
36ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 105 leden, te weten: 
Abma, Albers, Van Amelsvoort, Ande-
la-Baur, De Beer, Beinema, Beumer, 
H. A. de Boer, J . J. P. de Boer, Borg-
man, Braams, Brinkhorst, Van den 
Broek, Castricum, G. M. P. Comelis-
sen, P. A. M. Cornelissen, G. C. van 
Dam, M. P. A. van Dam, Dankert, Dees, 
Deetman, Van Dijk, Dijkman, Van Dis, 
Dolman, Duinker, Engwirda, Epema-
Brugman, Evenhuis, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Ginjaar-Maas, De 
Graaf, Gualthérie van Weezel, Van der 
Gun, Haas-Berger, De Hamer, Hartmeij-
er, Van der Hek, Hennekam, Herm-
sen, Van Houwelingen, Jansen, Kap-
peyne van de Coppello, Van Kemena-
de, Klein, Kleisterlee, Knol, Kolthoff, 
Konings, Korte-van Hemel, De Korte, 
Kosto, De Kwaadsteniet, Langedijk-de 
Jong, Lansink, Lauxtermann, Van 
Leijenhorst, Lubbers, Mertens, Molle-
man, Mommersteeg, Moor, Van Mui-
den, Müller-van Ast, Nijhof, Nijpels, 
Nypels, Van Ooijen, Poppe, Portheine, 
Pronk, Rienks, Roels, Van Rossum, Sa-
lomons, Schaapman, Schakel, Scher-
penhuizen, Scholten, Van der Spek, 
Stemerdink, Van der Stoel, Stoffelen, 
Terlouw, Van Thijn, Den Uyl, Vellenga, 
Verbrugh, Verkerk-Terpstra, Vonde-
ling, Voogd, Voortman, B. de Vries, K. 
G. de Vries, Vrijlandt-Krijnen, Weijers, 
Wessel-Tuinstra, Wisselink, Wöltgens, 
Worrel l , Zeevalking en Van Zeil, 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident, Ministervan Binnenlandse Za-
ken, Albeda, Minister van Sociale Za-
ken. Nooteboom, Staatssecretaris van 
Financiën, en De Graaf, Staatssecre-
taris van Sociale Zaken. 

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

Waltmans, Hermans, Notenboom, 
Krouwel-Vlam, Aarts, Van der Linden, 
Braks en Van der Doef, wegens andere 
verplichtingen; 

Patijn, tot en met woensdag a.s., we-
gens vergaderingen in het buitenland; 

Poppe, Evenhuis, Andela-Baur, Van 
Leijenhorst en Van Rossum, alleen 
voor het eerste deel van de vergade-
ring, wegens bezigheden elders; 

De Boois, Wuthrich-van der Vlist en 
Beckers-de Bruijn, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: De CDA-Tweede Ka-
merfractie heeft mij meegedeeld, dat 
haar bestuur sedert woensdagavond 
13 december 1978 als volgt is samen-
gesteld: 

drs. R. F. M. Lubbers, voorzitter 
M. W. Schakel, 1e vice-voorzitter 
drs. G. van Leijenhorst, 2e vice-voorzit-
ter 
C. F. Kleisterlee, secretaris 
G. M. P. Cornelissen, lid 
drs. H. Eversdijk, lid 
J. van Houwelingen, lid 

Dit bericht wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen zijn de vol-
gende brieven: 

één, van de Minister van Financiën, 
ten geleide van het jaarverslag 1978 
van het Internationale Monetaire 
Fonds; 

één, van de Minister van Economi-
sche Zaken, met een persbericht over 
de samenwerking tussen Transmissie 
B.V., Fiat en Borg-Warner, VADO 
Houdstermaatschappij en de Staat der 
Nederlanden. 

Deze brieven, welke niet worden ge-
drukt, worden voor kennisgeving aan-
genomen; de bijgevoegde stukken lig-
gen op de griffie ter inzage. 

De Voorzitter: Geen van de beide Ka-
mers der Staten-Generaal heeft uit-
drukkelijke goedkeuring gevraagd van 
de internationale overeenkomsten, ge-
drukt onder de nummers 15372 en 
15376, die op respectievelijk 13 en 14 
november 1978 aan de Kamer zijn 
overgelegd. 

Ik stel voor, deze stukken voor ken-
nisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel 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 daarte-
gen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Ik benoem het lid Lubbers tot lid van 
de vaste Commissie voor de lnlichtin-
gen- en Veiligheidsdiensten in de be-
staande vacature. 

Naar mij blijkt, bestaat hiertegen 
geen bezwaar. 

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten te stellen in 
handen van de vaste Commissie voor 
Ontwikkelingssamenwerking het wets-
ontwerp Machtigingswet IRC (15 406). 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en te 
behandelen bij de aanvang van de ver-
gadering van donderdag 21 december 
1978 de wetsontwerpen: 

Goedkeuring van het Koninklijk be-
sluit van 25 oktober 1978 (Stb. 559) tot 
wijziging van het Tarievenbesluit se-
lectieve investeringsheffing (15 389); 

Vaststelling van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Fonds ln-
vesteringsrekening voor het jaar 1978 
(15 373); 

Tijdelijke vermindering van de rijks-
bijdrage als bedoeld in artikel 23, eer-
ste lid, van de Algemene Ouderdoms-
wet voor de jaren 1978,1979 en 1980 
(15 356). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal, dat de open-
bare vergadering van de vaste Com-
missie voor Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk over de Nota 
Kunstuitleen (15 369) zal plaatsvinden 
op maandag 22 januari 1979 van 11.15 
tot uiterlijk 18.00 uur. 

Ook bepaal ik, dat de tweede open-
bare vergadering van de vaste Com-
missies voor Buitenlandse Zaken en 
voor Defensie over de NAVO-gedeel-
ten uit de begrotingen van Hoofdstuk 
V (Buitenlandse Zaken) en Hoofdstuk 
X (Defensie) en over de bijlage 'De 
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Voorzitter 
Kernbewapening' van de memorie van 
toelichting van hoofdstuk X (Defensie) 
(15 300) zal plaatsvinden op maandag 
5 februari 1979 van 13.00 tot uiterlijk 
18.00 uur. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
kinderbijslagwetten en enkele belas-
tingwetten (beperking recht op meer-
voudige kinderbijslag en kinderaftrek 
ten aanzien van 16- en 17-jarige kinde-
ren)(15 344). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De openbare beraadslagin-
gen over het nu aan de orde zijnde 
wetsvoorstel als eerste spreker ope-
nend, doe ik stellig niet tekort aan 
waardering voor de inbreng van de be-
windslieden bij de schriftelijke voorbe-
reiding van deze behandeling, als ik 
ook mijn erkentelijkheid betuig voor 
de, ten behoeve van onze taak van-
daag, in de afgelopen dagen op alle 
tijdstippen tot in het weekend en de af-
gelopen uren toe aan mij en mij straks 
volgende woordvoerders verleende 
assistentie door het ambtelijk apparaat 
van de Ministeries van Financiën en 
van Sociale Zaken en de afdeling Rijks-
studietoelagen van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen. Men 
verschafte ons veel cijfermateriaal en 
berekeningen die voor het inzicht in de 
effecten van dit wetsontwerp en de ge-
volgen van mogelijk daarin nog aan 
te brengen wijzigingen uiterst waarde-
vol zijn. 

Bij de behandeling van wetsontwerp 
14 184 in deze Kamer op 20 juni j . l . , 
waarbij het effect van de fiscale kinder-
aftrek, voorzover dat reeds mogelijk 
was, werd vervangen door een verho-
ging van de kinderbijslagen, ben 
ik voor de CDA-fractie reeds uitvoerig 
ingegaan op de noodzaak van een om-
vangrijke ombuiging in de uitgaven 
volgende uit de kinderbijslagwetten. 
Bij de helaas bitter noodzakelijke grote 
ombuigingsoperatie in de collectieve 
uitgaven, die het mogelijk moet maken 
een basis te vinden waarop de werk-
loosheid tot een meer aanvaardbaar 
peil wordt teruggedrongen, nieuwe 
werkgelegenheid wordt geschapen en 
de inflatie verder wordt beteugeld, 
kunnen de uitgaven voor sociale voor-
zieningen niet buiten beschouwing 
blijven. 

Evenwichtige afweging van de mo-
gelijkheden van ombuigingen in deze 
sector, met behoud van principes die 
ons heilig zijn, zoals met name de zorg 
voor de sociale minima, brengt dan 
onontkoombaar met zich mee dat een 
substantiële bijdrage in de ombui-
gingsoperatie wordt geleverd via de 
eerste en tweede fase van de herstruc-
turering der kinderbijslagregelingen. 
Vandaag gaat het dan om die tweede 
en uit budgettair oogpunt bezien stel-
lig belangrijkste fase. 

Daarbij wordt dan voorgesteld de 
aanspraken op meervoudige kinder-
bijslag en kinderaftrek van 16-en 
17-jarigen te verschuiven naar de 
18-jarige leeftijd waarbij, om de nade-
lige effecten die zulks voor de deelna-
me aan het voortgezet onderwijs kan 
hebben op te heffen, ten behoeve van 
gezinnen uit de laagste en lagere inko-
mensgroepen de z.g. TS-regeling, de 
regeling tegemoetkoming studiekos-
ten wordt uitgebreid met een z.g. Ieef-
tijdstoeslag. 

Is binnen de kinderregelingen een 
beter alternatief voorstel denkbaar? 
Een door de omvang van de ombui-
ging die op dit terrein noodzakelijk 
wordt geacht, met name zich richtend 
op de kinderbijslagrechten van 16-en 
17-jarigen, bepaald pijnlijk aankomen-
de en diep insnijdende operatie, doet 
de vraag stellen of geen beter alterna-
tief had kunnen worden gevonden om 
het bedrag der beoogde ombuiging op 
tafel te brengen. 

Vooreerst zou ik wil len opmerken 
dat - ik heb dat in het voorlopig ver-
slag over dit wetsontwerp ook reeds 
vragenderwijze betoogd -deze 'opera-
tie kinderbijslag' alleen maatschappe-
lijk aanvaardbaar is als ook op andere 
belangrijke terreinen van de rijksuitga-
ven en uitgaven voor collectieve voor-
zieningen ernst wordt gemaakt met de 
uitvoering van Bestek '81. In de memo-
rie van antwoord heeft de Regering 
slechts uiterst summier die stellingna-
me bevestigend beantwoord door te 
verwijzen naar de brief van de Minister 
van Financiën van 23 november j . l . 
(stuk nr. 15081/15300 nr. 27) over de 
stand van zaken met betrekking tot de 
ombuigingen. 

Het beleid op dit stuk door de Rege-
ring de laatste weken gevoerd en re-
cent in deze Kamer kritisch bediscus-
sieerd gevoegd ook bij de behandeling 
vorige week van de z.g. ''/2%-wetjes' 
maakt verdere voortgang van de her-
structurering kinderbijslagen ten be-
hoeve van de ombuigingsoperatie op 
dit moment niet onverantwoord. De 
vraag is echter of hetzelfde bedrag dat 
de kinderregelingen moeten inleveren 

niet ook binnen die regelingen beter 
verantwoord anders kan worden ver-
kregen. Verschillende voorstellen zijn 
daartoe voor en na, niet alleen door de 
CDA-fractie, ook door anderen in deze 
Kamer in overweging gegeven bij de 
behandeling van de eerste fase van de 
herstructurering kinderregelingen. Af-
weging van de voor- en nadelen daar-
van heeft tot negatieve resultaten ge-
leid. Ik zal die suggesties hier niet op-
nieuw noemen. 

Dat de van andere zijde - ik meen 
door de fractie van de PPR - in het 
voorlopig verslag over het voorliggen-
de wetsontwerp nog wel geopperde 
gedachte, in plaats van de voorgeno-
men maatregel de kinderbijslagen 
evenredig en algemeen te verlagen tot 
het effect van de ombuiging bereikt is, 
geen redelijk alternatief is als men be-
denkt dat zulk een maatregel vooral de 
grotere gezinnen in alle inkomens-
groepen onevenredig zwaar treft is 
dunkt mij duidelijk. De Regering heeft, 
zowel bij de behandeling van de eerste 
fase der herstructurering als in de me-
morie van antwoord bij het onderhavi-
ge wetsontwerp reeds duidelijk aange-
geven welke zeer ernstige bezwaren 
bestaan tegen een via een systeem 
van inkomensgebonden, naar hoogte 
van het inkomen aflopende kinderbij-
slagen, verkrijgen van de noodzakelijke 
besparingen op dit gebied. Wij hebben 
niet onder stoelen of banken gestoken 
dat wi j die bezwaren van harte delen. 
Daar wordt, ook buiten deze Kamer en 
met name binnen de Sociaal-Economi-
sche Raad verdeeld over gedacht. 

Ik zou, los van de tegen een dergelijk 
systeem wel aangevoerde bezwaren 
waaraan wi j , zoals gezegd met de Re-
gering zeer zwaar ti l len, daarover nog 
een opmerking wil len maken. Wij zijn 
bepaald, zij het met inachtname van 
een aantal beginselen en omstandig-
heden die de omvang en het tempo 
waarin dat wellicht zeer gewenst is 
beïnvloeden, geen tegenstanders van 
een geleidelijk verdere verkleining van 
de inkomensverschillen. 

Die wijziging in de inkomensverhou-
dingen dient onzes inziens echter duide-
lijk gezocht te worden allereerst in de 
sfeer van de primaire inkomens en niet 
in die van de reeds voor ieder, onge-
acht inkomen, gelijke kinderbijslagen. 
Zij die deze richting uitdenken vergelij-
ken naar mijn mening de kinderbijslag, 
zijnde aanvullend inkomen, van de 
werknemer en kleine zelfstandige met 
één of meerdere kinderen in de laagste 
inkomensgroepen, met dat van de pro-
curatiehouder in een groot bedrijf of 
een hoger ingeschaalde ambtenaar 
met één of meerdere kinderen. Zij ver-
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Hermsen 
gelijken dan verticaal, terwijl zeker hier 
een a.h.w. horizontale vergelijking 
dient te worden getrokken. 

Dat is namelijk de vergelijking van 
de inkomensverhoudingen tussen de 
werknemer in de laagste inkomens-
groepen zonder kinderen en de andere 
werknemer in dezelfde inkomensge-
laagdheid met een of meerdere kinde-
ren, alsmede de vergelijking, even-
eens horizontaal, tussen de inkomens 
van de zojuist genoemde procuratie-
houder of hoger geklasseerde ambte-
naar zonder kinderen en de gezinnen 
met één of meerdere kinderen in die-
zelfde hogere inkomensgelaagdheid. 
Ik vraag mij af of degenen die feitelijk 
een afbouw van de kinderbijslagen 
voorstaan naarmate het inkomen ho-
ger is, niet veel te licht denken over die 
horizontale verschillen. 

Waar nu de Regering tegen diverse 
tot nu toe hetzij door onze fractie, het-
zij door anderen, aangedragen alterna-
tieve voorstellen, die erop gericht zijn 
binnen de kinderregelingen een ge-
heel andere ombuiging tot stand te 
brengen dan de thans voorgestelde, 
de nodige bezwaren heeft ontwikkeld 
welke wij niet afdoende menen te kun-
nen ontkennen, dan wel, als het gaat 
om bezwaren tegen door andere frac-
ties aangedragen mogelijkheden, ge-
heel delen, kan onze fractie niet anders 
dan vaststellen dat het onontkoonv 
baar lijkt de noodzakelijke besparing te 
zoeken in het beperken van de aan-
spraken op meervoudige kinderbijslag 
voorde 16-en 17-jarigen. Dat neemt 
niet weg dat wij grote zorgen hebben 
over bepaalde effecten van dat voor-
stel. Wij hebben daarvan, met name 
waar het de onderwijskansen van 16-
en 17-jarigen in de laagste en lagere 
midden-inkomens betreft, alsmede de 
grotere gezinnen, reeds uitvoerig blijk 
gegeven bij de voorbereiding van de 
behandeling van de inmiddels gecon-
cretiseerde eerste fase van de her-
structurering. 

Wij hebben die gelegenheid reeds 
aangegrepen om te zamen met de ver-
tegenwoordiger van onze regerings-
partner, de heer De Korte van de VVD, 
in die eerste fase reeds enige verbete-
ringen aan te brengen die er mede op 
gericht zijn het vertrekpunt voor met 
name de grotere gezinnen in deze 
tweede fase iets te versterken. Van 
haar kant heeft de Regering middels de 
memorie van toelichting op het wets-
ontwerp wat wi j nu bespreken haar 
toen reeds te kennen gegeven voorne-
men, de effecten van deze maatregel 
voor de laagste en daarop volgende 
inkomensgroepen belangrijk af te 

zwakken middels een te verlenen leef-
tijdstoeslag voor studerende 17- en 
18-jarige kinderen uit deze inkomens-
groepen, nader uitgewerkt in een 
voorgenomen uitbreiding en verbete-
ring van de TS-regeling. De vraag blijft 
of daarmee het ontstaan van een on-
derwijsdrempel, die er zonder deze 
leeftijdstoeslag naar onze overtuiging 
stellig zou zijn gekomen, achterwege 
blijft. 

Hierover lopen de meningen duide-
lijk uiteen. Ik wijs in dit verband op het 
betoog dat ons vrijdag j l . bereikte van 
de zijde van de FNV waarin de voorge-
stelde compenserende maatregel als 
volstrekt onvoldoende wordt geken-
schetst, met name omdat die bij toene-
mend inkomen zeer snel wordt afge-
bouwd, waardoor reeds bij een mo-
daal inkomen bijna een tegemoetko-
ming meer wordt gegeven. Daarin 
wordt, zoals reeds door ons bij de 
schriftelijke voorbereiding van de be-
handeling van dit wetsvoorstel is ge-
daan, ook nog eens duidelijk op het 
negatieve effect op het inkomen van 
het grotere gezin gewezen waarmee 
de voorgenomen verbetering en uit-
breiding van de TS-regeling naar haar 
mening evenmin voldoende rekening 
houdt. 

Daarbij dienen wi j te bedenken dat 
het van zeer groot belang is, zowel 
voor de jeugdigen persoonlijk als voor 
onze gehele gemeenschap, dat de on-
derwijsdeelname van 16-en 17-jarigen 
niet alleen op het huidige peil blijft, 
maar in de voor ons liggende jaren 
duidelijk wordt versterkt. Nu spelen 
daarbij ook verschillende andere zeer 
belangrijke factoren een rol. De be-
spreking over de vraag hoe die zo gun-
stig mogelijk kunnen worden opge-
stetd en beïnvloed, laat ik gaarne aan 
de onderwijsdeskundigen in deze Ka-
mer over. 

