zal beschouwen dan als een buiten 
de belastingsfeer liggende investerin-
gen-bevorderende maatregel. 

De tweede kwestie is of een 
verhoging bij navordering in aanmer-
king komt voor WIR-verrekening. Het 
antwoord hierop luidt kort en goed: 
neen. 

De volgende vraag betreft de 
investeringsbijdragen die ontstaan in 
de eerste zes jaar na de stichting van 
een onderneming. Deze zijn volgens 
het voorstel tien jaar verrekenbaar. Ik 
kom straks terug op de gedachte van 
de geachte afgevaardigde om deze 
termijn te verlengen. De vraag is of 
de WIR-premies eerder voor verreke-
ning in aanmerking komen dan in 
latere jaren gevormde zogenaamde 
'gewone' WIR-premies. Het antwoord 
hierop luidt: ja. 

De heer Nijhuis (VVD): Betekent dit 
dat het schema dat de heer Renes in 
zijn artikel gaf, klopt? Dit was een 
technische vraag van mij. 

Staatssecretaris Koning: Dit 
schema klopt niet. Omdat ik niet over 
vaardige tekencapaciteiten beschik, 
kan ik u niet op dit moment een 
nieuw schema voor ogen stellen. De 
zegen komt altijd van boven, zoals u 
weet. 

De volgende vraag betreft een 
belangrijke kwestie, namelijk hoe een 
en ander loopt bij samenloop van 
WIR-verrekening en voorkoming van 
dubbele belasting in internationale 
kwesties. Deze zaak is in de literatuur 
al aan de orde gekomen. Ik wijs op 
het artikel van drs. Lugt in een 
volgend nummer van het Weekblad 
voor Fiscaal Recht. 

De heer Nijhuis (VVD): Staat dat in 
het volgende nummer? 

Staatssecretaris Koning: Neen, dat 
staat niet in een volgend nummer na 
heden, maar in een nummer volgend 
op het artikel van de heer Renes. 

Het gaat hierbij om de vraag of de 
op de voet van hoofdstuk V van de 
Wet IB op de Wet op de vennoot-
schapsbelasting verschuldigde 
belasting kan worden verminderd 
door een aftrek ter voorkoming van 
dubbele belasting, hetzij op grond 
van het besluit voorkoming dubbele 
belasting, hetzij op grond van een 
belastingverdrag. 

Het bedrag van een dergelijke 
vermindering kan in enig jaar naar de 
aard van de voorkomingsregeling niet 
hoger zijn dan het bedrag van de 
belasting op de voet van hoofdstuk 
V. Laatstgenoemde belasting kan 
bovendien worden verminderd met 
WIR-premies, maar niet verder dan 
tot nihil. Bij samenloop van de 
vermindering ter voorkoming van 
dubbele belasting en de WIR-premie 
zou zonder nadere bepaling gesteld 
kunnen worden dat onafhankelijk van 
elkaar de WIR-vermindering - tot 
geen groter bedrag dan de belasting 
op de voet van hoofdstuk V - en de 
aftrek ter voorkoming van dubbele 
belasting - eveneens tot geen groter 
bedrag dan de belasting op de voet 
van hoofdstuk V - moeten worden 
toegepast. Op deze manier zal 
mogelijk toch een negatieve aanslag 
ontstaan. 

De artikelen 11a en 5a van de 
Uitvoeringsbeschikkingen inkomsten-
belasting en vennootschapsbelasting 
voorkomen dat evenwel. Hierin is 
namelijk bepaald dat de op de voet 
van hoofdstuk V berekende belasting 
eerst wordt verminderd met een 
aftrek ter voorkoming van dubbele 
belasting en dat het restant daarna 
wordt verminderd met WIR premies. 
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Dit gebeurt volgens de hoofdregel, 
volgens welke de belasting niet 
negatief kan worden. 

De heer Renes vraagt zich vervol-
gens af of indien een geruisloze 
overdracht van een onderneming aan 
kinderen heeft plaatsgevonden en 
een verrekenbare WIR aan de 
opvolger is doorgeschoven, de 
opvolger de overgenomen WIR ook 
achterwaarts kan berekenen. Hierop 
is in de memorie van antwoord 
ingegaan. Daarin staat dat dit niet 
het geval is. Ik wijs op blz. 21 van de 
memorie van antwoord. 