De invloed van negatieve factoren, 
zo zulks bij voorbaat al niet geheel te 
vermijden is, binnen de grenzen welke 
door dit wetsvoorstel en daaraan ge-
koppelde uitbreiding van de TS-rege-
ling getrokken worden, dient zo klein 
mogelijk te zijn. Bezien wi j daarbij het 
totale inkomenseffect van het pakket 
maatregelen van de eerste en van 
deze tweede fase, rekening houdend 
ook met de voorgestelde compensa-
tieregeling in de TS, dan is onze zorg 
dat een niet licht te overwinnen onder-
wijsdrempel ontstaat niet geheel weg-
genomen. Reeds in de huidige verhou-
dingen is het, met name als het gaat 
om gezinnen met meerdere kinderen 
in de laagste en lagere inkomensgroe-
pen niet zonder verleiding, als men 
zich het verschil realiseert tussen het 
bedrag van de dubbele kinderbijslag 

en het jeugdloon dat zulk een kind ver-
d ien t " indien het een plaats op de ar-
beidsmarkt kan verwerven - ernaar toe 
te werken dat de oudste uit zulk een 
gezin een vorm van voortgezet onder-
wijs te doen kiezen waarbij hij of zij -
ook al reiken zijn mogelijkheden ver-
d e r " spoedig na het bereiken van de 
leerplichtvrije leeftijd een bijdrage in 
het totale gezinsbudget kan leveren. Ik 
verwijs slechts naar de cijfers gegeven 
op pagina 8 van de memorie van ant-
woord naar aanleiding van vraag d. 
gesteld door de fractie van de PvdA in 
het voorlopig verslag. 

Nu speelt zeer zeker de beperkte 
kans ook een belangrijke rol, in die om-
standigheden met een - zeker voor de 
verdere toekomst zoals die zich in onze 
gemeenschap ontwikkelt - gebrekkige 
en nog tekort schietende schoolse op-
leiding en vorming een enigermate 
aanvaardbare arbeidsplaats te verwer-
ven, in de meningsvorming van de ou-
ders en de betrokkene zelf op dat mo-
ment. Men zal ook rekening houden 
met het feit dat een zestienjarige 
schoolverlater die geen passend werk 
verwerft een schoolverlatersuitkering 
krachtens de Rijksgroepsregeling Werk-
loze Werknemers ontvangt, welke in 
feite lager is dan de thans na de eerste 
fase van de herstructurering uit te keren 
dubbele kinderbijslag inclusief toeslagen. 

Die marge is als prikkel om niet te 
vroeg af te stappen van dagonderwijs 
op die leeftijd maar klein en geldt al-
leen voor de laagste inkomensgroep. 
Al meen ik, gelet op de voorgestelde 
compensatieregeling dat die marge 
tussen de RWW-uitkering enerzijds en 
enkelvoudige kinderbijslag plus uitke-
ringsregeling TS anderzijds iets ver-
sterkt wordt, zij blijft ook daar nog zeer 
klein. Het wordt al bijzonder snel voor-
deliger, bij een wat hoger inkomen van 
de ouders het kind niet langer te sti-
muleren tot voortgezet dagonderwijs. 
Dit, gevoegd bij hetgeen over deze 
belangrijke aspecten van deze zaak 
reeds in de schriftelijke voorbereiding 
van de behandeling van dit wets-
ontwerp is uiteengezet, brengt onze 
fractie er toch toe te stellen dat ge-
zocht dient te worden naar mogelijk-
heden, de nadelige effecten van dit 
wetsontwerp middels een verbetering 
van de compensatieregeling zo enigs-
zins mogelijk verder te verzachten. 

Daarbij komt nog iets. Door tegen-
standers van dit wetsontwerp, met na-
me buiten deze Kamer, is in de afgelo-
pen maanden wel gesteld dat nu juist 
de beperkte groep ouders met kinde-
ren die op vrij korte termijn 16 jaar 
worden, hier het gelag moet betalen. 
Dat is zeker een overtrokken voorstel-
ling van zaken, want ook die kinder-

Tweede Kamer 
18 december 1978 Kinderbijslag 2353 



Hermsen 
bijslaggerechtigden die kinderen heb-
ben die pas over enige jaren of pas 
over vijf of tien of twaalf jaar zestien 
jaar zullen worden, krijgen dan met de-
ze gewijzigde regeling te maken 

Diegenen die in 1979 en 1980 de 16e 
verjaardag van een van hun kinderen 
vieren, zullen echter wel het hardst in 
een verwachte inkomenstoename te-
leurgesteld zi jn; op langere termi jn 
wordt die teleurstelling minder erva-
ren. 

Naarmate het gezin groter is, zal de 
pijn om die gemiste inkomenstoena-
me ook harder worden gevoeld; men 
ervaart immers meerdere malen het 
passeren van de verdubbeling van de 
kinderbijslag. Waar nu, als ik het goed 
zie, het aantal grotere en grote gezin-
nen in de komende jaren duidelijk ver-
der gaat afnemen, wordt vanuit deze 
invalshoek de groep grotere gezinnen 
waarmee wi j thans te maken hebben 
relatief zwaarder door deze maatregel 
getroffen. Ook deze beide overwegin-
gen pleiten ervoor, te trachten de ef-
fecten van deze maatregel nog iets 
verder te verzachten dan middels de 
voorgestelde aanvulling van de TS-re-
geling gebeurt. 

Ten slotte menen wi j dat de grenzen 
tussen het inkomen waarbi j de maxi-
male inkomenstoeslag wordt gegeven 
en het inkomen waarbij elke inkomens-
toeslag achterwege blijft bepaald 
voor enige verruiming in aanmerking 
zouden dienen te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in het 
eerste deel van mijn betoog reeds 
gesteld, dat wi j na afweging van alle 
argumenten die tegen alternatieven, 
welke in de plaats zouden kunnen ko-
men van de voorgestelde maatregel, 
zijn in te brengen en aangevoerd, geen 
andere oplossing zien dan langs de 
voorgestelde lijn de beoogde grote 
besparing in de kinderregelingen ver-
der te bewerken. Dat beperkt de moge-
lijkheden die ons resteren om hierin 
wijzigingen te brengen tot het aan-
brengen van verzachtingen daarin en 
zojuist heb ik de punten aangegeven 
waarop en waarom dat mijns inziens 
feitelijk zou dienen te gebeuren. 

Zonder in strijd te handelen met het 
door ons aanvaarde uitgangspunt dat 
de beoogde besparingen binnen de 
kinderregelingen - overigens met een 
geringe marge, die er toch wel dient te 
zijn — moeten worden gehaald, worden 
die mogelijkheden tot verzachtende 
wijzigingen nog sterker beperkt. Op 
goede gronden - overigens hebben 
wi j zelf reeds in het voorlopig verslag 
bezwaar gemaakt tegen een te overij ld 
switchen naar die mogelijkheid - heeft 

de Regering zowel in de memorie van 
antwoord als in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag een op dit 
punt reeds zeer duidelijk verbinden 
van de hoogte van de kinderbijslagen 
aan de leeftijd van het kind nu van de 
hand gewezen. Ofschoon ook wi j , ken-
nis nemend van hetgeen daarover in 
het voorlopig verslag door onze rege-
ringspartner werd opgemerkt, consta-
terend dat daarmee voor de groep 16-
en 17-jarige kinderen de maatregel 
wellicht niet onbelangrijk zou kunnen 
worden afgezwakt, aanvankelijk ge-
neigd waren daarover iets minder ne-
gatief te denken. 

Deze richting dient echter op dit mo-
ment, gelet op de gevolgen die dat zou 
hebben juist voor gezinnen waarin 
nog één of meer kinderen mogelijk 
zijn, niet te worden ingeslagen, hoog-
stens in zeer bescheiden mate, waar-
door niet vooruitgelopen wordt op de 
krachtens de motie van het lid van de 
Eerste Kamer de heer Van Tets door de 
Regering nog aan de SER te richten 
adviesaanvrage en het resultaat daar-
van. 

Wij hebben in het voorlopig verslag 
de mogelijkheid geopperd, ter ver-
zachting van de effecten van de voor-
gestelde maatregel middelen vrij te 
maken door de aanspraken op kinder-
bijslag voor nieuwe eerste kinderen 
één of twee kwartalen later te doen in-
gaan dan thans het geval is. Bij nader 
inzien menen wi j ook daarvan te moe-
ten afstappen. Deze wachtkamerrege-
ling zou wellicht in jonge gezinnen 
weer te hard kunnen aankomen. Zulk 
een maatregel zal, wi l zij gelijk oplo-
pen met de door ons gewenst geachte 
verbeteringen van de thans voorge-
stelde maatregel, ook per 1 januari aan-
staande moeten ingaan en dat lijkt ons 
vooral voor die gezinnen waarin bin-
nenkort het eerste kindje zal worden 
verwacht niet geheel verantwoord. 

Toch zal ons inziens voor een ver-
lichting van de pijn die dit wets-
ontwerp brengt bij de gezinnen met 
nieuwe zestien- en zeventienjarige kin-
deren, gezien moeten worden naar de 
groep jonge gezinnen met nieuwe eer-
ste kinderen, waarbij eveneens valt te 
denken aan twee jaarklassen, derhal-
ve de 0- en 1-jarigen. Ofschoon ook 
dan de pijn niet in die mate kan wor-
den weggenomen als wi j misschien 
zouden wensen, wordt daarmee het 
effect van deze ombuiging over een 
grotere groep gezinnen gespreid. 

Wij betrekken er een groep gezinnen 
bij waarvan wi j menen, dat zij er, alles 
nog eens afwegend, nog met de 
minste bezwaren - uiteraard ook hier 
niet zonder bezwaar, niet zonder pijn -

bij betrokken kan worden. Wij menen 
dat het ten opzichte van de gezinnen 
met 16-en 17-jarigen kinderen, die wi j 
in de ergste knelpunten nog enigerma-
te tegemoet wil len komen, niet onver-
antwoord is, in de gegeven bijzonder 
moeilijke situatie de aanspraken op 
kinderbijslag voor nieuwe eerste kin-
deren te brengen op 50% van de thans 
geldende aanspraken. De hieruit ver-
kregen 'besparingen' zijn, dat is duide-
lijk, niet erg omvangrijk. Ben ik goed 
geïnformeerd, dan bedragen zij voor 
1979 netto f 16 mil joen, welk bedrag 
via f 54 miljoen in 1980 zal oplopen tot 
f 7 8 miljoen in 1981. Dat biedt ons dan 
de mogelijkheid, enige verbeteringen 
in de TS-regeling aan te brengen op de 
ons inziens aanwezige ergste knelpun-
ten. De toelichting op ons amende-
ment ter zake zal die door ons gedach-
te verbeteringen aangeven. 

Waar in verband met de korte tijd 
van voorbereiding van de openbare 
behandeling van dit wetsontwerp en 
de noodzaak, te beschikken over eni-
germate betrouwbare berekeningen 
van de effecten van deze verbetering, 
het overleg over de uitwerking daar-
van binnen mijn fractie nog niet geheel 
is afgesloten, kunnen wi j dat amende-
ment eerst in de loop van deze middag 
indienen. 

Ik wi l echter hier wel aanduiden wel-
ke verbeteringen wi j in de TS-regeling 
aangebracht wensen te zien, met be-
hulp van de bescheiden 'besparing', 
verkregen uit ons amendement. Aller-
eerst dient ons inziens de maximum-
leeftijdstoeslag welke bij het mini-
mum-inkomen wordt gegeven en wel-
ke zonder wijziging daarin te brengen 
75% van de kinderbijslag voor een 
tweede kind bedraagt, enigermate te 
worden verhoogd. 

Vervolgens dient ons inziens duide-
lijk wat te worden gedaan voor het 
grotere gezin met meerdere kinderen 
die in de toekomst de 16-jarige leeftijd 
bereiken en waarvoor, gelet op de ge-
zinslasten de maatregel zonder enige 
wijziging ons inziens te hard aankomt. 
Dat kan gebeuren door het bedrag per 
z.g. 'ander kind' waarmee bij de bere-
kening van het inkomen voor de aan-
spraken op een tegemoetkoming in de 
studiekosten en de leeftijdstoeslag re-
kening wordt gehouden aanmerkelijk 
te verhogen. Dat bedrag per ander 
kind is thans f 830 en wi j zouden dit 
gesteld wil len zien op een aanmerke-
lijk hoger bedrag. Dit is een verhoging 
waarmee wij bij de grote gezinnen die 
wi j echt nog rijk zijn en waarmee wi j 
ernstig rekening wil len houden, bij de 
lagere middeninkomens terechtkomen 
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Hermsen 
als het gaat om de vraag of er nog aan-
spraak bestaat op een deel van de leef-
tijdstoeslag. 

Ten slotte dient ons inziens de inko-
mensgrens waarbij nog juist een 
gedeeltelijke toeslag wordt gegeven te 
worden verhoogd. Die grens ligt thans 
bij een bruto-inkomen van f 34.000 en 
verschuift in onze gedachtengang eni-
ge duizenden guldens naar boven. 

Doordat er in de combinatie van de-
ze mogelijkheden bepaalde effecten 
ontstaan die nog even nader moeten 
worden bezien, is het mij op dit mo-
ment nog niet mogelijk - ik hoop dat in 
de loop van de middag via indiening 
van een amendement te kunnen doen 
- de drie punten exact in bedragen en 
percentages vast te leggen. 

Deze door ons in de TS-regeling ge-
dachte verbeteringen zullen, voor zo-
ver wi j kunnen nagaan in 1981 netto 
een bedrag vergen dat ongeveer over-
eenkomt met de 'besparing' die wi j 
verkrijgen door ook de groep jonge ge-
zinnen met nieuwe eerste kinderen tot 
hun tweede verjaardag in de operatie 
'kinderbijslag' te betrekken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
zou ik bij deze algemene beschouwin-
gen over het wetsontwerp nog de aan-
dacht wil len vragen voor een drietal 
hiermee verband houdende zaken. Op 
de eerste plaats kom ik terug op de in 
de schriftelijke gedachtenwisseling 
onzerzijds opgeworpen problematiek 
van de ouders met kinderen, woon-
achtig op de Waddeneilanden, die be-
langrijke extra-kosten moeten maken 
om hun kinderen adequaat voortgezet 
onderwijs te doen genieten. Als regel 
moet men hen hiervoor op het vaste-
land en dus 'uit huis' plaatsen. En daar 
weet men, vooral omdat die plaatsing 
vanzelfsprekend toch zo dicht mogelijk 
bij de eilanden en dus geconcentreerd 
in bepaalde plaatsen geschiedt, door 
de schaarste aan kamers voor verhuur 
- niet elk gezin wi l bovendien een aan-
tal dagen per week extra-zorgen heb-
ben in verband met een nog jeugdige 
niet tot het gezin behorende scholier -
ook wel van prijzen. 

Duidelijk is dat er aanwijzingen zijn 
dat de hiervoor mogelijke extra tege-
moetkoming krachtens de TS-rege-
ling, ook wel genoemd de 'Waddenre-
geling', bepaald aan de krappe kant is 
om het voorzichtig uit te drukken. Men 
komt daar overigens ook alweer vrij 
snel stevig aan te kort als men wat 
meer dan het laagste inkomen ver-
dient. En hier gaat het om extra kosten 
die eenvoudig gemaakt moeten wor-
den, omdat men niet zoals op het vas-
te land eventueel de keuze heeft tus-
sen al of niet uit huis plaatsen. 

Hier zal bij aanvaarding van het on-
derhavige wetsvoorstel, zelf met inbe-
grip van de door ons voorgestane ver-
beteringen in de TS-regeling, het te-
kort en daarmee het extra-offer dat 
van de ouders gevraagd wordt, cumu-
leren. Dat doet het nu dikwijls al, maar 
dan nog in versterkte mate. Het ant-
woord van de Regering op dit punt in 
de memorie van antwoord bevredigt 
mi j dan ook vooralsnog niet helemaal. 

Ik vraag de bewindslieden dan ook 
bepaald er bij hun collega de Minister 
van Onderwijs op aan te wil len drin-
gen dat hij de ook bij de begrotingsbe-
handeling van Onderwijs in eerste ter-
mijn aan hem gestelde vraag, zich be-
reid te verklaren tot enig verder over-
leg en beraad met de gemeentebestu-
ren van de Friese eilanden over deze 
aangelegenheid, niet negatief zal be-
antwoorden. 

Ook over de vraag of het beperken 
van de aanspraken op verdubbeling 
van kinderbijslag en kinderaftrek voor 
dez.g. huishoudkinderen van 16 en 17 
jaar geen duidelijke problemen zal op-
roepen die zeer pijnlijk kunnen worden 
ervaren, ben ik nog niet gerust. Zeker, 
die groep is gevarieerd van samenstel-
l ing, maar een deel daarvan bestaat 
duidelijk uit kinderen die door ziekte of 
overlijden van moeder, dan wel omdat 
de gezinsomstandigheden extra-hulp 
noodzakelijk maken en geen altijd vrij 
kostbare betaalde hulp regelmatig te 
krijgen is, behulpzaam moet zijn in het 
gezin. 

Voor zover het inkomen van de ou-
ders ligt rondom de grenzen bepaald 
door de Algemene Bijstandswet, zal 
langs die weg wel enig soelaas wor-
den geboden. Maar bij een daarboven 
gelegen inkomen is dat al snel niet 
meer mogelijk en moet men zulk een 
kind, behoudens de enkelvoudige kin-
derbijslag, geheel op eigen kosten ver-
zorgen. Ik vraag mij af of hierin geen 
aanleiding kan worden gevonden, met 
het oog op de gevolgen die aanvaar-
ding van dit wetsontwerp ook op dit 
punt meebrengt, de positie van deze 
huishoudkinderen en de gezinnen 
waartoe zij behoren eens nader te on-
derzoeken. 

Ten slotte een voor mijn fractie 
echt knellend probleem en wel dat van 
de groep invalide kinderen van 16 - en 
17 jaar die door de ernst van hun licha-
melijke en/of geestelijke handicap niet 
in staat of in de gelegenheid zijn ade-
quaat dagonderwijs te volgen. Wij 
hebben daarover in de schriftelijke 
stukken ter voorbereiding van dit 
wetsontwerp reeds uitvoerig met de 
Regering van gedachten gewisseld. Ik 
zal dat niet allemaal hier herhalen. 

Ik wijs er op dat het ons hier met na-
me gaat om de groep kinderen - de 

Regering taxeert hun aantal op circa 
500 - welke zeer zwaar gehandicapten 
omvat die, ook al staan de ouders 
daarbij dikwijls voor het zware dilem-
ma hun kind al dan niet buitenshuis te 
doen verzorgen, toch in het gezin wor-
den gehouden en met dikwijls grote en 
roerende zorg door hun ouders wor-
den verpleegd en opgevoed. Dat vergt 
van deze ouders, hoe goed ook de ma-
teriële verstrekkingen zijn die krach-
tens de AAW kunnen worden gege-
ven, toch grote opofferingen en brengt 
ook bepaalde kosten met zich mee die 
ik in het voorlopig verslag imponderabi-
lia heb genoemd. Zij zijn niet steeds 
exact te meten, maar zij zijn er stellig 
wel. 

Ik denk bij voorbeeld aan de nood-
zaak dat steeds een der beide ouders 
thuis moet zijn of dat er op bepaalde 
momenten dat men toch echt wel eens 
te zamen elders dient te zijn of te ver-
blijven, vreemde hulp moet hebben, 
aan de extra vakantiekosten en hogere 
verblijfkosten die dikwijls moeten wor-
den gemaakt. Zo zijn er stellig meer 
voorbeelden aan te wijzen door de des-
betreffende ouderverenigingen van de-
ze zorgenkinderen, die daarover in een 
van hun organen dezer dagen nog gro-
te zorg hebben uitgesproken. De Rege-
ring stelt nu wel dat een interdeparte-
mentale commissie bezig is een on-
derzoek naar de positie van de invalide 
kinderen in te stellen, waarbij stellig 
bijzonder aan deze groep aandacht zal 
worden geschonken, maar zij erkent 
ook dat de resultaten van dat onder-
zoek en op dat resultaat geënte maat-
regelen bepaald langer zullen uitblij-
ven dan de datum waarop het effect 
van de thans voorgestelde operatie bij 
deze ouders voelbaar zal aankomen. 

Ik meen dat hierop, tenminste voor 
deze qua omvang beperkte en duide-
lijk sf te grenzen groep, niet kan wor-
den gewacht, en dat hiervoor een 
oplossing moet worden gevonden. Die 
oplossing dient ons inziens niet te 
worden gezocht in het behoud van de 
aanspraken op dubbele kinderbijslag 
voor deze groep kinderen. Daarmee 
zouden de kinderbijslagwetten een 
element van invaliditeitsvoorziening 
blijven bevatten, wat mij zeker voor de 
toekomst niet geheel en al zuiver lijkt. 
Wij zien de oplossing voor dit vraag-
stuk in een uitbreiding van de verstrek-
kingenregeling ex paragraaf 4 van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
waardoor het mogelijk wordt aan deze 
groep ouders en verzorgers tege-
moet te komen door aan deze kinde-
ren, naast hetgeen krachtens die para-
graaf van de AAW reeds mogelijk is, 
een uitkering toe te kennen ter dekking 
van deze bijzondere ten behoeve van 
deze kinderen te maken kosten. 
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Hermsen 
Daarbij wensen wi j aansluiting te 

zoeken bij het maximumbedrag dat 
straks voor kinderen van 16en 17jaar 
die, ook al zijn zij invalide, wel in staat 
zijn adequaat dagonderwijs te volgen, 
aan inkomenstoeslag kan worden toe-
gekend. Om zo duidelijk mogelijk te 
zijn en in verband met de effecten 
daarvan reeds in dit stadium van de 
openbare behandeling van dit wets-
ontwerp klaarheid te verschaffen ter 
zake onze opstelling op dit punt, heb ik 
de eer u, mijnheer de Voorzitter, hier-
bij een motie te overhandigen, waarbij 
de Regering wordt uitgenodigd een 
zodanige regeling - waarvoor naar ik 
althans op dit moment vermoed niet 
per se een wetswijziging noodzakelijk 
is - t e treffen. 

Motie 

ze tegemoet te komen in de bijzondere 
kosten, die de verzorging van deze 16-
en 17-jarige kinderen in hun gezin met 
zich brengt; 
nodigt de Regering uit, om op basis 
van het bepaalde in paragraaf 4 van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
een regeling te treffen, waarbij ten be-
hoeve van deze kinderen, naast het-
geen krachtens die paragraaf reeds 
mogelijk is, een tegemoetkoming in de 
kosten van verzorging en opvoeding 
wordt verleend, gelijk aan de maxi-
mum-leeftijdstoeslag, die ingevolge 
de thans voorgenomen wijziging van 
de regeling tegemoetkoming studie-
kosten zal worden verstrekt ten behoe-
ve van 16- en 17-jarige schoolgaande 
kinderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 15. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat wi j , 
hoezeer het ons ook verdriet dat een 
zo ernstige ingreep in de kinderrege-
lingen noodzakelijk blijkt; regelingen 
die door Regering en parlement in een 
lange reeks jaren met grote zorg 
voor een evenwichtig beleid tot stand 
zijn gebracht, bereid zijn dit wets-
ontwerp te aanvaarden, zij het dat wi j 
om de daarbij optredende ons inziens 
ernstigste knelpunten nog enigermate 
te verzachten gemeend hebben, reke-
ning houdend met de slechts beschei-
den moglijkheden die ons ten dienste 
staan en resteren, enige wijzigingen te 
moeten voorstellen, waarvan ik hoop 
dat zij bij de Regering niet op al te ern-
stige bezwaren zullen stuiten. 

D 
De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Het is morgen, 19 
december, precies een jaar geleden 
dat dit kabinet aantrad en men kan zich 
nauwelijks een meer passende afslui-
ting van dit jaar voorstellen dan uitge-
rekend de behandeling van dit wets-
ontwerp dat in een aantal opzichten ty-
perend is voor de verandering in het 
beleid die toen door dit kabinet is inge-
zet. Niet zo zeer omdat hier bezuinigin-
gen op de kinderbijslag worden voor-
gesteld. 

Wij waren en zijn van mening - ik wi l 
daar op voorhand geen misverstand 
over laten bestaan - dat het aanvaard-
baar is om in het licht van de economi-
sche omstandigheden een aanzienlijk 
deel van de noodzakelijke besparingen 
op de collectieve uitgaven te vinden in 
een beperking van de kinderbijslag. 
Maar wel omdat de manier waarop die 
bezuiniging nu dreigt plaats te vinden 
en de verdeling van de lasten over de 
verschillende inkomensgroepen die 
daar een gevolg van is, wezenlijk afwij-
ken van wat het kabinet-Den Uyl voor 
ogen stond en van wat wi j ook van-
daag aanvaardbaar achten. 

Toen een plan om het gehele bouw-
werk van de kinderbijslag en de kin-
deraftrek te veranderen in een stelsel 
van inkomensafhankelijke kindertoela-
gen waardoor de lagere inkomens 
zouden worden gespaard, de laagste 
inkomens er zelfs op vooruit zouden 
gaan, en de lasten vooral zouden wor-
den gedragen door degenen, die dat 
ook beter kunnen. Nu voorstellen die 
zich alleen richten op gezinnen met 16 
en 17-jarige studerende en invalide 
kinderen en waardoor ook de laagste 

inkomensgroepen, zelfs gezinnen met 
een minimumloon en met sociale uit-
keringen, er reëel in inkomen op achter-
uit zullen gaan. 

Geen voorstel van dit kabinet - dat 
zich in het algemeen toch al niet kan 
verheugen in veel maatschappelijke 
waardering - is ook zo slecht ontvan-
gen bij alle maatschappelijke organi-
saties die zich er over hebben uitge-
sproken als het wetsontwerp dat wi j 
vandaag bespreken. De FNV, het CNV, 
de onderwijsvakorganisaties, en de 
Sociaal-Economische Raad, om er een 
paar te noemen, hebben zich om tal 
van redenen tegen dit voorstel ge-
keerd en het afgewezen. Dat wi j het 
vandaag hier desondanks bespreken 
in de vorm waarin het is ingediend en 
dat het kabinet dus kennelijk in al die 
negatieve commentaren en adviezen 
geen aanleiding heeft gevonden om 
zijn voornemens ook maar enigszins te 
wijzigen, is op zijn minst een verras-
sende uitwerking van de hooggestem-
de woorden over de dialoog met de 
bevolking die in de regeringsverkla-
ring voorkwamen. 

De heer De Korte (VVD): De heer Van 
Kemenade heeft naar ik aanneem ge-
lezen, dat een groot deel van de SER 
het voorstel, ondanks alle kritische 
kanttekeningen en gesteld voor de 
noodzaak dat er iets moest gebeuren, 
heeft gesteund. 

De heer Van Kemenade (PvdA): U zult 
hebben gemerkt dat in het laatste ad-
vies van de SER de meerderheid van 
de SER deze voorstellen uitdrukkelijk 
heeft afgewezen. 

De heer De Korte (VVD): U moet diffe-
rentiëren tussen de ombuiging als zo-
danig en de invulling van de voorstel-
len. Dat is in dit geval erg belangrijk. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Als u 
goed hebt geluisterd, zult u hebben 
gehoord dat ik heb gezegd, dat de om-
buiging als zodanig op de kinderbijsla-
gen ook door ons aanvaardbaar wordt 
geacht, maar dat het gaat om de wijze 
waarop die ombuigingen plaatsvin-
den. Daartegen bestaan de grote be-
zwaren van mij en van alle organisa-
ties die ik heb genoemd. 

Ook wi j hebben zwaarwegende be-
zwaren, dezelfde soorten bezwaren als 
de heer De Korte in het advies van de 
SER zal hebben gelezen, zoals al eer-
der bleek uit de motie-Dolman bij de 
behandeling van de eerste fase van de 
herstructurering alsmede uit onze 
schriftelijke inbreng bij de voorberei-
ding van dit wetsontwerp. Wij achten 
de onderhavige voorstellen met name 
niet aanvaardbaar op grond van: 

De Voorzitter: Door de leden Hermsen 
en De Korte wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging inzake 
wetsontwerp 15 344, strekkende om 
het recht op meervoudige kinderbij-
slag en kinderaftrekten aanzien van 16-
en 17-jarigen te beperken; 

overwegende, dat als gevolg van dat 
wetsontwerp ook het recht op meer-
voudige kinderbijslag en kinderaftrek 
komt te vervallen voor ouders/ver-
zorg(st)ers van een of meer niet uit 
huis geplaatste 16- en 17-jarige kinde-
ren, die als gevolg van hun lichamelij-
ke en/of geestelijke invaliditeit niet in 
staat of in de gelegenheid zijn ade-
quaat dagonderwijs te volgen; 

overwegende, dat het wenselijk is de-
ze ouders/verzorg(st)ers, met ingang 
van de datum waarop dat recht op 
meervoudige kinderbijslag en kinder-
aftrek komt te vervallen, op andere wij-
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Van Kemenade 
Ten eerste de inkomenspolitieke 

consequenties, ten tweede de te ver-
wachten gevolgen voor de kansen op 
onderwijs van arbeiderskinderen en 
meisjes en ten derde de te verwachten 
effecten op de werkgelegenheid, in het 
bijzonder op de jeugdwerkloosheid en 
op het volumebeleid met betrekking 
tot de sociale uitkeringen. Ik zal aan 
deze voor ons fundamentele bezwaren 
achtereenvolgens nader aandacht 
schenken. 

Allereerst zal ik iets zeggen over de 
inkomenspolitieke consequenties van 
deze voorstellen. Zoals uit de bijlagen 
bij de memorie van toelichting blijkt, 
zullen ook bij gezinnen met een mo-
daal en met een minimuminkomen de 
bestedingsmogelijkheden ten gevolge 
van deze voorstellen aanzienlijk achter-
uitgaan vergeleken met de situatie op 
basis van de huidige wetgeving. Zelfs 
als men de voor deze groepen gunsti-
ge effecten van de eerste fase van de 
herstructurering en van de door de Re-
gering voorgestelde compensatie via 
de regeling-tegemoetkoming studie-
kosten in de beschouwing betrekt, 
gaan gezinnen meteen minimuminko-
men en dus ook gezinnen met een so-
ciale uitkering en met twee kinderen er 
f 229 netto per jaar en met drie kinde-
ren zelfs f 476 per jaar op achter-
uit. Dat is respectievelijk f 19 of bijna 
f 40 gulden per maand, of, om met de 
woorden van de Minister van Sociale 
Zaken te spreken, vele malen de f 6 die 
hij verleden week hier te berde bracht. 
De koopkracht van gezinnen die moe-
ten leven van de sociale minima wordt 
hierdoor heel duidelijk aangetast met 
een vermindering van 2% tot 3% van 
het netto-inkomen. 

Gezinnen met een modaal inkomen 
- dat is bruto nog geen f 30.000 per 
jaar - gaan er zelfs rond 5% van het 
netto-inkomen op achteruit en hebben 
rond duizend gulden per jaar, dus bij-
na f 100 per maand, reëel minder te 
besteden. Verhoudingsgewijs gaan zij 
er zelfs ongeveer evenveel op achter-
uit als gezinnen met inkomens van 
f 75.000 en meer, zodat de overigens 
geringe gunstige gevolgen van de eer-
ste fase van de herstructurering hier-
door weer geheel teniet worden ge-
daan en de lasten net zo zwaar op de 
zwakste als op de sterkste schouders 
drukken. 

Die consequenties, mijnheer de 
Voorzitter, zijn voor mijn fractie onaan-
vaardbaar, niet alleen omdat op deze 
wijze geen enkele bijdrage wordt gele-
verd tot meer rechtvaardige inko-
mensverhoudingen in dit land, maar 
vooral ook omdat zó de noodzakelijke 

beperking van de particuliere welvaart 
in gelijke mate wordt afgewenteld op 
mensen die daaraan nog niet of nau-
welijks zijn toegekomen en niet met 
name op degenen die in de afgelopen 
jaren het meest van die welvaart heb-
ben kunnen profiteren. Wanneer juist 
bij economische teruggang beginse-
len als 'eerlijk delen' en 'sterkste-
schouders-zwaarste-lasten' zó door de 
overheid met voeten worden getre-
den, roept men maatschappelijke 
spanningen op en verspeelt men de 
bereidheid van velen om mee te wer-
ken aan de heroriëntering van een sa-
menleving met een geringe economi-
sche groei. 

De Regering verdedigt dit door zo-
wel in de memorie van toelichting als 
in de memorie van antwoord te stellen 
dat het hier niet gaat om inkomensder-
ving, om koopkrachtverlaging, maar 
om uitstel van inkomenstoeneming, 
uitstel van inkomensverwachtingen. 

Het lijkt een soort goocheltruc, maar 
het is een griezelig woordenspel om-
dat de kosten voor die 16- en 17-jarige 
kinderen natuurlijk wél gewoon blijven 
bestaan en de Regering geenszins van 
plan is om ook de kostenverwachtin-
gen ui t te stellen, bij voorbeeld door 
schoolgeld-vrijdom voor alle 16- en 
17-jarige kinderen in te stellen en een 
volledige compensatie van alle directe 
en indirecte onderwijskosten te garan-
deren, om nog maar niet te spreken 
van de inkomensderving bij langere 
onderwijsdeelname. Integendeel! Een 
gezin met een modaal inkomen gaat er 
rond 1000 gulden netto op achteruit, 
maar moet aan schoolgeld, vrijwill ige 
ouderbijdrage, leermiddelen, reiskos-
ten, extra kleding en zakgeld wel al 
gauw 2000 tot 2500 gulden per jaar 
méér uitgeven voor een 16-jarige kind 
dat na de volledige leerplicht bij voor-
beeld op het middelbaar beroeps-
onderwijs wil doorleren. 

En de hier voorgestelde afschaffing 
van de dubbele kinderbijslag wordt 
voor gezinnen met het minimumloon 
of een sociale uitkering nog slechts 
voor 75% gecompenseerd. Hierdoor 
wordt zelfs de beperking van de soci-
ale uitkering met zes keer een half pro-
cent in één klap in één jaar voor ou-
ders met deze kinderen en met een mi-
nimuminkomen geëvenaard en bij de 
ouders met een modaal inkomen zelfs 
ruimschoots overtroffen. Bovendien 
gaat de Regering er in haar toverfor-
mule 'uitstel van verwachte inkomens-
toeneming tot een later ti jdstip' vol-
strekt ten onrechte van uit dat voor de 
meeste kinderen en de gezinnen, waar 
we hier over spreken, dat later ti jdstip, 
de 18-jarige leeftijd, in dit opzicht van 

belang. Het tegendeel is waar: van 
alle 18-jarigen volgt nog niet de helft, 
namelijk 45%, volledig dagonderwijs 
en van de 18-jarige meisjes zelfs 
slechts 35%, zodat voor het leeuwe-
deel van de kinderen en de gezinnen 
uitstel van inkomenstoeneming in fei-
te afstel betekent. 

En dat alles terwijl er alternatieven 
voorhanden zijn, die deze gevolgen in 
het geheel niet zouden hebben en de 
inkomensverdeling zelfs zouden kun-
nen verbeteren, zoals het voornemen 
van het vorige kabinet om de kinder-
bijslag en de kinderaftrek in zijn geheel 
om te bouwen in een stelsel van inko-
mensafhankelijke kindertoelagen en 
studiefinanciering. Een operatie, waar-
bij zowel de beoogde bezuining van de 
collectieve uitgaven ruimschoots zou 
worden bereikt als de nadelige inko-
menspolitieke effecten zouden kunnen 
worden voorkomen. Deze Regering 
heeft een dergelijk inkomensafhanke-
lijk stelsel een en andermaal afgewe-
zen met een beroep op het historische 
draagkrachtbeginsel dat aan de kin-
derbijslag ten grondslag ligt. 

Afgezien van het feit dat het hier 
toch niet om één van de tien geboden 
gaat en dat ook dat beginsel voortdu-
rend behoort te worden afgewogen in 
andere sociale en economische om-
standigheden, bij voorbeeld tegenover 
het beginsel van de koopkrachthand-
having voor de lage en laagste inko-
mens, ondergraaft de Regering tegelij-
kertijd haar standpunt door een, ons 
inziens overigens volstrekt onvoldoen-
de, compensatieregeling voor te stel-
len die wél afhankelijk van het inko-
men is. 

De heer Nijhof (DS'70): De heer Van 
Kemenade geeft een aantal rekenvoor-
beelden,die op zich zelf correct zijn, 
maar ik meen dat hij daarbij uit het 
oog verliest dat het inkomen gezien 
kan worden als een mozaïek, dat be-
staat uit een aantal componenten, die 
elkaar wederkerig beïnvloeden. Ik doel 
op de problematiek van de geïnte-
greerde marginale heffingen. Als de 
kinderbijslag en -aftrek als één onder-
deel daarvan verandert, heeft dat ook 
effecten op de andere componenten 
en is het verschil aanzienlijk minder 
groot dan blijkt uit de rekenvoorbeel-
den van de heer Van Kemenade. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Als wi j 
het mozaïek van het hele plaatje zou-
den bespreken, zou ik er ook graag de 
kortingen door de bouw-c.a.o. en de 
kortingen op de sociale voorzieningen 
in betrokken wil len zien. Wij spreken 
nu over één maatregel, namelijk de 
door deze Regering voorgestelde be-
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zuiniging van f 800 min., waarbij dat to-
tale plaatje ook niet is overgelegd. 

DeheerNi jhof (DS'70): Voor dat totale 
plaatje is niet één onderdeel relevant, 
maar wél het totale inkomen. Ik meen, 
dat wi j dat moeten benadrukken. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ik kom 
op de effecten hiervan nog terug bij 
mijn bespreking van de ongetwijfeld 
ook door u belangrijk gevonden on-
derwijsdeelname. 

Door een compensatieregeling in de 
tegemoetkoming voor studietoelagen 
voor te stellen, introduceert de Rege-
ring een principe dat wel met de 
draagkracht rekening houdt. Zo princi-
pieel is dat draagkrachtbeginsel voor 
de Regering blijkbaar niet. Het gaat om 
een politieke afweging. Voor ons zijn 
daarbij beginselen als een rechtvaardi-
ge lastenverdeling en gelijke kansen 
van groter belang dan het historische 
fiscale draagkrachtbeginsel. 