In het artikel wordt kritiek uitgeoe-
fend op het ontbreken van een 
indicatie omtrent de richting waarin 
de standaardvoorwaarden, die bij de 
toepassing van de artikelen 14 en 15 
van de Wet op de vennootschapsbe-
lasting 1969 worden gesteld, zich 
zullen ontwikkelen. 

Wat de toepassing van artikel 14 
betreft, wordt gedacht aan een 
bepaling die analoog is aan de 
regeling die geldt voor verliezen. 

Wat de toepassing van artikel 1 5 
betreft, wordt eraan gedacht, de bij 
de ingang van de fiscale eenheid nog 
bestaande investeringsbijdragen te 
verrekenen met de door de fiscale 
eenheid verschuldigde belasting, 
voorzover deze is toe te rekenen aan 
de desbetreffende vennootschap. De 
gedachten over de wijze waarop deze 
toerekening zal plaatsvinden zijn nog 
niet geheel uitgekristalliseerd. 
Globaal kan worden gedacht aan een 
toerekening op basis van de bijdragen 
aan het belastbare bedrag, eventueel 
verminderd met de daarin begrepen 
buitenlandse winst. 

Voor de terugwenteling van de in 
de fiscale eenheid ontstane aanspra-
ken op investeringsbijdragen naar 
een vóór ingang van de fiscale 
eenheid gelegen jaar dienen deze 
aanspraken te worden toegerekend 
aan de vennootschappen die deel zijn 
gaan uitmaken van de fiscale 
eenheid. Gedacht wordt, deze 
toerekening, globaal gesproken, te 
doen plaatsvinden op basis van hun 
aandeel in de investeringsbijdragen 
van de fiscale eenheid. 

Met betrekking tot het overgangs-
recht merk ik op dat investeringen 
die door een b.v. in oprichting vóór 1 
april 1986 zijn verricht ook na die 
datum nog tot een negatieve aanslag 
zullen kunnen leiden. 

Over het voorstel van de heer 
Renes ten slotte, de overgangsrege-
ling zodanig aan te vullen dat een 
WIR-premie van 1987, teruggewen-

teld naar 1984, in 1984 tot een 
negatieve aanslag zou moeten 
kunnen leiden, merk ik op dat dat 
duidelijk in strijd zou zijn met de 
afschaffing van de negatieve aanslag. 

Ik heb al gezegd dat ik nog een 
opmerking zou maken over de 
gedachte van de geachte afgevaardig-
de, de heer Nijhuis om de termijn van 
voorwaartse verrekening bij startende 
ondernemers te verlengen tot twaalf 
jaar. In het onderhavige wetsvoorstel 
hebben wij in plaats van de achtjaars-
termijn een termijn van tien jaar 
gebruikt. Wij hebben uitdrukkelijk 
uiteengezet waarom wij daarvan 
voorstander zijn. 

Wij menen ook daaraan te moeten 
vasthouden. Daarbij zou ik willen 
wijzen op een groot aantal faciliteiten 
dat inmiddels voor startende onder-
nemers is getroffen. Ik noem de 
starterstoeslag in de zelfstandigen-
aftrek. Ik meen dan ook dat de 
verrekeningstermijn die nu is 
gekozen, heel wel tegemoet komt 
aan de noodzakelijke verlening van 
faciliteiten voor de startende bedrijven 
en dat een verlenging tot twaalf jaar 
absoluut niet noodzakelijk is. 

Een volgende vraag van de heer 
Nijhuis betrof de voorlichting aan 
ondernemers. Hier zou immers 
onrust bestaan. Ik ben graag bereid 
om die toezegging aan de geachte 
afgevaardigde te doen. Zowel op het 
Ministerie van Economische Zaken 
als bij de belastingdienst zal op korte 
termijn worden nagegaan op welke 
wijze aan mijn toezegging van dit 
ogenblik gehoor kan worden gegeven. 
Te denken valt aan persberichten, 
foldermateriaal en voor de toekomst 
aan de toelichtingen bij de aangifte-
biljetten. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu ik toch 
aan het doen van toezeggingen ben 
gekomen, zou ik ook aan het adres 
van de heer Van lersel willen zeggen, 
dat ik vanzelfsprekend bereid ben, als 
de heer Ter Woorst niet zijn rapport 
gereed is, daarover met hem van 
gedachten te wisselen. De geachte 
afgevaardigde weet wellicht, dat ik 
samen met de heer Ter Woorst in de 
Kamer heb gezeten. Hij pleegt mij zo 
nu en dan op te zoeken. De bereidheid 
mijnerzijds tot overleg is altijd 
aanwezig. Ik wil niet zeggen dat ik, 
net als een vorige minister-president, 
mij 'open-Barend' mag noemen, 
maar ik ben toch bereid tot allerlei 
overleg. 

Mijnheer de Voorzitter! De minister 
is al in het algemeen ingegaan op de 
suggesties van het VNO en NCW, 
waarover de heren Van lersel en 

Nijhuis hebben gesproken. Ik zou, 
met betrekking tot het 'uit het dal 
klimmen', nog een aantal bezwaren in 
de uitvoeringssfeer willen noemen 
die verbonden zijn aan de suggestie 
om de WIR toe te kennen vóór de 
toepassing van de compensabele 
verliezen uit andere jaren en wel tot 
een bedrag van de forfaitair te 
berekenen belasting over de winst 
voor toepassing van de verliescom-
pensatie. 

Met betrekking tot de inkomstenbe-
lastingplichtige ondernemers zou ik 
willen opmerken, dat de winst uit 
onderneming niet een zelfstandige 
grootheid is. U weet dat het een 
onderdeel is van ons synthetische 
inkomensbegrip Bij het toespitsen 
van verrekeningsmogelijkheden op 
de gemaakte winst wordt de bestaan-
de structuur doorbroken. 

Naast allerlei principiële bezwaren 
heeft dit gevolgen voor de uitvoerings-
last. Zo wordt het onder omstandig-
heden belangrijk om vermogensbe-
standdelen met een vast rendement 
- te denken valt aan termijndeposito's 
en obligaties die tot op dat moment 
tot het privé-vermogen zouden 
worden gerekend - tot het onderne-
mingsvermogen te gaan rekenen. In 
de ondernemingssfeer kennen wij, 
zoals u weet, verplicht bedrijfsvermo-
gen, verplicht privé-vermogen dat 
buiten het bedrijf staat, en er is een 
grijs vlak waarin de ondernemer een 
keuze heeft. Op deze wijze vormen 
de inkomsten een onderdeel van de 
winst en vergroten zij de compensa-
tiemogelijkheid voor de WIR. Ik meen 
dat dit geen goede zaak is. 

Wordt de suggestie van het VNO 
en NCW aldus verstaan dat in de 
inkomstenbelasting aangesloten 
wordt bij het totale inkomen vóór 
verliescompensatie, dan zullen zich 
weer andere problemen voordoen. Ik 
wil bij wijze van voorbeeld wijzen op 
de mogelijkheden die dan bestaan 
om in een vennootschap onder firma, 
los van de winst die wordt gemaakt, 
investeringsbijdragen te verrekenen 
met de belasting over het overige 
inkomen. 

Ook de forfaitair te berekenen 
inkomstenbelasting die bij de uitvoe-
ring van deze voorstellen nodig is, 
plaatst ons voor zeer grote problemen, 
indien ik denk aan met bijzonder tarief 
belaste winstbestanddelen dan wel 
inkomensbestanddelen waarover een 
hoger forfaitair tarief wordt berekend. 
Wordt aangesloten bij de suggestie 
om WIR-premie toe te staan tot de 
belastbare winst vóór verliescompen-
satie, dan moet men zich een zeer 
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ongewenste consequentie realiseren 
bij navordering of bezwaar, welke 
geldt voor alle belastingplichtigen. 
Eén gulden winst navorderen, levert 
bij voorbeeld 0,50 belasting op, maar 
leidt tot een investeringsbijdrage van 
één gulden, per saldo dus tot 50 cent 
uit te keren aan de belastingplichtige. 

Wordt een bezwaarschrift om de 
winst te verlagen toegewezen, dan 
krijgen wij te maken met het omge-
keerde effect. Toewijzing van een 
bezwaarschrift leidt tot een door de 
belastingplichtige te betalen bedrag. 
Met andere woorden: het belang bij 
navordering of bezwaar komt nu voor 
een belastingplichtige volstrekt 
omgekeerd te liggen. Naar mijn 
oordeel, mijnheer de Voorzitter - en 
ik neem aan dat de geachte afgevaar-
digden dit zullen onderstrepen -
komt hier een begrijpelijke belasting-
heffing in het gedrang, zelfs in het 
voor-Oortse tijdperk. U ziet dat er 
inderdaad tal van uitvoeringstechni-
sche problemen aan zijn verbonden. 