Ik kom daarmee op de tweede groep 
van bezwaren die mijn fractie tegen 
deze voorstellen heeft, namelijk de ge-
volgen van deze maatregelen voor de 
onderwijskansen van kinderen uit de 
lagere inkomensgroepen en in het bij-
zonder voor de meisjes onder hen. De 
Regering betoogt in de memorie van 
toelichting en herhaalt het met andere 
woorden in de memorie van ant-
woord, dat de motivering voor een 
dubbele kinderbijslag ter compensatie 
van hogere onderhoudskosten als ge-
volg van studie, in het algemeen welis-
waar gerechtvaardigd is, maar dat die 
motivering in het algemeen niet past 
bij de leeftijd van 16-jarigen, omdat: 
en nu komt het: 'Deze leeftijd midden 
in de periode van het secundaire on-
derwijs valt' en omdat: 'De als zodanig 
aan te merken extra onderhoudskos-
ten beginnen, of bij de aanvang van 
het secundaire onderwijs (12 jaar), of 
bij de aanvang van het tertiaire onder-
wijs (18 jaar)'. Je kunt je ogen niet ge-
loven. 

Anno 1978 schrijft deze Regering dat 
de 16-jarige leeftijd midden in de peri-
ode van het secundaire onderwijs valt. 
Blijkbaar was de Regering zich even 
niet bewust van het feit dat de volledi-
ge leerplicht in het algemeen op het 
eind van het 15de jaar eindigt en dat 
het M A V O en het lager beroepsonder-
wijs vier-jarig zijn en voor zeer velen 
ook op het eind van het 15de jaar ein-
digen en dat rond 70% van de kinde-
ren van een leeftijdsgroep aan déze 
onderwijsvormen, MAVO en LBO, 
deelnemen. Blijkbaar dacht de Rege-
ring toen zij deze omineuze passage 
schreef alleen even aan de ± 30% van 

de leerlingen die op dat moment op 
HAVO en VWO zitten en was ze even 
kwijt dat én door de leerplicht én door 
de opbouw van MAVO en LBO in ons 
onderwijsstelsel onderwijskundig juist 
wèl voor verreweg de meeste kinderen 
én hun ouders een hele duidelijke 
breuk ligt bij de overgang van het 15de 
naar het 16de jaar. Een breuk, niet al-
leen in financiële zin omdat velen juist 
dan moeten overgaan naar andere, 
vaak duurdere, onderwijsvormen, 
maar vooral een breuk in onderwijs-
kundige en psychologische zin, omdat 
door de opzet van ons onderwijsstel-
sel ruim 150.000 leerlingen en hun ou-
ders dan voor de beslissing staan om 
te gaan werken of door te leren. Na de 
keuze op 12-jarige leeftijd die door de 
categorale opzet van ons voortgezet 
onderwijs helaas nog steeds beslissnd 
is voor het schooltype dat men kiest, is 
vervolgens de keuze op 16-jarige leef-
tijd van doorslaggevend belang voor 
de onderwijskansen van zeer velen. 

Nogmaals; ruim 150.000 kinderen 
en hun onders staan jaarlijks op dèt 
moment voor die afweging om te gaan 
werken of om door te gaan leren. Die 
afweging speelt dan met name voor 
ouders en kinderen uit de lagere inko-
mensgroepen, omdat het helaas nog 
steeds vooral de kinderen uit de lagere 
inkomensgroepen zijn die om tal van 
redenen verhoudingsgewijs veel meer 
op het LBO en het MAVO zitten en veel 
meer geneigd zijn om eerder te gaan 
werken. Voor de volledigheid en ter in-
formatie van de Regering die aan deze 
bevolkingsgroepen blijkbaar even niet 
zo heeft gedacht, geef ik een paar cij-
fers. 

Nog in 1976 kwam, blijkens onder-
zoeken van het Instituut voor Toege-
paste Sociologie, 47% van de leerlin-
gen van de LTS, 46% van de leerlingen 
van de LHNO en 36% van de leerlin-
gen van het MAVO uit arbeidersgezin-
nen, tegenover slechts 10% van de 
VWO-leerlingen en slechts 13% van de 
HAVO-leerlingen. Het VWO en het 
HAVO, het onderwijs waarde 16-jarige 
leeftijd middenin valt, om met de Re-
gering te spreken, bestond in 1976 nog 
voor ± 60% uit leerlingen afkomstig 
uit het zogenaamde hogere sociale mi-
lieu. 

En verder; de groep 16- en 17-jarige 
werkende jongeren, dat wi l zeggen 
diegenen die op dat cruciale moment 
niet voor doorleren hebben gekozen, 
bestaat in het cursusjaar 1976-1977 
voor 75% uit kinderen afkomstig uit 
het milieu van de ongeschoolde en ge-
schoolde arbeiders en de zogenaamde 
lagere employé's, gezinnen met inko-
mens beneden modaal, en slechts 

voor 0,5% uit kinderen afkomstig uit 
de zogenaamde hogere beroepsgroe-
pen. Van deze groep 16- en 17-jarige 
werkende jongeren komt zelfs 25% uit 
gezinnen die van een sociale uitkering, 
meestal een WW- of WAO-uitkering, 
moeten leven. Zeer veel ouders en kin-
deren en met name ouders en kinde-
ren uit de lagere inkomensgroepen 
staan dus juist bij het begin van die 
16-jarige leeftijd vooreen beslissing 
die van groot belang is voor de ver-
dere onderwijskansen en daarmee 
voor de maatschappelijke loopbaan 
van die kinderen. 

En nog steeds blijkt, dat vooral de 
kinderen uit de laagste inkomensgroe-
pen om tal van redenen niet aan een 
langere onderwijsweg en hogere on-
derwijsvormen toekomen. Rond 70% 
van de leerlingen die met een diploma 
het LBO verlaten, volgt in 1976 geen 
volledig dagonderwijs meer en in dat 
zelfde jaar verlaten rond 90.000 leerlin-
gen het MAVO en het LBO, van wie 
rond 30.000 zonder diploma, om te 
gaan werken of werkloos te worden. 

Natuurlijk spelen daarbij niet alleen 
financiële factoren een rol, maar ook 
sociaal-culturele factoren, de ontwik-
keling van de begaafdheid, de motiva-
tie, de onderwijsaspiraties thuis enz. 
En natuurlijk is het relatieve gewicht 
van elk van die aspecten bij de afwe-
ging niet exact te bepalen, omdat het 
om sterk onderling samenhangende 
variabelen gaat. Maar het lijdt geen 
twijfel dat ook financiële overwegin-
gen en daaronder zowel de extra kos-
ten voor het volgen van onderwijs, als 
de inkomensderving bij langere onder-
wijsdeelname, in die beslissing een rol 
spelen; juist bij deze groepen die toch 
al elke cent moeten omdraaien. 

Dat de financiële drempel van grote 
betekenis is, moge blijken uit de zeer 
opvallende effecten van twee maatre-
gelen die onder het vorige kabinet zijn 
genomen, nl. de afschaffing van het 
verplichte schoolgeld voor kleuteron-
derwijs en de afschaffing van de 
jeugdcontributie voor bibliotheken. 
Het ging daarbij zoals bekend, om rela-
tief kleine bedragen per persoon, die 
in geen verhouding staan tot de bedra-
gen waar we vandaag over praten. 
Toch bleek het slechten van die kleine 
financiële drempel grote gevolgen te 
hebben voor de deelname van de 4-ja-
rigen aan het kleuteronderwijs en voor 
het gebruik dat jongeren van de bibli-
otheken maken. Zo blijkt uit de tabel-
len die ik ook graag als noot aan de 
Handelingen zou wil len toevoegen, 
dat: 

- de normale groei in het bibli-
otheekgebruik van jongeren na het 
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wegnemen van die kleine financiële 
drempel in één klap verviervoudigd 
werd en het aantal jonge gebruikers 
binnen twee jaar praktisch verdubbel-
devan rond 1 miljoen in 1974 tot bijna 
2 miljoen in 1976; 

- en dat de deelname van de vierja-
rigen aan het kleuteronderwijs, die 
sinds 1958 met ongeveer 11/2% per 
jaar toenam, in 1975, na afschaffing 
van het kleuterschoolgeld, in één keer 
met ongeveer 5% van de leeftijds-
groep toenam en steeg van ongeveer 
89% in 1974 tot ongeveer 95% in 1976. 

Uit deze gegevens blijkt hoe gevoe-
lig de financiële drempel, die prijselas-
ticiteit, bij het gebruik van sociaal-cul-
turele voorzieningen zijn en hoe groot 
de risico's zijn die men loopt, wanneer 
men ze, zoals nu wordt voorgesteld, 
aanzienlijk verhoogt. 
De Voorzitter: Naar ik aanneem, be-
staat tegen het opnemen van deze 
noot geen bezwaar.1 

[Deze noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.] 
De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! In beleid en onder-
zoek met betrekking tot de ongelijke 
onderwijskansen hebben die financië-
le factoren dan ook terecht de eerste 
aandacht gekregen. 

Door tal van maatregelen zoals 
schoolgeldvrijdom, studiefinanciering, 
studietoelagen, reiskostenvergoedin-
gen, maar ook meervoudige kinder-
bijslag zijn die drempels geslecht en 
heeft de aandacht van onderzoek en 
beleid zich al vele jaren geleden bij 
voorbeeld op de sociale bepaaldheid 
van de schoolkeuze en op de sociale 
en culturele determinanten van de be-
gaafdheidsontwikkeling gericht. Die 
aandacht heeft geleid tot daaruit 
voortvloeiende beleidsmaatregelen, 
zoals compensatie- en activeringspro-
gramma's onderwijsstimuleringsbe-
leid, verbetering van kleuter- en lager 
onderwijs en, helaas vooral buiten Ne-
derland, de integratie van de onder-
bouw van het voortgezet onderwijs. Er 
is door velen in het onderwijs, onder-
zoek en het beleid met betrekking tot 
de verbetering van de onderwijskan-
sen voor allen een lange weg gegaan 
die nog steeds niet voltooid is. 

Dit voorstel gaat die weg weer terug 
en houdt grote risico's in die juist ten 
aanzien van deze groepen en juist ten 
aanzien van de onderwijskansen niet 
genomen mogen worden. De op zich-
zelf verheugende groei van de deel-
namevande 16-en 17-jarigen aan het 
volledig dagonderwijs die de laatste 
jaren heeft plaatsgevonden en die de 

Regering zelf door de nieuwe onder-
wijsvoorzieningen voor 16-tot 18-jari-
gen tracht te bevorderen, zou hierdoor 
kunnen stagneren of zelfs weer terug-
gebogen worden, uiteraard met name 
ten nadele van diegenen die traditi-
oneel de minste onderwijskansen heb-
ben gehad. 

En een Regering die pretendeert pri-
oriteit te geven aan het opheffen van 
onderwijsachterstanden, mag dat risi-
co eenvoudig niet nemen. Gezien de 
belangen die hierbij in het geding zijn, 
is het niet aanvaardbaar om budgettai-
re redenen te volstaan met een be-
perkte compensatieregeling, waarvan 
de Regering zelf zegt dat zij daarmee 
dénkt te voorkomen dat onderwijskan-
sen worden geschaad en méént dat 
deze nadelige effecten niet zullen op-
treden. Zo ooit, dan zou de twijfel die 
hieruit spreekt, juist in dit geval reden 
zijn zich te onthouden. 

Dat risico geldt in versterkte mate 
voor de onderwijskansen van meisjes. 
Het is bekend dat meisjes in het alge-
meen minder lang deelnemen aan het 
onderwijs en minder aan de zoge-
naamde hogere vormen van onderwijs 
toekomen dan jongens. Onder alle eer-
stejaars studenten in 1977 waren de 
meisjesstudenten met slechts 32% 
nog steeds ver in de minderheid. Maar 
wat in dit verband belangrijker is: 16-
en 17-jarige meisjes nemen ook van-
daag nog minder deel aan volledig 
dagonderwijs dan jongens en zij zijn 
sterk oververtegenwoordigd in de 
groep 16-en 17-jarige werkende jon-
geren; van de 16-jarige werkende jon-
geren is 60% meisje en onder de 17-ja-
rigen werkende jongeren is dat zelfs 
65%. 

Van de meisjes die in 1976 mét di-
ploma het mavo verlieten, ging ruim 
30% werken tegenover slechts 16% 
van de jongens, die toen met een di-
ploma van het mavo afgingen. Voor 
meisjes en met name voor meisjes uit 
de lagere inkomensgroepen is die be-
slissing dus op 16-jarige leeftijd van 
nog groter gewicht dan voor de jon-
gens, vooral ook omdat, zoals bekend, 
de meisjes verhoudingsgewijs meer 
naar het mavo gaan dan jongens, 
waardoor hun kansen op de arbeids-
markt zonder vervolgstudie bepaald 
geringer zijn. 

De Regering meldt in de memorie 
van antwoord met enige zelfverzekerd-
heid dat deze onderwijsachterstand 
van meisjes veelal niet zijn oorzaak 
vindt in de financiële condities, doch 
veel meer wordt bepaald door andere, 
bijvoorbeeld sociaal-culturele, facto-
ren. Dit is geen geringe bewering 
waarvoor enige empirische onderbou-

wing op zijn plaats zou zijn. Ik vraag er 
echter niet eens naar, omdat het vol-
strekt duidelijk is, dat de Regering die 
niet kan leveren. Natuurlijk spelen 
hierbij ook sociaal-culturele factoren 
een rol, zoals het belang dat men voor 
meisjes hecht aan het volgen van on-
derwijs in het licht van de traditionele 
rolverwachting van het meisje als 
huisvrouw. 

Maar acht de Regering het op zijn 
minst niet waarschijnlijk of mogelijk, 
dat dergelijke traditionele rolopvattin-
gen en de daaruit voortvloeiende ge-
ringe onderwijsaspiraties eerder tot 
een negatieve afweging bij de keuze 
tussen school en werk leiden als de f i -
nanciële condities ongunstiger zijn? 
En acht de Regering het ook niet waar-
schijnlijk, dat in het licht van die rolop-
vattingen en van het traditionele be-
lang dat voor jongens en meisjes 
wordt gehecht aan een beroeps- en 
schoolloopbaan, meisjes weer meer 
en eerder het onderspit zullen delven, 
wanneer juist in gezinnen met een 
laag inkomen vanwege die slechtere 
financiële condities een keuze moet 
worden gemaakt wie van de kinderen 
mag doorleren en wie maar moet gaan 
werken om het gezinsinkomen op peil 
te houden? 

Is de Regering er zo zeker van dat die 
sociaal-culturele factoren niet in sa-
menhang met de financiële condities 
van invloed zijn en dat een verhoging 
van de financiële drempel tot het on-
derwijs er niet toe leidt dat die soci-
aal-culturele factoren de onderwijs-
achterstand van meisjes weer niet 
zullen vergroten althans het inhaalpro-
ces zullen vertragen? Ik ben daar be-
paald niet gerust op, zeker niet met be-
trekking tot de meisjes uit de lage inko-
mensgroepen. Waarschijnlijk echter 
had de Regering dit ook helemaal niet 
op het oog. Die zitten immers op hun 
16-jarige leeftijd niet midden in de pe-
riode van het secundaire onderwijs, 
die zitten op de mavo en de huishoud-
school of zij zijn al werkloos. 

Daarmee kom ik aan het derde fun-
damentele bezwaar van mijn fractie te-
gen deze voorstellen; de te verwach-
ten invloed ervan op de jeugdwerk-
loosheid en op het volume van het be-
roep op de sociale uitkeringen. Indien 
mag worden aangenomen dat verho-
ging van de financiële drempel voor 
verdere onderwijsdeelname de groei 
van het aantal 16- en 17-jarige leerlin-
gen dat aan volledig dagonderwijs 
deelneemt, zal beperken of zelfs zal 
ombuigen - wi j achten die veronder-
stelling bepaald gewettigd - dan heeft 
dat direct tot gevolg dat het aantal ar-
beidsvragenden op de arbeidsmarkt 
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zal toenemen of beter, dat de veron-
derstelde afname van het arbeidsaan-
bod in de komende jaren ten gevolge 
van langere onderwijsdeelname niet 
of niet in die mate zal plaatsvinden. 

Zelfs een beperking van de groei in 
de onderwijsdeelname van 16- en 
17-jarigen met 1 % heeft al een vergro-
ting van het arbeidsaanbod met rond 
5000 personen tot gevolg en kost ma-
cro-economisch op zijn minst rond f 20 
mil joen, wanneer men ervan uitgaat 
dat die 5000 jeugdigen in het alge-
meen niet of nauwelijks werk zullen 
vinden. Daar mag men wel van uit-
gaan als men bedenkt, dat het hier in 
het algemeen vooral om de laagst ge-
schoolde jongeren zal gaan, waarvan 
het percentage werklozen nu al vaak 
veel meer dan 50% bedraagt. Aange-
zien de groei van de onderwijsdeelna-
me van de 16- en 17-jarigen in de ko-
mende jaren vooral moet komen uit de 
laagste inkomensgroepen en van de 
meisjes, waarbij de geneigdheid tot 
het volgen van onderwijs toch al ge-
ring is en de financiële drempel van 
grotere betekenis is, moet er ernstig 
rekening mee worden gehouden dat 
de nu door de Regering voorgestelde 
maatregelen tot een belangrijke stij-
ging van de werkloosheid in het alge-
meen en de jeugdwerkloosheid in het 
bijzonder zullen leiden, moet er even-
eens rekening mee worden gehouden 
dat die voorgestelde maatregelen dus 
afbreuk zullen doen aan één van de 
zinvolle mogelijkheden tot herverde-
ling van arbeid en ertoe zullen leiden 
dat meer in plaats van minder mensen 
een beroep op de sociale uitkeringen 
zullen moeten doen. 

Het is voor ons onbegrijpelijk hoe de 
Regering dit verwachte risico kan rij-
men met de naar haar zeggen belang-
rijkste doelstelling van Bestek ' 8 1 : 
het vergroten van de werkgelegen-
heid, het terugdringen van de werk-
loosheid. Het is voor ons onbegrijpe-
lijk hoe déze Minister en déze Staats-
secretaris van Sociale Zaken bereid 
zijn tot deze gok met de onderwijskan-
sen van de laagst betaalden en de 
werkloosheid van jongeren, uitslui-
tend en alleen om ten gerieve van de 
VVD de hoogst betaalden meer te ont-
zien. 

'Ik weiger te aanvaarden', zo heeft 
de Minister gezegd,' dat jongelui van 
school zouden gaan ter wille van een 
werkloosheidsuitkering'. Neen, zeker 
niet de jongelui die op 16-jarige leeftijd 
midden in de periode van het secun-
dair onderwijs zitten en wellicht ook 
niet zo gauw de kinderen van de laagst 
betaalden hoewel dat aanzienlijk rnin-

der zeker is. Het gaat echter om de 
keuze om naar school toè te gaan, die 
voor velen toch al niet eenvoudig is en 
het gaat erom dat zelfs als je niet be-
wust op werkloosheid uit bent, en wie 
zal dat wel zijn, wél het arbeidsaanbod 
wordt vergroot dat de kansen voor an-
deren kleiner maakt. 'Juist in een tijd 
van jeugdwerkloosheid behoort iedere 
ontmoediging van onderwijsdeelna-
me voor de Regering een gruwel te 
zijn', zo heeft collega Dolman op 10 juli 
terecht gezegd. Dat geldt temeer, zou ik 
eraan willen toevoegen, voor een Mi-
nister en Staatssecretaris die herverde-
ling van arbeid en terugdringing van 
het volume van de sociale uitkeringen 
in hun vaandel hebben geschreven. 