De heer Van lersel (CDA): Aan het 
onderstrepen van uw woorden ben ik 
nog lang niet toe. Als al die bezwaren 
nu zo ontzettend groot zijn, dan 
waren zij het in het verleden ook. Ik 
begrijp niet hoe u ooit met dit 
systeem heeft kunnen werken als er 
zich een dergelijke cumulatie van 
problemen voorgedaan heeft. 

Staatssecretaris Koning: U hebt nu 
dan ook te maken met een voorstel 
om de negatieve aanslag af te 
schaffen, vanwege alle bezwaren die 
daaraan verbonden zijn. Waarom 
moeten wij in dat verband dan dat 
geheel nog handhaven? 

De heer Vermeend (PvdA): Ik ben 
niet erg onder de indruk van alle 
bezwaren die u noemt. Anderhalf jaar 
geleden hadden wij een debat met 
de minister van Economische Zaken, 
waarin deze betoogde dat de 
negatieve aanslag helemaal geen 
probleem was. Bovendien hoefde die 
ook niet afgeschaft te worden. Er is 
dus sprake van wisselende argumen-
ten. Het valt mij op, dat u alle 
argumenten opeenstapelt. 

Staatssecretaris Koning: U weet, 
dat de regering altijd uit één mond 
spreekt. Er is echter nog wel eens 
een verschil in kennis met betrekking 
tot de uitvoering tussen de ene 
woordvoerder van de regering en de 
andere. Ik sta op dit ogenblik voor 
degenen die de uitvoering voor hun 
rekening moeten nemen. U zult zich 
misschien kunnen voorstellen dat een 

woordvoerder die niet verantwoorde-
lijk is voor de uitvoering daaraan iets 
lichter tilt dan degene die de uitvoe-
ring voor zijn rekening en verantwoor-
ding moet nemen. Ik herinner eraan, 
dat juist door degene die zojuist 
interrumpeerde erop gewezen is, dat 
de belastingheffing langzamerhand 
zo ingewikkeld is geworden, dat wij 
tot een na-Oorts tijdperk moeten 
overgaan. 

Ik kom dan bij de suggestie van de 
heer Vermeend om in het jaar waarin 
de investeringsbijdrage opkomt een 
negatieve aanslag te kunnen opleggen 
tot een bedrag van f30.000 indien 
de overigens verschuldigde belasting 
- dat is de belasting op de voet van 
hoofdstuk V van de Wet inkomsten-
belasting en de Wet vennootschaps-
belasting - minder bedraagt dan 
f50 .000; een op zichzelf wellicht niet 
onsympathiek voorstel, het staat 
echter haaks op de doelstelling van 
het wetsvoorstel, namelijk de 
afschaffing van de negatieve aanslag. 

Het mag tekenend zijn dat, ingeval 
de wensen van de heer Vermeend 
worden vervuld, zowel het intitulé als 
de considerans van het wetsvoorstel 
moeten worden aangepast; een 
risico dat de geachte afgevaardigde, 
meen ik, ook voor zijn rekening heeft 
genomen. 

De heer Vermeend (PvdA): Nu moet 
ik toch wel even lachen. Wat maakt 
het nu uit of ik het woord 'afschaffen' 
verander in 'beperken'? Dat is nota 
bene ook gebeurd in het amendement. 
Daar gaat het toch helemaal niet om? 
Het staat toch niet haaks op het 
voorstel van de regering? Wat wil de 
regering? De regering wil het 
oneigenlijk gebruik bestrijden en 
daarop staat dit voorstel helemaal 
niet haaks. 

Staatssecretaris Koning: De 
regering wil niet alleen het oneigenlijk 
gebruik bestrijden. Ik moet nog altijd 
in de krant lezen, dat ik door de 
geachte afgevaardigde tegenstribbe-
lend over de streep ben getokken om 
een vereenvoudingingscommissie in 
te stellen. Dus niet alleen het 
budgettaire probleem maar ook de 
vereenvoudiging speelt een belang-
rijke rol. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik kan 
begrijpen dat de regering zegt: 
'mede om budgettaire redenen'. Dat 
heeft de minister van Financiën ook 
toegewezen. Zeker in de huidige 
situatie bestaat er waarschijnlijk alle 
aanleiding om het woord 'mede' te 
schrappen. Daar kan ik inkomen. De 
regering moet dan niet argumenten 

van vereenvoudiging erbij halen want 
die spelen geen rol. Het amendement 
als zodanig betekent een vereenvou-
diging ten opzichte van de huidige 
situatie. Alleen ten opzichte van het 
regeringsvoorstel betekent het 
inderdaad een verzwaring. Wat doet 
mijn voorstel? Enerzijds versterkt het 
een investeringsstimulans voor een 
categorie bedrijven en anderzijds 
geeft het een vereenvoudiging van de 
huidige situatie. Wat wilt u nog 
meer? 

Staatssecretaris Koning: De 
vereenvoudiging die de regering 
voorstelt, uitvoeren. Dat past in de 
algehele filosofie. 

Ik wil een aantal ongewenste 
gevolgen van het voorstel opnoemen. 
De geachte afgevaardigde heeft op 
de budgettaire gevolgen gewezen. 
Hij heeft mij gevraagd een berekening 
te maken van de budgettaire gevol-
gen. Ik moet dat nogal globaal doen. 
Bij het amendement zou men kunnen 
zeggen dat de suggestie toch al 
gauw neerkomt op enige honderden 
miljoenen guldens. Voor de belasting-
plichtigen die onder de inkomstenbe-
lasting vallen, wijzigt zich in feite 
niets. Voor hen blijft de negatieve 
aanslag nagenoeg steeds onbeperkt 
gehandhaafd en ook in de vennoot-
schapsbelastingsfeer zouden, op 
basis van gegevens over 1981, in het 
merendeel van de gevallen geen 
wijzigingen ten opzichte van de 
bestaande situatie ter zake van het 
verkrijgen van een negatieve aanslag 
optreden. Structureel ligt het bedrag 
wat lager. Het betekent echter toch 
dat de beoogde opbrengst van 1,4 
mld. met een zesde gedeelte zal 
worden verminderd 

Voorts wil ik een paar economische 
aspecten noemen. In verhouding tot 
de omvang van de investeringen zal 
de beperkte negatieve aanslag voor 
de grote bedrijven materieel gezien 
een geheel andere betekenis hebben 
dan voor kleine bedrijven. Bij een 
dergelijk onderscheid is hiertoe geen 
reden en misschien zou je het zelfs 
discriminatie kunnen noemen. Zoals 
wij in de stukken reeds hebben 
uiteengezet, is er geen reden om aan 
te nemen dat het midden- en 
kleinbedrijf in sterkere mate wordt 
getroffen door de voorgestelde 
afschaffing van de negatieve aanslag 
in vergelijking met grote bedrijven. 
Dat heeft de minister ook reeds 
onderlijnd. Het midden- en kleinbedrijf 
zal ook van het economisch herstel 
profiteren. In de memorie van 
antwoord zijn cijfers gepresenteerd, 
waaruit dat herstel naar voren komt. 
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Oogmerk van het wetsvoorstel is, 
dat met het vervallen van de negatieve 
aanslag ook misbruik, zoals de 
profit-routing, kan verdwijnen. De 
geachte afgevaardigde heeft hierop 
bij interruptie gewezen toen de 
misbruikbestrijding aan de orde was. 
Als wij echter een negatieve aanslag 
handhaven, wordt dat oogmerk niet 
bereikt en daaraan zijn nogal wat 
bezwaren verbonden die ook in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag zijn genoemd. Aantrekkelijk kan 
worden, de winsten te verzwijgen. 

Het negatieve bedrag zou dan 
kunnen worden uitbetaald of er nu 
belasting is betaald of niet. Bovendien 
zullen de anti-misbruikbepalingen die 
met de afschaffing van de negatieve 
aanslag zouden kunnen verdwijnen 
- ik doel op de uitsluiting van 
gebouwen voor sport-, cultuur- en 
sociale doeleinden - moeten worden 
gehandhaafd. Dat is niet aantrekkelijk. 
De geachte afgevaardigde heeft mij 
al achter de schermen medegedeeld 
dat hij veronderstelde dat met de 
uitvoering 10- tot 15-manjaren zijn 
gemoeid. Die veronderstelling is 
juist. 