'Maar', zo zal de Regering zeggen 
en dat heeft zij gezegd in de memorie 
van toelichting en de memorie van 
antwoord, 'daarvoor hebben wij nu 
juist een compensatieregeling in de 
vorm van de regeling Tegemoetko-
ming studiekosten voorgesteld'. 

Weliswaar zal de Ministervan On-
derwijs, die het blijkbaar niet nodig 
vond, er vandaag bij te zijn, erbij den-
ken: 'Er is nu een compensatierege-
ling die aanzienlijk geringer is dan de 
f 400 miljoen die ik in het voorjaar heb 
geëist, maar toch een compensatiere-
geling'. Jazeker, en daaruit blijkt ove-
rigens op zichzelf al dat de Regering in 
principe met ons van mening is dat 
een verhoging van de financiële drem-
pel de door ons genoemde risico's in-
houdt. Want als de financiële factoren 
geen rol zouden spelen bij de keuze 
voor verdere onderwijsdeelname dan 
had de Regering die compensatie wel 
achterwege kunnen laten. 

Op welke grond meent de Regering 
dan, dat een compensatie die voor ge-
zinnen met een minimuminkomen 
slechts 75% van het verlies aan kinder-
bijslag goedmaakt - en die dus nog al-
tijd voor deze gezinnen een achteruit-
gang met rond f 300 netto per jaar be-
tekent - en die voor gezinnen met een 
modaal inkomen zelfs een achteruit-
gang met rond f 1000 per jaar bete-
kent, die risico's uitsluit? Heeft de Re-
gering daar gegevens over, kent zij de 
prijselasticiteit van de keuze voor lan-
gere onderwijsdeelname, juist voor de 
laagste inkomensgroepen of gaat het 
alleen maar om een budgettaire be-
slissing, waarvan de Regering meent, 
hoopt, denkt, vermoedt, verwacht, ver-
trouwt en zelfs gelooft dat de door mij 
genoemde en gevreesde effecten niet 
alleen worden gedempt, maar ook 
worden weggenomen? 

Wij menen, in het licht van de belan-
gen die op het spel staan en van de 
groepen die in het geding zijn, dat die 

risico's in het geheel niet mogen en 
behoren te worden genomen. Wij 
doen niet mee aan die geloof-, hoop-
en liefdeshow en menen, om elk risico 
te vermijden, dat de compensatierege-
ling zodanig moet zijn, dat de inko-
mensachteruitgang ten gevolge van 
de afschaffing van de meervoudige 
kinderbijslag voor 16- en 17-jarige stu-
derenden in ieder geval voor gezinnen 
met een modaal inkomen, ongeacht 
de gezinsgrootte, geheel ongedaan 
moet worden gemaakt. Zonder die mi-
nimale garantie, waarover wij de Ka-
mer nu reeds een uitspraak voorleg-
gen, zal het wetsontwerp voor ons in 
ieder geval onaanvaardbaar zijn. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van Ke-
menade, Nypels en Jansen wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat door de voorgeno-
men beperking van het recht op meer-
voudige kinderbijslag voor studerende 
16- en 17-jarigen: 

a. het feitelijk besteedbaar inkomen 
van de lage en laagste inkomensgroe-
pen aanzienlijk wordt beperkt; 

b. de kansen op langere onderwijs-
deelname voor kinderen uit deze inko-
mensgroepen en in het bijzonder van 
de meisjes onder hen daardoor wor-
den verminderd; 

c. en derhalve zowel de jeugdwerk-
loosheid als het volume van het be-
roep op de sociale uitkeringen zullen 
toenemen; 

tevens van oordeel, dat de voorgestel-
de compensatie door een verhoging 
van de regeling tegemoetkoming stu-
diekosten onvoldoende is om deze na-
delige gevolgen te voorkomen; 

nodigt de Regering uit, de bedoelde 
compensatie zodanig te verhogen dat 
het totale inkomenseffect van deze 
maatregelen (inclusief de eerste fase) 
nul is voor gezinnen met een modaal 
inkomen, ongeacht de gezinsgrootte, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 16. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik sprak van een 
minimale garantie, een uiterste poging 
om de risico's althans voor de laagste 
inkomensgroepen te voorkomen. 
Daarom vraagt de motie slechts een 
volledige compensatie voor gezinnen 

Tweede Kamer 
18 december 1978 Kinderbijslag 



Van Kemenade 
met een modaal inkomen en niet tot -
overigens op zich zelf best verdedigba-
re - draaipunten van f 40.000 tot 
f 50.000 waarvoor de Regering voort-
durend beweert, de koopkracht te zul-
len handhaven. 

De heer De Korte (VVD): Mag ik de 
heer Van Kemenade vragen, wat deze 
motie kost? 

De heer Van Kemenade (PvdA): f 100 
min. extra, zoals de Regering heeft ge-
zegd in haar nota naar aanleiding van 
het eindverslag. Ik zal straks nog in-
gaan op de financiële aspecten. 

Daarom ook vraagt de motie een 
volledige compensatie, inclusief de 
voor de lagere inkomens gunstige ef-
fecten van de eerste fase van de her-
structurering, hoewel het op zichzelf 
niet vanzelfsprekend is dat effecten 
van eerdere maatregelen later weer 
konden verdisconteerd. Bovendien is 
de garantie minimaal omdat de motie 
uitgaat van een compensatie via de 
Regering Tegemoetkoming Studiekos-
ten waarvoor, zoals bekend, de prijsin-
dexering geldt en niet een indexering 
op basis van de regelingslonen zoals 
die voor de kinderbijslag van toepas-
sing is. 

Zij is ook minimaal omdat wi j verre 
de voorkeur houden voor een volledig 
stelsel van inkomensafhankelijke kin-
dertoeslagen. Deze garantie zou de Re-
gering bovendien, als zij al niet over-
tuigd zou zijn door onze onderwijskun-
dige en sociale argumenten, ook om 
louter financieel-technische en bud-
gettaire redenen moeten aanspreken. 
De door de Regering geschatte op-
brengst van deze bezuinigingsvoor-
stellen, te weten bruto ruim f 800 mil-
joen, is namelijk sterk afhankelijk van 
het aantal 16- en 17-jarige leerlingen 
dat naar verwachting in 1981 aan vol-
ledig dagonderwijs zal deelnemen. 

Nu heeft de Regering, zoals geble-
ken is, bij haar prognoses van de groei 
van de onderwijsdeelname van 16-en 
17-jarigen in de periode 1978 tot 1981, 
in het geheel geen rekening gehouden 
met een eventueel negatief effect van 
de afschaffing van de kinderbijslag op 
de onderwijsdeelname. 

De door de Regering geschatte op-
brengst kan, met andere woorden, al-
leen maar worden bereikt, als er van 
deze maatregel geen enkele invloed uit-
gaat op de groei van de onderwijsdeel-
name, die, zoals gezegd, met name 
moet komen van de kinderen uit de 
laagste inkomensgroepen en van 
meisjes. Dit nu is, zoals betoogd, en 
zoals door het rapport van het SCPB 
wordt bevestigd, buitengewoon on-

waarschijnlijk, zodat de Regering een 
volledige compensatie voor de laagste 
inkomensgroepen wel nodig heeft om 
er zeker van te zijn, dat de door haarzelf 
verwachte en in de meerjarenraming 
opgenomen opbrengst ook inderdaad 
in 1981 wordt gerealiseerd. De rechter-
hand mag in dit geval best weten wat 
de linker doet, want zonder de linker-
hand raakt de rechterhand niet gevuld. 
Juist door meer geld uit te geven voor 
de compensatie, vermijdt de Regering 
niet alleen de onderwijskundige en so-
ciale risico's, maar kan zij ook alleen 
maar het bedrag binnen krijgen dat zij 
bezuinigen wi l . Vestzak-broekzak: dat 
moet de Regering en niet het minst de 
regeringsgetrouwe fracties toch aan-
spreken! 

Ik kom vervolgens, mijnheer de 
Voorzitter, bij een ander onderdeel van 
de door de Regering voorgestelde 
maatregelen, namelijk de gevolgen 
voor de thuiswonende invalide kinde-
ren. Reeds eerder, bij de behandeling 
van de eerste fase, in het voorlopig 
verslag en in het eindverslag is er 
door ons en door vele andere fracties 
op gewezen, dat afschaffing van de 
dubbele kinderbijslag voor thuis wo-
nende invalide kinderen niet te verde-
digen is. Oud-collega Boersma heeft 
de Staatssecretaris bij de behandeling 
van de eerste fase per interruptie zelfs 
aangeraden, daarover nog maar eens 
goed na te denken. Iets van die her-
overwegingsarbeid bespeuren wij in 
de memorie van antwoord, waarin 
door de Regering begrip wordt ge-
toond, waarin ook wordt toegegeven 
dat andere sociale voorzieningen inko-
mensachteruitgang voor deze gezin-
nen niet goed maken, maar waarin 
dan ten slotte toch nog wordt gecon-
cludeerd dat de Regering betwijfelt of 
dit alles voldoende is om een compen-
satieregeling voor deze gezinnen te 
treffen. Wij betwijfelen dat niet. 

Het gaat hierbij om een groep gezin-
nen waarvan iedereen, die de situatie 
enigszins kent, weet, dat de achteruit-
gang extra hard zal aankomen, omdat 
zij veelal in het maatschappelijk ver-
keer voor tal van extra kosten worden 
gesteld die niet als direct aanwijsbare 
en rechtstreeks ten behoeve van de 
handicap gemaakte kosten door ande-
re sociale voorzieningen worden ver-
goed, zoals bij voorbeeld extra inspan-
ningen om de sociale contacten van 
deze kinderen te onderhouden, extra 
beslommeringen en kosten om ook 
met déze kinderen te kunnen uitgaan, 
extra regelingen voor oppas als de ou-
ders eens weg moeten etc. Wij menen 
dan ook dat ook voor deze groep — dit 
geldt zowel voor studerende als voor 

niet studerende invalide kinderen, 
want voor beide categorieën gelden 
deze extra (zoals genoemd in de 
schriftelijke inbreng) imponderabilia -
de achteruitgang volledig moet wor-
den gecompenseerd. Wij hebben een 
daartoe strekkend amendement inge-
diend. 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, 
een enkel woord over de derde fase 
van de herstructurering van de kinder-
bijslag en de kinderaftrek. Onlangs 
hebben wi j kunnen kennisnemen van 
de adviesaanvrage die de Regering ter 
zake aan de SER heeft gericht. Ik zal nu 
niet ingaan op de inhoud van de voor-
nemens van de Regering met betrek-
king tot de derde fase zoals zij uit de 
adviesaanvrage blijken. 

Wij wachten het advies van de Soci-
aal-Economische Raad, het commen-
taar van andere organisaties en het uit-
eindelijke voorstel van de Regering af. 
Wel is ons opgevallen dat de Regering 
daarbij met geen woord rept over een 
nieuw stelsel van studiefinanciering 
voor alle kinderen vanaf 18 jaar en dat 
baart ons grote zorg. 

Zoals bekend, bestaat er een nauwe 
samenhang tussen de herstructure-
ring van de kinderbijslag en de kinder-
aftrek en een nieuwe regeling voor de 
studiefinanciering voor alle studeren-
den vanf 18 jaar. Ik moge daarvoor 
verwijzen naar de uitvoerige schrifte-
lijke gedachtenwisseling met betrek-
king tot kamerstuk 12 778. Die samen-
hang werd, vooral door de fracties 
van CDA en VVD, nog in 1977 van zo 
groot belang geacht dat men de ver-
dere afhandeling van de door het vori-
ge kabinet ingediende voorstellen 
zelfs heeft vertraagd en stopgezet in 
afwachting van nadere inzichten en 
wijzigingen in het kinderbijslagstelsel. 

Ik behoef hier ook niet toe te lichten 
hoe noodzakelijk een spoedige tot-
standkoming van zo'n regeling voor 
de studiefinanciering is. Men leze er zo 
nodig alle rapporten, adviezen, beleids 
uitspraken en commentaren van de 
laatste tien jaar op na. Wij menen dan 
ook dat een dergelijke regeling geen 
verder uitstel gedoogt, zeker niet nu de 
Regering binnenkort met voorstellen 
komt voor de derde fase herstructure-
ring kinderbijslag. Sterker nog, wij me-
nen dat het voor een goede oordeels-
vorming over die derde fase noodza-
kelijk is dat de Kamer tegelijkertijd kan 
beslissen over een nieuwe wettelijke 
regeling van de studiefinanciering, 
omdat die als een essentieel onder-
deel van de herstructurering van de 
kinderbijslag en de kinderaftrek kan 
worden beschouwd. 
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Verder uitstel dreigt hier tot afstel te 

leiden. Er is onzes inziens ook geen en-
kele reden voor dat uitstel omdat on-
der andere uit de uitvoerige gedach-
tenwisseling met betrekking tot de 
voorstellen over de studiefinanciering 
van het vorige kabinet alle opvattingen 
en standpunten van de fracties in deze 
Kamer en van de betrokkenen daarbui-
ten meer dan voldoende bekend zijn. 
Wij verzoeken de Regering derhalve 
om tegelijk met de voorstellen voor de 
zogenaamde derde fase herstructure-
ring van kinderbijslag en kinderaftrek 
een wet op de studiefinanciering voor 
alle studerenden vanaf 18 jaar in te 
dienen. Zo nodig zullen we de Kamer 
daarover een uitspraak vragen. Kan de 
Regering meedelen wat binnen het vi-
gerende stelsel van studiefinanciering 
het effect is van de afschaffing van de 
dubbele kinderbijslag op het aantal tel-
kinderen en dus op toekenning en de 
grenzen van toekenning in het huidige 
stelsel van studiefinanciering? Op de 
valreep heeft de Regering ons j l . zater-
dag het advies van het Sociaal-Cultu-
reel Planbureau met betrekking tot de 
noodzakelijke compensatie doen toe-
komen. Hoewel de Regering op grond 
van artikel 9, lid 3, van de instellings-
beschikking van het Sociaal-Cultureel 
Planbureau natuurlijk het recht had 
om dit rapport niet openbaar te ma-
ken, betreuren wi j het zeer, dat open-
baarmaking pas op een zo laat mo-
ment en dan nog op ons uitdrukkelijk 
verzoek is geschied. Daardoor heeft de 
Regering aan het parlement en aan 
betrokkenen belangrijke informatie 
onthouden, die zeker bij dit onderwerp 
een rol had behoren te spelen in de pu-
blieke meningsvorming en in de 
schriftelijke behandeling van dit wets-
ontwerp. 

Wij menen, dat de Regering hier-
door bepaald niet de zorgvuldigheid 
heeft betracht die in het verkeer met 
het parlement en in de dialoog met de 
bevolking gewenst is en die mening 
stoelt niet alleen op het feit, dat de 
strekking en de conclusies van het rap-
port van het Sociaal-Cultureel Planbu-
reau het betoog dat ik zojuist heb ge-
houden, duidelijk ondersteunen. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De onderhavige maatregel 
ter beperking van het recht op meer-
voudige kinderbijslag voor 16-en 
17-jarigen vormt een substantieel on-
derdeel van de totale Bestek '81 ■om-
buigingen. Vanuit de fundamentele 
sociale doelstellingen van Bestek ' 81 : 

de groei van het aantal tot inactiviteit 
gedwongen Nederlanders terug te 
dringen, zal ook de kinderbijslagvoor-
ziening daarin een aandeel moeten le-
veren. 

Wij staan geheel achter het kabinets-
streven om middels deze zgn. twee-
de-fase-operatie een netto-ombui-
gingsbedrag van f 700 miljoen in 1981 
te bereiken. Zou dit bedrag niet ge-
haald worden, dan slaat dat een gat in 
het 10-miljardpakket van Bestek '81. 
Omdat naar onze mening dit eigenlijk 
een bitter noodzakelijk minimumpak-
ket is, dient elk gat - wi j wezen daar 
ook vorige week op tijdens het debat 
over de gedifferentieerde kortingen op 
de sociale uitkeringen - via compense-
rende ombuigingen in dezelfde sector 
met well icht nog pijnlijker sociale ge-
volgen gedicht te worden. 

Belastingverhoging of verdere ver-
groting van het financieringstekort is 
uit den boze. De Ministervan Finan-
ciën heeft ons dat al vele malen voor-
gehouden. Het economisch perspec-
tief wordt bovendien nog somberder 
nu de betalingsbalans volgend jaar in 
plaats van een overschot van 1,5 mil-
jard een tekort ter grootte van dit be-
drag zal vertonen. 

De heer Dolman (PvdA): Hoe weet u 
dat? 

De heer De Korte (VVD): Dat is door de 
heer Van Aardenne medegedeeld t i j -
denszijn begrotingsbehandeling. 

De heer Dolman (PvdA): Voor het vol-
gend jaar? 

De heer De Korte (VVD): Ja, dat kunt u 
nakijken in de Handelingen. 

De heer Dolman (PvdA): Nee, dat geldt 
voor dit jaar. Dat moet een misver-
stand zijn. 

De heer De Korte (VVD): Hij heeft het 
medegedeeld voor het volgend jaar. 

De heer Dolman (PvdA): De Minister 
van Financiën heeft iets anders ge-
zegd, kijkt u dat maar eens na. 

De heer De Korte (VVD): Dat zullen wi j 
dan moeten uitzoeken. Stel echter 
dat, zoals de heer Dolman zegt, het 
een tekort van anderhalf miljard voor 
dit jaar is (terwijl voor dit jaar een 
overschot van een half a één miljard 
was voorzien), dan weten hij en ik dat 
het er voor het volgend jaar ook niet 
rooskleurig uitziet. Dat zal de heer Dol-
man met mij eens zijn. 

De heer Dolman (PvdA): Ja, maar het 
gaat even om de mate waarin. 

De heer De Korte (VVD): Dan zijn wi j 
toch waar wij wezen moeten. Wij zijn 
geen muggenzifters. 

De gisteren aangekondige verho-
ging van de olieprijzen met 15% in 
1979 zal zeker in 1980 en 1981 extra 
ongunstig werken op de economische 
situatie in ons land. 

Juist voor onze kinderen is herstel 
en gezondmaking van de economi-
sche basis van hun toekomst van het 
grootste belang. Zij leven het langst in 
die toekomst. Voor hen zou er eigenlijk 
een Bestek 2000 gemaakt moeten wor-
den. Bestek '81 is in elk geval een be-
gin. Voor de 16- en 17-jarigen klemt dit 
alles wel het meest. Van alle kinder-
bijslaggenieters staan zij het dichtst bij 
toetreding op de arbeidsmarkt. Als 
nieuwelingen zonder arbeidservaring 
behoren ze tot een zwakke groep, die 
bij een voortduren van het tekort aan 
arbeidsplaatsen het hardst wordt ge-
dupeerd. Wie jong is en wat wi l , heeft 
werk nodig om die wi l te tonen. Een 
maatschappij die z'n jongeren op-
kweekt tot zelfstandigheid om ze ver-
volgens afhankelijk van de Bijstand te 
maken, kweekt jonge, lamme vogels 
die niet leren hun vleugels vrij uit te 
slaan. Juist voor hen is het halen van 
de Bestek-doelen van het allergrootste 
belang. Daarbij mogen de Bestek-mid-
delen - de onderhavige maatregel is er 
één van - natuurlijk de doelen niet 
frustreren. Ik kom daar nadrukkelijk op 
terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor de goe-
de orde breng ik de eerste-fase maatre-
gelen op het gebied van de kinderbij-
slagvoorziening in herinnering. Het 
ging daarbij om afschaffing van de af-
trek en verhoging van de bijslag tot 
een draaipunt gezinsinkomen, waar-
beneden men er op vooruitging en 
waarboven er op achteruit. Die herver-
delende operatie, die de inkomens-
plaatjes voor de lagere inkomens-
groepen flink heeft verbeterd, leverde 
bovendien 300 miljoen op voor de 
rijksbegroting in 1981. Wij hebben ons 
toen sterk gemaakt voor een toeschie-
telijker behandeling van met name de 
middengroepen door de draaipuntin-
komens, afhankelijk van het aantal kin-
deren, te verhogen van 40.000 naar 
50.000. 