De heer Vermeend (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik verzoek de regering 
om voor de tweede termijn een 
gedetailleerde berekening te overleg-
gen van het budgettaire effect. Ik 
neem geen genoegen met de 
aanduiding dat het gaat om enige 
honderden miljoenen guldens, terwijl 
de regering zelf in staat is om in het 
voorlopig verslag en in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag ronde 
bedragen te geven. Ik heb ook cijfers 
gekregen die lager liggen. Ik vind het 
geen manier van doen om een amen-
dement op deze wijze af te doen. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer 
de Voorzitter! Daartegen moet ik 
toch ernstig protesteren. Er is een 
amendement voorbereid. Daarop 
hebben wij een berekening kunnen 
maken. De geachte afgevaardigde 
heeft dit amendement met de pen 
gewijzigd. Wij hebben dat hier op dit 
ogenblik onder ogen gekregen. In de 
periode dat de regering hier achter 
de tafel zat, hebben de ambtenaren 
geprobeerd om een en ander uit te 
rekenen. Dat hebben wij op voorzich-
tige wijze gedaan. Op dit moment 
mag ons niet het verwijt worden 
gemaakt dat wij er met de pet naar 
gooien, terwijl wij de geachte 
afgevaardigde zo goed mogelijk van 
dienst willen zijn met een berekening. 

Wij zullen bezien of wij tijdens de 
tweede termijn betere cijfers naar 
voren kunnen brengen. Gelet op de 
korte termijn die ons ter beschikking 
stond, juist door de wijzigingen die 
de geachte afgevaardigde heeft 
aangebracht in het amendement dat 
door ons is aangeleverd, mag ons 
niet het verwijt worden gemaakt dat 
wij de berekeningen niet precies 
kunnen maken. 

De heer Vermeend (PvdA): Ik maak 
niet het verwijt dat u geen goede 
cijfers geeft. U spreekt nu van enige 
honderden miljoenen, terwijl bereke-
ningen op het moment dat het 
amendement een wijdere strekking 
had, lager lagen. Nu het amendement 
beperkt is tot een belastingbedrag 
van f50 .000 zou het gaan om enige 
honderden miljoenen. Dat is nog 
meer dan eerst! 

De Voorzitter: De staatssecretaris 
zal dus proberen in tweede termijn 
een meer exacte berekening te 
maken. 

De Voorzitter: Hoe lang denkt de 
staatssecretaris nog te spreken? 

Staatssecretaris Koning: Ik heb nog 
wel wat tijd nodig. 

De Voorzitter: Dan vervolgen wij dit 
debat morgen na de afhandeling van 
de wijziging van de Wet op de 
loonvorming. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Sluiting 23.01 uur. 

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

1. drie Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende voorstel-
len van wet: 

- Nieuwe bepalingen met betrek-
king tot gemeenten (Gemeentewet) 
(19403); 

- Wijziging van hoofdstuk IXB 
(Ministerie van Financiën) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1984 (slotwet; tweede 
wijzigingsvoorstel) (19412) ; 

- Wijziging van hoofdstuk XII 
(Ministerie van Verkeer en Water-
staat) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1985 
(wijziging naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoor-
stel) (19413). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt; 

2. een brief van de Minister-Presi-
dent, minister van Algemene Zaken, 
ten geleide van een afschrift van een 
Koninklijk besluit inzake het beheer 
van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 

De Voorzitter stelt voor, deze brief 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de volgende brieven: 
drie, van de ministervan Buitenlandse 
Zaken, te weten: 

een, over de 3e NPV Toetsingscon-
ferentie (19 200-V, nr. 60); 

een, over de politieke dialoog 
tussen de frontlijnstaten en de EPS 
(19200-V, nr. 61); 

een, ten geleide van de Europese 
Akte (19 228, nr. 9); 

een, van de minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking, over het 
sectorprogramma Plattelandsontwik-
keling (19 200-V, nr. 59); 

een, van de minister van Justitie, 
over slachtofferhulp (19 200-VI, nr. 
32). 

drie, van de minister van Binnenland-
se Zaken, te weten: 

een, over de gemeentelijke 
herindeling Midden-Betuwe (19 138, 
nr. 6); 

een, over toepassing van de 
Uitkeringswet Indische geïnterneer-
den (19 200-VII, nr. 26); 

een, over het Overheidspersoneels-
beleid (19 200-VII, nr. 27); 

een, van de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, over het CCL 
(19 280, nr. 7); 

vijf, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 

een, over volwasseneneducatie 
(18886, nr. 17); 

een, over studiefinanciering 
(19 125, nr. 79); 

een, over para-universitair onder-
zoek (19338, nr. 3); 

een, over sociale verdediging 
(19375, nr. 2); 

een, over een informatica-universi-
teit (19417) ; 