Tegelijkertijd hebben wij toen onze 
steun gegeven aan de inspanningen 
van het CDA om de grotere gezinnen -
met het oog alvast op de onderhavige 
maatregel voor 16- en 17-jarigen - te-
gemoette komen. Daartoe strekte het 
door deze Kamer aangenomen amen-
dement-De Korte-Hermsen, dat neer-
kwam op 150 miljoen verbetering voor 
middengroepen en grotere gezinnen. 

Dat amendement had nog iets an-
ders tot gevolg: de aanpassing van de 
kinderbijslagen ging plaatsvinden niet 
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meer aan de loonindex, maar aan de 
z.g. gemengde index (half lonen, half 
prijzen). Met instemming hebben wi j 
gelezen dat de Staatssecretaris in zijn 
adviesaanvrage voor de derde fase, 
waarmee de invoering van één nieuwe 
algemene kinderbijslagwet wordt na-
gestreefd, aan de SER voorstelt alle 
kinderbijslagen voortaan aan te pas-
sen aan de prijzen. Dit zou dan ook 
moeten gaan gelden voor de sinds 
1973 bevroren bijslag voor het eerste 
kind, zodat er vrijwel geen gevolgen 
voor de gezinnen uit voortkomen. 

Waarschijnlijk is het door die ge-
mengde index beter mogelijk gewor-
den om het stapje in de richting van de 
prijsindex te maken. 

Staatssecretaris De Graaf: Tussen het 
een en het ander is geen enkel ver-
band. Er is dus geen verband tussen 
de invoering van de gemengde index 
toen en het noemen van de prijsindex 
in de adviesaanvrage aan de SER. 

De heer De Korte (VVD): Dat ben ik 
met u eens, maar het heeft waarschijn-
lijk toch geholpen toe te groeien naar 
wat u in uw adviesaanvrage voorstel-
de. Het is in de systematiek ook juister. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot de uitgangspunten voortoekomsti-
ge kinderbijslagen. In het licht van de 
adviesaanvrage aan de SER heb ik er 
behoefte aan, nog wat dieper op het 
kinderbijslagstelsel in te gaan. De heer 
Van Kemenade heeft een zeer uitvoeri-
ge onderwijskundige toelichting gege-
ven, ik wil nu speciaal een toelichting 
geven op het kinderbijslagstelsel op 
zich. Ten slotte houden wi j ons daar-
mede op het ogenblik bezig. 

Ons liberale streven is ten principale 
gericht op ontwikkeling en ontplooiing 
van wat in aanleg in ieder aanwezig is. 
Daartoe is de zekerheid van voldoende 
gezinswelvaarteen belangrijk goed. Is 
die er niet dan komen de ontplooiings-
kansen van de kinderen en van de an-
dere leden van het gezinshuishouden 
als gevolg van gezinsuitbreiding in de 
knel. Voor ons staat tevens voorop dat 
ouders primair verantwoordelijk zijn 
voor de individuele ontplooiing van 
hun kinderen. Kinderbijslagen dienen 
daarom een aanvulling te zijn op het 
inkomen van de ouders. Kinderbijsla-
gen moeten - gegeven het algemene 
niveau van welvaart dat wij momen-
teel in ons land bereikt hebben - alleen 
een deel van de kosten van het kind 
vergoeden, opdat de eigen verant-
woordelijkheid van de ouders ook in 
hun financiële situatie tot uitdrukking 
komt. 

Momenteel liggen vooral twee uit-
gangspunten aan ons kinderbijslag-
stelsel ten grondslag: geen volledige 
vergoeding van de kosten van het kind 
en geen daling van de welvaart van 
een gezin met kinderen beneden een 
zeker percentage van de welvaart van 
een gezin zonder kinderen met een zelf-
de basisinkomen. Gezamenlijk resulte-
ren die twee uitgangspunten in een vrij 
sterk rangorde-effect. Voor de toekomst 
menen wi j dat naast dit rangorde-effect 
(het schaaleffect van het hebben van 
verschillende kinderen) en naast het mi-
nimum-gezinswelvaart-effect (de ont-
plooiingskansen van de kinderen en de 
andere leden van het gezin mogen niet 
in de knel komen) ook het leeftijds-ef-
fect uitgangspunt moet zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil vervol-
gens iets zeggen over het nu al maken 
van een eerste begin met die differen-
tiatie. Het gaat ons hierbij om een ope-
ning naar de kosten-per-kind-benade-
ring, die leidt tot individualisering van 
de bijslag en tot differentiatie naar 
leeftijd. Een baby van nog geen jaar 
vraagt toch beduidend minder finan-
ciële offers van ouders of verzorgers 
dan een basis-scholier van 6; die kost 
minder dan een MAVO-scholier van 
12; en die kost weer minder dan een 
16- of 17-jarige in het voortgezet on-
derwijs. Dat is zo evident; dat weet een 
kind! 

Gecombineerde kinderbijslagstelsels 
met differentiatie naar leeftijd en rang-
orde zijn er reeds - in een of andere 
vorm - in België, Frankrijk, Canada, 
Luxemburg en Finland, zoals blijkt uit 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag. Ik ben de Staatssecretaris na-
tuurlijk dankbaar voor wat hij nog 
meer hierover in deze nota schrijft: 
'hieraan' - aan die differentiatie naar 
leeftijd - zal zeker aandacht worden 
besteed in de studie die wi j hebben 
aangekondigd en die zal uitmonden in 
een adviesaanvrage aan de SER'. Maar 
tegelijkertijd is daarmee bij mij ook on-
zekerheid ontstaan. Tijdens het debat 
over de eerste fase in de Eerste Kamer 
is een motie van mijn liberale collega 
Van Tets aangenomen, waarin de Re-
gering verzocht wordt zo spoedig mo-
gelijkeen verdergaande hervorming 
van het kinderbijslagsysteem voor nog 
niet verwekte kinderen in studie te ne-
men en een adviesaanvrage aan de 
SER daarover niet uit te stellen tot na 
de derde fase. 

Ik heb niet anders begrepen dan dat 
het in die motie gevraagde onderdeel 
van de adviesaanvrage over de derde 
fase is geworden. Ik hoor graag daaro-
ver het oordeel van de Staatssecreta-
ris. De derde fase heeft immers tot 

doel de eerste en tweede fase af te ron-
den en het gehele systeem drastisch te 
vereenvoudigen. Daar is zeker alle 
aanleiding toe met vijf regelingen, te 
weten: de Algemene Kinderbijslagwet, 
de Kinderbijslagwet voor loontrekken-
den, de Kinderbijslagwet voor kleine 
zelfstandigen, de kindertoelagerege-
ling voor overheidspersoneel en de af-
trekregelingen voor bijzondere groe-
pen; met verschillende aanpassingsre-
gelingen, te weten: de bevriezing van 
de bijslag voor het eerste kind, de ge-
mengde index voor de andere bijsla-
gen, de opslagen die niet voor de eer-
ste twee kinderen van zelfstandigen 
gelden, voor wie weer wel aftrek be-
staat. De noodzaak voor één nieuwe 
Algemene Kinderbijslagwet is overdui-
delijk. Maar laat het dan ook meteen 
goed, aangepast aan de eisen van de 
t i jd, gebeuren. Dat betekent voor ons 
dat leeftijds-effect en rangorde-effect 
uitgangspunt van zo'n nieuwe regeling 
moeten worden. 

Wij zouden met die leeftijdsdifferen-
tiatie al een klein begin wil len maken 
in het kader van de onderhavige twee-
de-fase-maatregel. Ter ondersteuning 
hiervan citeer ik hetgeen de Staatsse-
cretaris in de memorie van toelichting 
op blz. 9 zegt: 

'In zijn algemeenheid stijgen de kos-
ten per kind geleidelijk met de leef-
ti jd. ' . 

Voorts voert hij de leeftijdsdifferenti-
atie ten tonele, wanneer hij de 75% (in 
plaats van de 100%) compenserende 
TS-toeslag voor de laagste inkomens-
categorieën op blz. 12 motiveert: 

'Een overweging daarbij is ook ge-
weest dat de kosten per kind toene-
men met de leeftijd en dat om die re-
den de volledige leeftijdstoeslag lager 
zou moeten zijn dan de extra kinder-
bijslag die nog wordt gegeven voor 
een thuiswonend studerend kind van 
18 jaar.' 

Ik ben dat dan ook met hem eens. 
Waarschijnlijk kunnen we elkaar best 
vinden, getuige wat er in zijn memorie 
van antwoord op blz. 25 staat: 

'Wij zijn op voorhand zeker geen te-
genstanders van een differentiatie 
naar leeftijd, doch wi j wensen ons oor-
deel daaromtrent op te schorten, tot-
dat een grondige studie heeft plaats-
gevonden.'. 

Dit is wellicht vooral een verschil in 
temperament tussen de Staatssecreta-
risen mi j ! Ik wi l er in ieder geval geen 
gras over laten groeien. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal nu en-
kele opmerkingen maken over de 
maatregel in de voorgestelde vorm. 
Wij zijn het eens met het netto-ombui-
gingsbedrag van f 700 miljoen in 1981, 
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dat de onderhavige maatregel moet 
opbrengen. Dat vond een groot deel 
van de SER ook. Maar we zijn met zorg 
vervuld over de invloed van de maat-
regel in deze vorm op de onderwijs-
kansen van kinderen uit vooral de la-
gere en middengroepen, omdat de 
compenserende leeftijdstoeslag snel 
afloopt tot nul bij f 34.000. Het betreft 
hier ouders, die in hun bereidheid hun 
kinderen tot 18 jaar volledig dagonder-
wijs te laten volgen zonder meer 
kwetsbaar zijn. Zal de financiële drem-
pel voor het deelnemen aan vormen 
van voortgezet onderwijs door de be-
trokken 16- en 17-jarigen, ondanks de 
voorgestelde leeftijdstoeslag 'Tege-
moetkoming Studiekosten' niet groter 
worden? 

Bijlage 2a van de memorie van ant-
woord laat zien dat 15% van de 17-jari-
ge jongens en 30% van de 17-jarige 
meisjes geen verder onderwijs volgt. 

De heer Van Kemenade heeft zoeven 
op die categorie van 16- en 17-jarige 
meisjes duidelijk gewezen; uit de cij-
fers heb ik begrepen dat het voor de 
16-jarige meisjes iets minder sterk 
geldt. Dat zijn reeds aanzienlijke per-
centages. Het zou een zeer verkeerde 
ontwikkeling zijn, indien die percenta-
ges door verhoging van de financiële 
drempel als gevolg van de onderhavi-
ge maatregel nog zouden stijgen. Uit 
recente peilingen is immers nog eens 
overduidelijk komen vast te staan hoe-
zeer gebrek aan scholing ten nadele 
van deze jongens en meisjes kan uit-
pakken: in de groep langer dan één 
jaar werkloze jongeren zijn degenen 
met alleen basisonderwijs dubbel ver-
tegenwoordigd. Gemiste onderwijs-
kansen leiden derhalve tot extra kwets-
baarheid op de arbeidsmarkt. 

Wanneer verhoging van de financië-
le drempel dan ook nog zou leiden tot 
eerdere intrede van 16- en 17-jarigen 
op de arbeidsmarkt zullen deze twee 
effecten te zamen het aantal jeugdige 
inactieven zeker vergroten. Terugbui-
gen van de groei van het aantal inac-
tieven en vooral van het aantal jeugdi-
ge inactieven is nu juist één van de 
fundamentele doelstellingen van de 
gehele Bestek '81 -operatie, waarvoor 
de ombuigingen in de kinderbijslag-
sfeer zo'n aanzienlijke bijdrage hebben 
te geven. Aan het adres van de heer 
Van Kemenade zeg ik nog eens, dat we 
de zaken in eikaars verband moeten 
zien! Naast de algemeen erkende 
schadelijke effecten, die met jeugd-
werkloosheid samengaan, zou dit bo-
vendien tot extra uitkeringen ingevol-
ge de Algemene Bijstandswet en ook 

langs die weg tot frustratie van de be-
oogde ombuigingen in de collectieve 
uitgaven leiden. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
waardering voor de strekking van de 
door het kabinet ingevulde compense-
rende maatregel in de sfeer van de 'Te-
gemoetkoming Studiekosten'. Wij zijn 
net ook eens met de zienswijze van het 
kabinet, zoals weergegeven op blz. 13 
van de memorie van antwoord, dat de 
compenserende leeftijdstoeslagen op 
geen andere gronden gegeven dienen 
te worden dan de noodzaak te voorko-
men dat een financiële drempel tot het 
volgen van onderwijs wordt opgewor-
pen. Dat weerhoudt ons niet aan te 
dringen op verbetering van de com-
pensatieregeling voor de gezinsinko-
mens - met name de lagere en midden-
inkomens - die daar nu niet of nau-
welijks van profiteren. 

De heer Van Kemenade (PvdA): U 
steunt dus mijn motie? 

De heer De Korte (VVD): Ik ben nog 
niet aan het einde van mijn betoog. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Het zou 
verstandig zijn onze plannen te steu-
nen! 

De heer De Korte (VVD): Dat zou best 
kunnen. Een dergelijke verbetering zal 
bovendien een stimulans betekenen 
voor het nieuwe beroeps-dagonder-
wijs voor 16-18-jarigen, dat dit kabinet 
- met onze volledige steun -gereal i -
seerd wil zien. 

Bij optrekking van de inkomens-
grens - nu f 34.000, waarboven geen 
leeftijdstoeslagen meer worden gege-
ven - denken wi j aan een nieuwe 
grens in de buurt van de f 40.000. 

Het is namelijk zeer opvallend - ik 
verwijs naar bijlage 2 van de memorie 
van toelichting van het wetsontwerp -
dat de procentuele achteruitgang van 
de gezamenlijke eerste en tweede fase 
(inclusief de voorgestelde leeftijds-
toeslagen als compensaties) het 
sterkst is voor de bruto-inkomens rond 
de f 40.000 per jaar. Die achteruitgang 
is in aflopende volgorde voor gezin-
nen met één 16-of 17-jarig kind: 6,0% 
bij f 40.000, 5,5% bij f 30.000, 5,4% bij 
f 50.000, 4,6% bij f 75.000 en 1,9% bij 
f 22.000. Een gekke volgorde! Is er in 
die gezinnen nog één ander kind erbij, 
dan is die achteruitgang in aflopende 
volgorde: 5,9% bij f 40.000, 5,5% bij 
f 50.000, 4,9% bij f 75.000,4,8% bij 
f 30.000 en 1,4% bij f 22.000. Een iets 
logischer volgorde derhalve, maar de 
top ligt bij f 40.000. 

Dit kan toch geen evenwichtige ver-
deling van lasten genoemd worden? 

De middengroepen zijn voortdurend 
het haasje. Ze zijn met de zelfstandi-
gen onder het vorige kabinet zwaar ge-
havend uit de inkomensstrijd geko-
men. Allerlei overdrachtssubsidies 
(voor huur, gezin of onderwijs) nou-
den bij hen op. Het cumulatief effect 
van de sociale premiedrukstijging doet 
de vrij beschikbare inkomens bij 
f 40.000 (zie tabel 4.6 van de meerja-
renraming) achteruitgaan. 

Over het effect van de belastingpro-
gressie voor de middengroepen zwijg 
ik maar. Niet voor niets is de 100%-in-
flatiecorrectie het allereerste lichtpunt 
sinds tijden voor deze groepen. In 
1979 zal de verhouding tussen be-
schikbaar minimumloon en 1 V2 x mo-
daal loon - dat wil zeggen ± f 45.000 
per jaar waarbij het gaat om 9 van de 
tien werknemers - 1 op 1,9 zijn. Dat is 
minder dan 1 op 2, zonder rekening te 
houden met tertiaire inkomensover-
drachten! 

Ik kom tot de andere aspecten van 
de TS-regeling 'leeftijdstoeslagen'. In 
zo'n 17% van de gezinnen is er sprake 
van twee of meer leerlingen van 16 of 
17 jaar. Het is juist dat de voorgestelde 
compensatieregeling niet per leerling, 
maar per gezin wordt vastgesteld. 
Voor die correctie zijn wij de Staats-
secretaris erkentelijk. Eveneens wordt 
in de regeling nu rekening gehouden 
met de gezinsgrootte door het zoge-
naamde draaipunt, waarbij nog een 
maximale tegemoetkoming wordt ge-
geven, te verhogen met een bedrag 
per 'ander' van de ouders afhankelijk 
kind. De toeneming van de inkomens-
grens per ander afhankelijk kind met 
f 870 kan wellicht nog iets royaler wor-
den ingevuld. 

De aankondiging dat in de toekomst 
voor de tegemoetkomingen in de stu-
diekosten - dus ook voor de hier in dis-
cussie zijnde 'leeftijdstoeslagen' een 
regime van fiscale voorheffing wordt 
ingesteld, beoordelen wi j als positief. 
Zo wordt immers voorkomen dat ou-
ders uitsluitend door het ontvangen 
van een tegemoetkoming-studiekos-
ten in de inkomstenbelasting vallen en 
- geheel onverwacht - een belasting-
aanslag ontvangen. 

Wij hebben er geen enkele moeite 
mee dat de TS-compensatie aan de 
prijzen wordt gekoppeld in plaats van 
aan de gemengde loon- en prijsindex. 
Dit lijkt ons ook in lijn te liggen met de 
adviesaanvrage aan de SER wat be-
treft de toekomstige aanpassing van 
de kinderbijslagen aan de prijzen van 
aan de lonen of aan de gemengde in-
dex. Het past ook in het huidige beleid 
van koopkrachthandhaving tot de rno-
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dale uitkeringen en inkomens, waarbij 
men vooral kijkt naar de prijsinflatie-
effecten. 

Wat betreft de gevolgen voor de 
thuiswonende invalide kinderen van 
16-en 17-jaar-ca. 500 gevallen wil het 
kabinet niet bij uitzondering het recht 
op tweevoudige kinderbijslag handha-
ven. Het kabinet motiveert dit door er-
op te wijzen dat er dan niet-verant-
woorde verschillen zullen ontstaan 
met betrekking tot de studerende inva-
lide kinderen. Zou voor alle invalide 
kinderen de tweevoudige bijslag blij-
ven, dan heeft dit ver strekkende finan-
ciële gevolgen: 20 a 25 miljoen, in 
1981. Daarom zijn wi j niet voor het 
amendement-Van Kemenade op stuk 
nr. 12. Toch ligt hier een probleem. 

Zij die op 16- en 17-jarige leeftijd 
hun intrede doen in het arbeidsproces 
verdienen een arbeidsloon, of wel - als 
de werkloosheid hen treft - een uitke-
ring uit hoofde van de Rijksgroepsre-
geling Werkloze Werknemers. Het recht 
op AAW-uitkering ontstaat pas bij 18 
jaar. Ons inziens zou het een oplossing 
kunnen zijn, indien voor die kleine 
groep van 500 het bedrag van de leef-
tijdstoeslagen wordt omgezet in een 
overeenkomstig bedrag voor verstrek-
kingen krachts de AAW. Daartoe strekt 
dan ook de door de heer Hermsen en 
mij ingediende motie. 

Er is een duidelijke samenhang tus-
sen het onderhavige wetsvoorstel met 
betrekking tot de 16- en 17-jarigen en 
een nieuw stelsel van studiefinancie-
ring dat in beginsel naast 18-jarigen en 
ouder in het secundair en tertiair on-
derwijs toch ook 16- (hoewel een uit-
zondering) en 17-jarigen in hettertiair 
onderwijs zou moeten omvatten. Wij 
missen node de beleidsuitgangspun-
ten voor een nieuw studiefinancie-
ringssysteem. Wij zijn in ieder geval 
verheugd met het antwoord op onze 
vragen in het voorlopig verslag en de 
aankondiging in de memorie van ant-
woord dat die in de loop van 1979 wor-
den kenbaar gemaakt. Welke maand 
van 1979 betekent 'in de loop van' on-
geveer? Ik hoef toch niet aan te nemen 
november of december? 

Mijnheei»de Voorzitter! Ik kom aan 
de verhoging van de TS-regeling, nu 
netto 107 min. Eerder in deze bijdrage 
sprak ik over de kosten per minderjarig 
kind, die stijgen met de leeftijd. Het is 
buiten kijf dat de 16-en 17-jarigen daar-
bij tot de duurste kinderen in onder-
houd gerekend moeten worden. Ik wijs 
daarbij op een aantal kostenposten: 

1. de absoluut noodzakelijke kosten 
voor aanschaf van leermiddelen, die 
variëren van f 150 tot ruim f 700 per 

jaar, terwijl deze kosten in totaal kun-
nen oplopen van f 200 tot f 1200 per 
jaar; 

2. de niet-vergoede reiskosten voor 
vervoer van de woonplaats tot de te 
bezoeken school elders; 

3. de schoolgeldheffing die vanaf 
het vijfde leerjaar na het basisonder-
wijs aanvangt en die oploopt van 
f71,50 bij het minimum inkomen (ef-
fect op het inkomen: 0,4%), naar f 215 
bij f 40.000 (effect: 0,8%) en f 500 bij 
f 75.000 (effect 1,2%); 

4. de kwestie van beëindiging van 
gratis mede-verzekering voor 40.000 
16- en 17-jarigen (11% van het totaal) 
waarvan de ouders vri jwil l ig verzekerd 
zijn ingevolge de Ziekenfondswet. Het 
gaat daarbij om een aanzienlijk pre-
mie-effect van bijna f 700 tot een inko-
men van f 36.200 (de ziekenfonds-
grens). Daarenboven vallen ruim 
110.000 16-en 17-jarigen ondereen 
particuliere verzekering, waardoor die 
ouders dit medeverzekeringsprobleem 
ook op enigerlei wijze ondervinden. 
Kortom, voor 40% van de 16-en 17-jari-
gen stijgen deze kosten; 

5. en uiteraard alle andere met de 
leeftijd opklimmende onderhoudskos-
ten (de kledingmaten worden groter, 
de behoefte aan zakgeld veel groter). 

Al deze kosten tezamen zijn voldoen-
de argumenten om naar leeftijd de 
bijslag te differentiëren, zoals wi j heb-
ben doen blijken in voorlopig verslag 
en eindverslag. Wij hadden daarom de 
bijslag in plaats van naar 100% graag 
naar 125% gebracht gezien. DeStaats-
secretaris heeft ons echter onder de in-
druk gebracht van zijn tegenargumen-
ten om dit vooralsnog niet te doen. De-
ze 125% zou, vertaald naarde huidige 
systematiek een aantal onvermoede 
consequenties met zich brengen. Dit 
sterkt ons eens te meer in de wens het 
netto-bedrag van 107 miljoen voor de 
compenserende leeftijdstoeslagen 
aanzienlijk te verhogen om op die wi j -
ze een groter aantal gezinnen, tot een 
inkomen in de buurt van de f 40.000, 
daarvan te laten meeprofiteren. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Om te 
weten waarover wi j het hebben, zou ik 
graag wil len weten, hoeveel 'aanzien-
lijk' in dit verband is. 

De heer De Korte (VVD): Dit hoop ik u 
zo duidelijk te maken. U bent ontzet-
tend ongeduldig; dat begrijp ik wel. 
Als u nog even wacht, kan ik u meer 
zeggen. 

Het uitsluiten van elk risico dat de 
voorgestelde maatregelen onderwijs-
kansen zullen schaden, lijkt mij slechts 
mogelijk door ze geheel achterwege te 
laten; dat is evident. Dit zou in onze 

optiek de noodzaak voor diepsnijden-
de ombuigingen elders uitlokken. Een 
zekere verschuiving van ombuigings-
lasten lijkt ons niettemin gewenst. Dit 
is een zaak van zorgvuldig afwegen. 
Daartoe zullen wi j een amendement 
indienen, dat zal verschijnen in de peri-
ode die verstrijkt tussen nu en het ant-
woord van de Regering. Er wordt hier-
aan nog gewerkt op het punt van de f i-
nanciële berekeningen. Die zijn name-
lijk tamelijk ingewikkeld. Ik geef echter 
straks nog antwoord aan de heer Van 
Kemenade. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Ik 
wacht rustig af. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom dan aan de compen-
serende ombuigingen. 

Die afweging brengt mij op de klem-
mende vraag, of het billijk is de last 
van de bulk van de ombuigingen in de 
kinderbijslagsfeer op de schouders 
van ouders van 16- en 17-jarige kinde-
ren alléén te leggen. 

In de memorie van toelichting lees ik 
op bladzijden 8 en 9: 'gegeven de 
noodzaak tot ombuigingen tot een fors 
bedrag op het terrein van de kinder-
bijslag en de kinderaftrek hebben wi j 
gezocht naar een maatregel waarbij 
onbilli jkheden zoveel mogelijk worden 
vermeden'. Vormt dit niet mede aan-
leiding om de maatregel - via een bij 
0- tot 2- of 3-jarigen (alleen nieuwe ge-
vallen) te beginnen differentiatie van 
de bijslag - over een groter aantal ge-
zinnen te spreiden? Wij denken hierbij 
aan een halve bijslag voor de eerstge-
boren kinderen in deze leeftijdscatego-
rie. 

Voor een juiste afbakening betreft 
het de eerstgeboren kinderen (die dus 
ook steeds de oudsten zijn in het gezin) 
bij hun intrede in de KWL- of KKZ-bij-
slagregeling, waarvoor de bijslag reeds 
bevroren was. Het gaat hierbij om de 
jaarlijks 75.000 eerstgeborenen. Het 
volgende jaar gaat het dus om 150.000 
gevallen. Deze maatregel kan, als hij 
op 0- tot 2-jarigen (alleen nieuwe ge-
vallen) slaat, in 1981 f 78 miljoen aan 
extra ombuigingen opleveren. Als hij 
op 0- tot 3-jarigen slaat, levert dat f 95 
miljoen in 1981 op en, omdat het volle-
dig effect ervan pas in 1982 optreedt, in 
dat jaar is dit zelfs f 120 miljoen. Wij 
spreken echter nog niet over Bestek 
'82. Dit is dus iets minder relevant. 
Maar eigenlijk zouden wi j al over een 
Bestek '85 moeten nadenken. In dat 
geval zou het natuurlijk weer wel rele-
vant zijn. Het gaat hierbij om de in on-
derhoudskosten goedkoopste kinde-
ren. Omdat het om de eerstgeborenen 
gaat, is er ook geen sprake van compli-
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cerende rangorde-effecten. Dit afwe-
gende, vinden wi j het alleszins verant-
woord, deze oplossing, die het draag-
vlak van de onderhavige maatregel 
flink zal verbreden, aan te dragen. Het 
betekent, wat ons betreft, een eerste 
stap op weg naar leeftijdsdifferentiatie 
van de kinderbijslag. 

Een bevriezingsmaatregel voor de 
bijslag van het tweede kind als alterna-
tieve, compenserende ombuiging zien 
wi j , evenals het kabinet, op dit mo-
ment niet zitten. De hierbij werkzame 
automatismen maken een op alle leef-
tijdscategorieën slaande bevriezings-
maatregel op dit moment van loonma-
tiging onaantrekkelijk, omdat de ge-
huwde modale werknemer met twee 
kinderen model staat bij de loonaan-
passingen. Dit maakt overigens wel dui-
delijk, dat het ti jd wordt die loonaan-
passingen op andere leest te schoeien. 
Hoe ziet de Staatssecretaris dat? 

Mijnheer de Voorzitter! In deze tijden 
van 'minder meer' en van een redelijk 
offer naar draagkracht van iedereen 
voor hèt grote doel 'nieuwe arbeids-
plaatsen scheppen', is het toch goed te 
blijven wijzen op één van debelangrijk-
ste uitgangspunten van ons kinderbij-
slagstelsel - ik noemde dat al in het be-
gin van mijn b i jdrage- : geen volledige 
vergoeding van de kosten van het kind, 
opdat de eigen verantwoordelijkheid 
van de ouders ook in hun financiële 
situatie tot uitdrukking blijft komen. Mag 
ik daarom eindigen met een parafrase 
op vader Cats: 'wie geen kostbare ' -
Cats sprak van lieve - 'kinderen heeft, 
weet voorwaar niet dat hij leeft'. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het komt onze fractie als 
noodzakelijk voor het wetsontwerp 
over de tweede fase van de herstructu-
rering van de kinderbijslag te plaatsen 
in het kader van de pogingen die dit 
kabinet, maar ook het vorige, in het 
werk stelt, maar ook heeft gesteld om 
een halt toe te roepen aan de uitholl ing 
van de rendementen van het bedrijfs-
leven, met inachtneming van de nood-
zaak de koopkracht, grosso modo, te 
handhaven, dus: kostenbeheersing en 
bestrijding van de inflatie, vooral toe-
gespitst op de handhaving en bevor-
dering van de werkgelegenheid. Het 
spook van de werkloosheid waart nog 
steeds angstwekkend romd. 

Daarom vonden wi j het een zeer be-
langrijke stap, gedaan door de be-
windsman van Sociale Zaken, om in ie-
der geval over bepaalde aspecten, on-
der andere over het arbeidsmarktbe-
leid, opnieuw de sociale partners voor 

een gesprek u i t te nodigen. Wij hopen 
dat dit initiatief door hen in positieve 
zin zal worden aangegrepen, hoewel 
wi j , gezien de persberichten, hierbij 
wat vraagtekens zetten. Wij doen in ie-
der geval wel een beroep op hen. 

Zoals zowel bij de behandeling van 
de eerste fase als nu bij de schriftelijke 
voorbereiding van de tweede fase is 
gebeurd, stond onze fractie van meet 
af aan een andere oplossing voor 
ogen, die meer uitdrukkelijk het fisca-
le-draagkrachtbeginsel tot uitdrukking 
bracht. Daarbij komt het feit dat wi j 
principiële bezwaren blijven koesteren 
tegen het verplichtende karaktervan 
ook dit soort sociale verzekerin-
gen, ook al kan gesproken worden van 
een oneigenlijke sociale verzekering. 
Immers, het ontvangen van kinderen 
behoort in ieder geval niet als een last, 
maar als een zegen te worden be-
schouwd. Kinderen zijn een zegen van 
de Heere, zegt de Bijbel. Werd dit maar 
meer zo beleefd, dan zouden de vra-
gen rondom het ontstaan, het bestaan 
of het voortbestaan van het leven ook 
vanuit die invalshoek worden bena-
derd. Dan zouden de bijbelse normen 
ook tot leidend beginsel worden geno-
men met zegenrijke gevolgen voor en-
keling en samenleving, voor staat en 
maatschappij. De aan de gang zijnde 
ontwikkelingen op dit gebied doen ons 
echter het ergste vrezen. De wolken 
van Gods oordeel hangen dreigend en 
laag over ons volk, omdat er schier 
geen vragen zijn naar Hem en Zijn ge-
boden. Wat hebben wi j dan te verwacfv 
ten? 

Het moet ons van het hart dat in vroe-
gere ti jden, toen de levensonstandig-
heden aanzienlijk soberder waren dan 
vandaag, men desondanks meer reke-
ning hield met de rechten en inzettin-
gen van de Allerhoogste. Dat heeft 
toch zegen gebracht. Zullen wi j , als het 
nageslacht van hen, dan die zegen ver-
achten, gelijk het oude Israël? Daarvan 
zegt de profeet: 'Toen Jeschurun vet 
werd, sloeg hij achteruit'. Daarmee 
doelde hij op het feit dat de welvaart 
oorzaak werd van het negeren van 
Gods geboden. Wat is daarop ge-
volgd? Dat is oorlog en ballingschap. 
Moeten wi j , als eens een christelijke 
natie, dat niet ter harte nemen? Tot de 
Wet en tot de Getuigenis, zo zij niet 
spreken naar dit woord, zij zullen geen 
dageraad hebben. Anderzijds bl i j f t toch 
gelden dat in het houden van Zijn 
geboden groot loon ligt. 

De bewindslieden zagen niet goed 
hoe het afschaffen van de bijslag en 
het inbouwen daarvan in de lonen zou 
moeten plaatsvinden. Wij zijn ons er-
van bewust dat wi j hier een moeilijk 

probleem hebben gesteld. Wij vermo-
gen echter toch niet in te zien waarom 
niet reeds in de dertiger jaren is geko-
zen voor loonsverhoging in plaats van 
bijslagen. Ook vandaag de dag zijn er 
nog een aantal gezinnen die geen bij-
slag ontvangen, die van het inkomen 
toch rond moeten komen terwijl zij 
soms een groot aantal kinderen tellen. 
Zij doen dat ook vaak. 

Kennelijk is het dus wel mogelijk. Of 
liggen de problemen meer op het vlak 
van de tanende offerbereidheid en van 
het verminderen van het verantwoor-
delijkheidsbesef en van het besef dat 
de ouders, ter wille van de opvoeding 
van kinderen in de vreze des Heeren en 
ten nutte van de maatschappij, vr i jwi l-
lig moeten afzien van vele zaken die 
het leven kunnen veraangenamen? 
Onze fractie wil maar zeggen dat wi j 
ook hierbij weer stoten op een grond-
fout in ons menselijk leven. Het is dui-
delijk dat datgene wat onze fractie 
voor ogen staat slechts te realiseren is 
wanneer brede lagen van ons maat-
schappelijk leven dat zouden aanvaar-
den. Dat wel ! De overheid heeft echter 
wel de roeping, in ieder geval ter zake 
stimulerend te werken. Dat vragen wi j 
dan ook van haar op dit punt. 

Onze fractie heeft zich pas na ampe-
le overweging en nadat het draag-
krachtbeginsel nog eens uitdrukkelijk 
in de belastingwetgeving was vastge-
legd - met name wat de kinderaftrek 
bet re f t - neergelegd bij de uitwerking 
van dat beginsel via het toekennen van 
gelijke, en dus niet inkomensafhanke-
lijke, bijslagen. Nochtans hebben wi j 
het sterke gevoel dat een ombuiging 
van dezelfde omvang als thans be-
oogd mogelijk was geweest wanneer 
zou zijn teruggekeerd naar het vóór 
1973 geldende stelsel, een ombuiging 
die - en dat vinden wi j een belangrijke 
zaak - inderdaad via de progressie in 
de algemene belastingheffing het ada-
gium 'de sterkste schouders zullen de 
zwaarste lasten dragen' ten volle recht 
had doen wedervaren. Zien wi j dit ver-
keerd? 

Ombuigen doet altijd pijn. De vakbe-
weging stelt dat ook het in de plaats 
van inkomensafhankelijke bijslagen 
gekomen voorstel, het voor één extra 
kind tellen van 16-en 17-jarige stude-
rende kinderen te laten vervallen de be-
stedingsmogelijkheden beperkt. Daar-
in heeft zij schoon gelijk. Dit was toch 
ook de bedoeling? Anders behoeven 
wi j immers niet om te buigen. Bij welk 
inkomen zou een inkomensafhankelij-
ke regeling reeds nadelen hebben op-
geleverd om het geraamde bedrag aan 
ombuigingen van ongeveer f 800 min. 
te krijgen? Wij hebben sterk de indruk 
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dat in dat geval Jan Modaal zeker en 
misschien ook nog lagere niveaus 
eveneens hadden moeten inleveren. 
Zien wi j dat goed? 

Onze fractie heeft de voorstellen in 
samenhang met de extra bijdragen in 
de TS-regeling wil len bestuderen. Het 
inkomenspolitieke effect tot een inko-
men van ongeveer f 34.000 is, gelet op 
de uitwerking hiervan op de besteed-
bare inkomens, toch niet helemaal be-
vredigend. Immers, hoe verfijnd ook -
ten aanzien van de grote gezinnen en 
ten aanzien van het gelijktijdig hebben 
van twee of meer kinderen van betrok-
ken leeftijden - het resultaat is dat de 
extra toeslag aan de middengroepen 
geen soelaas biedt. Worden deze groe-
pen niet toch al, vanwege de progres-
sie en vele andere inkomensafhankelij-
ke overheidsregelingen, extra belast? 

In dat verband wi l ik er ook op wijzen 
dat in het algemeen het stelsel van 
renteloze voorschotten, van beurzen, 
van de toeslagregeling, toch meestal 
terecht zal komen bij en soelaas zal 
bieden aan de laagste en lagere inko-
mensgroepen, die daardoor veelal 
geen aanspraak kunnen maken op het 
extra telkind, conform de eis van het 
criterium dat de hoogte van de ten las-
te van de ouders komende dan wel 
blijvende onderhoudskosten bepalend 
is voor het al of niet verlenen van extra 
bijslagen per kind, zulks op grond van 
de eis van de mate waarin dit gebeurt. 
In dit verband gebruikt men de begrip-
pen 'in belangrijke mate', dan wel 'gro-
tendeels', 'geheel of nagenoeg ge-
heel', in ieder geval meer dan 50% of 
meer dan 90%. 

Reeds nu heb ik het gevoel dat een 
groot aantal 16-en 17-jarigen toch niet 
in aanmerking zou komen voor die ex-
tra kinderbijslag. In dat verband rijst 
dan ook de vraag, of en zo ja, hoe de 
extra toeslagenregeling ter compensa-
tie van het verlies aan kinderbijslag 
doorwerkt op met name de groep van 
de laagste inkomens tot modaal toe. 