twee, van de minister en de 
staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen, mevrouw Ginjaar-
Maas, te weten: 

een, over de ontwikkelingswet VO 
en de Lyceumnota (19 101, 19114, 
nr. 5); 

een, over experimenten VEBAO 
(19200-VIM, nr. 69); 

twee, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
mevrouw Ginjaar-Maas, te weten: 

een, over de memorie van antwoord 
19251 (19251 , nr. 6); 

een, over het schoolverzuim 
(19409); 
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drie, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, de 
heer Van Leijenhorst, te weten: 

een, over de bekostiging van het 
basisonderwijs (19054, nr. 33); 

een, over de toetsingscommissie 
WMO (19200-VII I , nr. 70); 

een, over toepassing artikel 3 1 , lid 
5, ISOVSO (19398); 

een, van de staatssecretaris van 
Financiën, over ISMO (1 7050 , nr. 
60); 

twee, van de ministervan Defensie, 
te weten: 

een, over oefeningen buiten het 
NAVO-verdragsgebied (19 200-X, nr. 
48); 

een, over de structuur van de 
informatievoorziening en automatise-
ring bij Defensie (19 200-X, nr. 50); 

twee, van de staatssecretaris van 
Defensie, de heer Van Houwelingen, 
te weten: 

een, over het aanpassingsprogram-
ma F-16 (19 200-X, nr. 51); 

een, over defensietechnologie 
(19404); 

twee, van de staatssecretaris van 
Defensie, de heer Hoekzema, te 
weten: 

een, over geweldsdelicten binnen 
de krijgsmacht (19 200-X, nr. 49); 

een, over het personeelsplan 
Defensie (19227, nr. 3); 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting. Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, over voorzieningen 
t.b.v. plaatsing van kruisvluchtwapens 
(19 290, nr. 9) ; 

een, van de ministers van Econo-
mische Zaken en van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, over COVRA N.V. 
(18 907, nr. 6); 

vier, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, te weten: 

een, over de afsuiting van de 
Oosterschelde (12 449, nr. 97); 

een, over privatisering van het 
loodswezen (17 938, nr.17); 

een, over tenderbeloodsing 
(19200X11, nr. 36); 

een, over de openbaar vervoervoor-
ziening in de regio Umuiden-Velsen/ 
Haarlem (19200X11, nr. 38); 

twee, van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat, over de 
verlenging van rijbewijzen (1 6 972, 
nrs. 16 en 20); 

een, van de ministers van Econo-
mische Zaken, van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
en van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, over de vestigingsplaats van 
nieuwe kerncentrales (18 830, nr. 
45); 

drie, van de ministervan Economi-
sche Zaken, te weten: 

twee, over de vestigingsplaats van 
nieuwe kerncentrales (18 830, nrs. 
46 en 48); 

een, over warmte/krachtkoppeling 
in de industrie (19200-XI I I , nr. 57); 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van 
Zeil, over de directe verkoop af-boer-
derij (18 929, nr. 4); 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Bolke-
stein, ten geleide van het EVD-jaarver-
slag 1985 (19 200-XII I , nr. 58); 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van 
Zeil, en de minister van Landbouw en 
Visserij, over speerpunten toeristisch 
beleid (19 200-XII I , nr. 56); 

twee, van de ministers van Landbouw 
en Visserij en van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, te weten: 

een, ten geleide van deel E structuur-
schema Openluchtrecreatie (16 700, 
nr. 20); 

een, ten geleide van deel E 
structuurschema Natuur- en Land-
schapsbehoud (16820, nr. 21); 

een, van de staatssecretaris van 
Landbouw en Visserij en de minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, ten 
geleide van deel E structuurschema 
Landinrichting (16600, nr. 28); 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, over de 
rechtspositie van tewerkgestelden 
(18009, nr. 20); 

twee, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, te weten: 

een, over verhaal van kosten van 
bijstand (18813, nr. 37); 

een, over het arbeidsvoorwaarden-
bele idWSW (19 297, nr. 2); 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Kappeyne van de Coppello, 
over de omvang van overwerk in 
relatie met bedrijfsgrootte (19 200 -
XV, nr. 58); 
twee, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
te weten: 

een, over geneesmiddelenvoorzie-
ning (18 884, nr. 8); 

een, over uitvoering van de WUBO 
(19 200-XVI, nr. 99); 

een, van het lid Worrell c.s. ten 
geleide van zijn voorstel van wet 
(19 399); 

drie, van de Algemene Rekenkamer, 
te weten: 

een, over overheidsautomatisering 
(19 220, nr. 5); 

een, over het ABP en contröler 
door de Rekenkamer (19373, nr. 4) ; 

een, ten geleide van het rapport 
inzake de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg (19402). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

4. een brief van het lid Franssen, 
houdende intrekking van zijn voorstel 
van wet (19 389, nr. 4). 

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

5. de volgende brieven: 
een, van de staatssecretaris van 

Onderwijs en Wetenschappen, 
mevrouw Ginjaar-Maas, ten geleide 
van de overzichtslijst aanvragen Plan 
van Scholen 1987-1989; 

een, van de minister van Financiën, 
over stortingen van geldleningen 4e 
kwartaal 1985; 

een, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, ten geleide van 
SVR-rapporten inzake de Wet 
Ketenaansprakelijkheid. 

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: 

6. de volgende adressen: 
een, van G. van der Meulen te 

Grouw, met betrekking tot onroerend-
goedbelasting; 

een, van 'Huni' Stichting Hulp 
Noord-lerland te Utrecht, met 
betrekking tot een automatische 
afschrijving; 

een, van H. P. A. Kooijman te 
Valkenswaard, met betrekking tot zijn 
militaire dienst; 

een, van M. C. Meghazi te Utrecht, 
met betrekking tot naturalisatie; 

een, van de R. E. van Vulpen te 
Huizen, met betrekking tot belastin-
gen; 

een, van de heer en mevr. Van 
Raalte te Diemen, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van A. J . H. Plasman te 
Veenhuizen, met betrekking tot 
belastingen en zijn detentie; 

een, van M. van Gent-Wiersma te 
Arnhem, met betrekking tot belastin-
gen; 

een, van Interes BV. te München, 
met betrekking tot klachten tegen 
handelingen van gemeente Ermelo; 

een, van R. H. van Veldhoven te 
Voorburg, met betrekking tot 
belastingen; 

een, van H. J . Aarts te Soerendonk, 
met betrekking tot belastingen. 
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Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften; 

7. de volgende brieven e.a.: 
een, van de commissaris van de 

Koningin van Zuid-Holland, over 
verlenging geldigheidsduur en 
decentralisatie van rijbewijzen; 

een, van drs. J. J . Scharis, over de 
vereveningsbijdrage verzetsgepensio-
neerden; 

een, van de VIFKA, t.g.v. een 
rapport inzake kantoorautomatisering 
en werkgelegenheid; 

een, van H. Wesling, over de 
nieuwe wet vernieuwing rijbewijzen; 

een van het gemeentebestuur van 
Haarlem, t.g.v. een motie inzake het 
functioneren van munitie van het 
dienstwapen van de politie; 

een, van het kabinet van de 
commissaris van de Koningin van 
Noord-Holland, over decentralisatie 
van rijbewijsafgifte. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Kopie is zonodig gezonden 
aan betrokken commissies. 

8. De volgende brieven e.a.: 
een, van mevr. T. den Boer, over 

haar levenspositie; 
een van L. Frijns, over energiebe-

sparende toestellen; 
een, van E. Karels, over euthanasie; 
een, van de Hout- en Bouwbond 

CNV, over sociale zekerheid; 
een, van de SVR-externe betrekkin-

gen t.g.v. bestuursnotulen; 
een, van de Universiteit van 

Amsterdam, over studentenvoorzie-
ningen; 

een, van het Burgercomité «Ge-
meente Maasbree zelfdstandig», 
t.g.v. een uitnodiging voor een 
bijeenkomst; 

een, van de SVR, t.g.v. onderzoeks-
rapporten; 

een, van A. A. H. Klees, over 
euthanasie-propaganda; 

een, van het gemeentebestuur van 
Haarlem, over uitvoering van decen-
tralisatie; 

een, van de Christelijke Stichting 
voor Hulp aan Gewetensvervolgden, 
over uitvoering van abortus; 

een, van de Medezeggenschaps-
raad van de Montessorie-basisschool 
te Amsterdam, over de uitvoering 
van de wettelijke regeling t a v . het 
0.E.T.C, onderwijs; 

een, van N. Pleumeekers, over het 
Kruisrakettenverdrag. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 

9. Het volgende proefschrift: 
«Sociale herkomst en schoolloop-

banen in het voortgezet onderwijs» 
door P. T. M. Tesser. 
Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek der Kamer. 
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