Hierop doorredenerend zou in som-
mige gevallen zelfs sprake kunnen zijn 
van een verbetering ten opzichte van de 
huidige situatie, omdat de extra toeslag 
niet gebonden is aan het feit van het 
niet meer kunnen profiteren van de ex-
tra bijslag. Is deze conclusie juist? Zo ja, 
dan zou sprake zijn van een extra stimu-
lans om onderwijs te gaan volgen. Zo 
niet, dan zou ik gaarne een nadere uit-
eenzetting ontvangen. 

Ik wil vervolgens een vraag stellen 
naar aanleiding van bijlage 1 van de 
memorie van antwoord. Behalve de 
percentages zijn daarin namelijk ook 
de bedragen gegeven van de voor- en 
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nadelen van het voorstel, in vergelij-
king met bevriezing bij verschillende 
situaties. Wij kunnen hier inkomen, 
maar zijn de hier genoemde bedragen 
ook verdisconteerd naar bij voorbeeld 
de toestand per 1 januari 1979? Zo 
niet, is dan de voorstelling niet te preg-
nant, omdat een gulden in, bij voor-
beeld, 1983 niet dezelfde waarde heeft 
als een gulden nu? Hoe zou de bijlage 
luiden wanneer wel met deze waarde-
verschillen rekening was gehouden? 

Mijnheer de Voorzitter! Door onze 
fractie is als mogelijk alternatief ge-
noemd het verschuiven naar 1 januari 
1980 van de invoering van het voor-
stel. De bestrijding hiervan in de me-
morie van antwoord is - uiteraard wat 
de budgettaire kant betreft - wel steek-
houdend, want er komt een gat in het 
financieringstekort van ongeveer f 120 
min., hoewel daar staat tegenover de 
mogelijke netto besparing van f 107 
min. op de TS-regeling. 

Wat de overige argumenten betreft, 
zeggen de bewindslieden eerst, dat zij 
de ratio niet zien van uitstel. Ons voor-
stel was juist op het uit en te na in de 
toelichting benadrukte element van ge-
wenning, het voorkómen van direct be-
lang, dat zou gelden voor de ouders van 
kinderen die direct na 1 januari 1979 16 
jaar worden. Uitstel zal toch aan de ge-
wenning meer recht doen? Het zou bo-
vendien tegemoet komen aan het be-
zwaar, dat verkregen rechten op korte 
termijn zouden worden aangetast, 
waardoor het tevens de rechtszekerheid 
zou bevorderen. 

Wat de aangevoerde mate van onze-
kerheid betreft, ook dit argument 
spreekt mij niet aan, immers, dit geldt 
toch ook voor alle ouders van kinderen 
die na 1 januari 1979 15 jaar worden? 
In ons voorstel zou dan de aanvulling 
van de TS-regeling kunnen vervallen, 
hetgeen - ik wees er al op - wellicht 
als compensatie kan dienen voor het 
verlies aan budgettaire middelen. 

In dit verband vraag ik mij af, of het 
argument van vermindering van on-
derwijskansen wel zo doorslaggevend 
is. De bewindslieden wijzen steeds op 
het subjectieve karakter in de waarde-
ring hiervan. Onze fractie gaat ervan 
uit, dat elke rechtgeaarde vader of 
moeder de plicht heeft, hun kinderen 
met God en met ere groot te brengen 
en dat zij zich zeker ter wil le van het 
bereiken van een verantwoorde plaats 
in de maatschappij offers willen ge-
troosten, uiteraard rekening houdend 
met ieders van God ontvangen gaven 
en talenten, want wi j moeten niet ver-
geten, dat ook hierin de grote ver-
scheidenheid, in de schepping gelegd, 
tot uiting komt. Het is voor ons wel een 
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gebrek in de voorhanden zijnde gege-
vens, dat zo weinig materiaal aanwe-
zig is dat het verband tussen inkomen 
en onderwijsrichting kan laten zien. 
Niet, dat dit de beslissende factor is, 
maar toch zal dit het inzicht in de mate-
rie kunnen verbeteren. 

In de stukken is uitvoerig gediscus-
sieerd over een andere grondslag voor 
de bijslagen, met name over het ver-
schil tussen het beginsel van de ge-
zinswelvaart en het beginsel van de 
kosten per kind, welke naar leeftijd 
toenemen. 

Onze fractie spreekt het eerste 
standpunt gevoelsmatig meer aan, 
omdat daar uitgegaan wordt van het 
gezin als cel in de samenleving, terwijl 
de andere theorie toch meer individu-
aliseert. Wij menen dat in de bestaan-
de regeling ook de verantwoordelijk-
heid van de ouders beter tot haar recht 
kan komen. Nu het bestaande systeem 
niet wordt aangetast, menen wi j dat 
bezinning op dit soort vraagstukken 
kan plaatsvinden, waarbij alle voor- en 
nadelen - niet alleen in het materiële 
vlak, maar ook die welke zouden kun-
nen voortvloeien uit een levensbe-
schouwelijk oogpunt - aan de orde 
zullen moeten komen. Wij willen dit de 
bewindslieden meegeven. 

In het kader van het voorstel blij-
vend, zou men ook kunnen denken aan 
de mogelijkheid de eigen inkomsten 
van het kind, met name die welke 
voortvloeien uit vakantiewerk en wel-
ke tot nu toe buiten de bepaling van de 
eigen inkomsten zijn gehouden, te la-
ten vervallen. Zou dat ook niet tot be-
langrijke besparing op de uitgaven 
hebben kunnen leiden? Verrekening 
van alle inkomen uit arbeid zou ook 
het rechtsgevoel beter kunnen bevre-
digen. Kunnen de financiële gevolgen 
van zo'n regeling globaal worden aan-
gegeven? Dan kunnen wij beoordelen 
of hierin een reële bron van besparin-
gen kan zijn gelegen. 

Onze fractie ziet in de thans ontstane 
situatie als gevolg van het feit, dat de 
eerste fase tot stand is gekomen, ter-
wijl via gelijke bijslagen het draag-
krachtprincipe materieel zoveel moge-
lijk gestalte is gegeven, geen aanlei-
ding zich sterk tegen het voorstel met 
een compensatie in de TS-regeling te 
verzetten. Juist het feit, dat inkomens-
derving gedurende maximaal twee 
jaar plaatsvindt en steeds andere kin-
deren betreft, geeft aan dat de last niet 
gelegd wordt op één beperkte groep, 
maar op alle gezinnen die kinderen 
hebben of mogelijk zullen ontvangen, 
in de tijd gemeten. Rekening houdend 
met een aangevulde TS-regeling -
wellicht zal deze nog moeten worden 
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aangepast om met name de midden-
groepen te ontzien en de drempel voor 
de laagste inkomens nog verder te ver-
lagen dan de 25% die thans niet ge-
compenseerd wordt - , poogt men in 
ieder geval de ergste pijn te verzach-
ten. 

In dat kader zou ik wel de aandacht 
wil len vragen voor de dekking van het 
voorstel. Immers, in de meerjarenra-
mingen, zo lees ik in de memorie van 
antwoord, zijn de kosten van de rege-
lingen wel verwerkt, ook die waarin de 
belasting over studietoelagen inclusief 
de aanvulling voor rekening van de 
overheid wordt genomen via een for-
faitaire heffing. Dat is een goede zaak, 
maar de dekking is niet aangegeven. 
Uit het staatje op blz. 15 van de memo-
rie van toelichting, vermeerderd met 
de gegevens op blz. 17 van de memo-
rie van antwoord, blijkt dat de dekking 
in 1979 een gat gaat vertonen van 91 
min., wat voor 1981 oploopt tot 240 
min. Ik neem aan dat in het vroege 
voorjaar ook de dekking daarvan zal 
worden aangegeven in de toegezegde 
nota van het kabinet. Die problematiek 
zal overigens nog de nodige voeten in 
de aarde kunnen hebben. Wij wachten 
af, in het vertrouwen dat het kabinet 
de voorgenomen ombuiging in 1979 
volledig tot haar recht zal laten komen, 
opdat dat jaar metterdaad een gewon-
nen jaar zal blijken. 

Wij vinden in de gegeven situatie 
dat voor thuiswonende invalide kinde-
ren - het zijn er ongeveer 500 - een op-
lossing moet worden gevonden, om-
dat onzes inziens de redelijkheid met 
zich brengt dat niet aan dezen mag 
worden onthouden wat aan gezonde 
studerende kinderen wél wordt be-
steed. Het kostenaspect van een alge-
hele regeling lijkt belangrijk te zijn. Wij 
zouden wil len vragen hoe de Minister 
denkt over de ons sympathieke motie 
van de leden Hermsen en De Korte. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Vandaag bespreken we de 
zogenaamde 2e fase van de herziening 
van kinderbijslag en kinderaftrek die 
dit kabinet voor ogen staat. Het wets-
ontwerp heeft een lange naam. Mijns 
inziens kan het laatste woord 'kinde-
ren' vervallen, de titel kan eindigen 
met '16- en 17-jarigen'. Of zie ik dat 
verkeerd? Dit zou aansluiten bij de mo-
derne visie die jong volwassenen 
vooral ziet als mensen met eigen rech-
ten en niet in de eerste plaats als kin-
deren van hun ouders. 

De herziening van de kinderbijslag 
en -aftrek is niet zozeer ingegeven 

door heroverweging van deze regelin-
gen zelve maar door de mening van dit 
kabinet dat er f 10 miljard aan over-
heidsuitgaven moet worden bezuinigd 
in vergelijking met wat er in 1981 bij 
ongewijzigd beleid zou worden uitge-
geven. Die ombuiging is zeker nodig, 
het ligt echter voor de hand om aller-
eerst te kijken bij die uitgaven waarop 
inhoudelijk al eerder geargumenteerd 
kritiek is uitgeoefend. Het zou beter 
zijn geweest om eerst te beginnen aan 
herziening van kinderbijslag en -aftrek 
wanneer de bezinning over principiële 
aspecten, zoals leeftijdsafhankelijk-
heid, zou hebben plaats gevonden en 
wanneer ook de studiefinanciering 
meer vorm zou hebben gekregen. Nu 
vloeit de herziening voort uit het stre-
ven om vooral de uit de pan gere-
zen overheidsuitgaven te beperken, 
zoals overigens het kabinet Den Uyl al 
van plan was. Ik verwijs naar de Mil-
joenennota 1976. 

Het is echter niet de kinderbijslag die 
zo kostbaar is geworden, eerder hette-
gendeel door daling van het geboortecij-
fer. Het is de min of meer onlogische toe-
neming bij voorbeeld van het aantal 
'arbeidsongeschikt' verklaarden, het 
hoge ziekteverzuim, veel hoger dan in 
aangrenzende landen met vergelijkba-
re gezondheid, in het algemeen de 
toename van de overdrachtsuitgaven. 
Ook het kabinet bewijst lippendienst 
aan vermindering van het volume van 
uitkeringen, van het aantal uitkering-
trekkers. Er gebeurt echter weinig. 

Ik wijs op de noodzaak van verrui-
ming van het begrip 'passende arbeid', 
waarover in Bestek '81 aarzelend is ge-
sproken. De koppeling van passende 
arbeid aan woonplaats, genoten oplei-
ding en dergelijke is in strijd met de dy-
namiek van de maatschappij en leidt 
tot een krappe arbeidsmarkt die ge-
paard gaat met veel ontvangers van 
loondervingsuitkeringen. 

Er zijn echter wel enige argumenten 
voor de voorgestelde herziening. De 
huidige regeling is ingewikkeld; de 
leeftijdsgrens van 16 jaar is willekeu-
rig. Overigens, de nieuwe regeling 
blijft echter ingewikkeld. In de memo-
rie van antwoord zeggen de be-
windslieden op blz. 21, midden 'Na in-
voering van de .... voorgestelde maat-
regel zal er voor alle thuiswonende 
kinderen tot 18 jaar in beginsel een 
recht op enkelvoudige en voor uitwo-
nende kinderen in beginsel een recht 
op tweevoudige kinderbijslag bestaan'. 

Die mededeling is onjuist, slechts 
dié thuiswonende 'kinderen' komen in 
aanmerking die dagonderwijs volgen. 
Bovendien, 1e en 2e kinderen van zelf-
standigen krijgen geen kinderbijslag! 

Het feit dat de memorie van antwoord 
zulke fouten bevat toont aan dat de be-
windslieden zelf het zicht bijster zijn op 
de geldende regelingen en op de ge-
volgen van hun voorstel. Een werkelijk 
eenvoudige regeling zou aan alle kin-
deren, eventueel afhankelijk van hun 
rangnummer, maar onafhankelijk van 
het beroep van hun ouders, en onaf-
hankelijk van de vraag bij wie zij wo-
nen en of ze onderwijs volgen, hoog-
stens afhankelijk van de leeftijd, bijslag 
toekennen. 

De neiging van de bewindslieden 
om zich vaag te uiten blijkt op blz. 14, 
3e alinea van onderen, waar zij stellen 
'dat in beginsel alle bewindslieden de 
verantwoordelijkheid voor dit besluit 
dragen'. Men kan toch staatssecreta-
rissen van andere ministeries dan So-
ciale Zaken en Financiën niet verant-
woordelijk stellen ten opzichte van het 
parlement voor dit wetsontwerp? Ook 
wat ministers betreft duidt het begrip 
'Ministeriële verantwoordeli jkheid' in 
ons staatsrecht op verantwoordelijk-
heid van bepaalde ministers, niet van 
alle 16 tegelijk. 

Onbevredigend is de memorie van 
antwoord op blz. 17 onderaan waarover 
'afwenteling' wordt gesteld: 'Afwente-
ling veronderstelt naar onze mening 
enigerlei actie van de kant van dege-
nen op wie de belasting- en premie-
schuld rust'. Eenwel zeer beperkte 
omschrijving van afwenteling. Als de 
overheid belastingschuld voor eigen 
rekening neemt, noemen de indieners 
dat geen afwenteling? Vermoedelijk 
dus ook niet als een vennootschap een 
belasting- of premieschuld van perso-
neel, directeuren of anderen, voor eigen 
rekening neemt? 

Een van de kernpunten in de discus-
sie vormt de inkomensafhankelijkheid. 
Dit kabinet heeft het plan van het vori-
ge kabinet inzake kinderbijslag in het 
algemeen herzien juist door de kinder-
bijslag niet afhankelijk te stellen van 
het inkomen van de ouders. Daarvoor 
zijn in de gedachtenwisseling die een 
half jaar geleden werd afgesloten ster-
ke argumenten aangevoerd. Het is 
vreemd dat dan nu in de 2e fase als be-
langrijk element wordt voorgesteld 
een uitbreiding van de regeling tege-
moetkoming studiekosten door een 
sterk inkomensafhankelijke leeftijds-
toeslag. 

De verdediging in de memorie van 
antwoord, blz. 13, is zwak. Er wordt be-
too'gd dat het tot grote moeilijkheden 
zou leiden om alle kinderbijslagen in-
komensaf hankelijk te maken. Op de 
bezwaren inzake deze afhankelijkheid 
bij de nieuw voorgestelde toeslagen 
wordt echter nauwelijks ingegaan. Er-
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kend wordt (sub b) dat 'de uitvoering 
van de TS-regeling niet eenvoudig' is. 
Medegedeeld wordt dat bij de 'huidige 
methodiek van de TS-regeling' 'de uit 
te keren bedragen worden gekoppeld 
aan het inkomen in het verleden'. De 
opmerking onderaan blz. 14 'De rege-
ling geldt immers voor een periode 
van twee jaar, zodat ouders slechts 
eenmaal (nl. in het 2e jaar) geconf ron-
teerd zullen kunnen worden met een 
daling van de (in het 1e jaar) toege-
kende subsidie' is onjuist. De ouders 
kunnen meer kinderen hebben die 16 
en 17 worden. Voorts kan de uitkering 
in het 1e jaar al lager zijn dan de 
ouders meenden te kunnen ver-
wachten, omdat zij bij voorbeeld toen 
hun kind 15jaarwaseen kamergingen 
verhuren of overwerk verrichtten 
of promotie maakten. De indieners 
noemen het probleem van het totaal 
van inkomensafhankelijke subsidies 
en heffingen (blz. 14 laatste alinea) een 
'complex probleem' en wijzen erop 
dat een studie aan de gang is. Maar nu 
is een wetsontwerp aan de orde waarbij 
behoort een voorstel om bij algemene 
maatregel van bestuur nieuwe inko-
mensafhankelijke subsidies in te voe-
ren. Mij dunkt dat de indieners ook nu 
serieus dienen in te gaan op de nade-
len van het onsamenhangende com-
plex van deze subsidies en heffingen. 

Het Centraal Planbureau heeft vori-
ge maand in Occasional Paper nr. 15 
'Enkele beschouwingen over de ge-
middelde en de marginale druk voor 
verschillende inkomens' gepubliceerd. 
Daarbij bezien zij belasting, premiehef-
f ing, individuele huursubsidie en stu-
diefinanciering incl. de tegemoetko-
ming studiekosten zoals geldende in 
1976. 

De marginale druk loopt voor een 
gezin met twee kinderen die voortge-
zet onderwijs volgen bij lage inkomens 
omstreeks minimum-modaal loon op 
tot 90%! Volgen twee kinderen weten-
schappelijk onderwijs dan loopt die 
druk op tot boven de 100% met name 
bij het ontvangen van individuele 
huursubsidie. Dat was al absurd maar 
vermoedelijk zullen situaties van mar-
ginale druk boven de 100% nu ook 
gaan voorkomen bij gezinnen met kin-
deren in het voortgezet onderwijs. Een 
dergelijk gedrag van de overheid is on-
verdedigbaar. 

Ik herinner aan de AOW-plus-situatie 
van vier jaar geleden, toen iemand bo-
ven de 65 jaar met bescheiden inko-
men naast AOW meer aan belasting en 
premies extra moest betalen dan dit 
bescheiden inkomen zodat hij slechter 
af was dan iemand die alléén AOW ge-

noot. Terecht vonden kabinet en parle-
ment dat onaanvaardbaar en is dat 
veranderd. 

In het geschrift van het Centraal 
Planbureau wordt op blz. 22 opge-
merkt 'Hoewel de afbouw van uitkerin-
gen door deze vertraging (hoger inko-
men doet subsidies pas later dalen) 
enigszins wordt versluierd, zullen de 
uitkeringsgerechtigden, wanneer zij 
de effecten eenmaal kennen, er ver-
moedelijk niet anders op reageren dan 
op de meer direct ervaren druk van be-
lastingen en premies.'. Daarna worden 
dan de 'Minder gewenste reacties' be-
schreven, zoals minder bereidheid tot 
verhuur van kamers, streven naar be-
loning in natura, ontduiking. Los daar-
van merk ik op dat het onrecht is. Min 
of meer zorgvuldig is gewerkt aan een 
stelsel van progressieve belastingen. 
Uitvoerig wordt door de vakbeweging 
onderhandeld over lonen en loonver-
schillen. Ook binnen de overheid 
wordt minutieus gedifferentieerd, bij 
voorbeeld tussen leraren met meer of 
minder lesuren, of meer of minder be-
voegdheid, of tussen onderwijzers van 
verschillende leeftijd. Dan wordt daar-
na door een onsamenhangend stelsel 
van inkomensafhankelijke subsidies 
ongecoördineerd ingegrepen waardoor 
vooral lage inkomens, zo vanaf mini-
mumloon, worden getroffen. Mensen 
met zo'n inkomen merken dat in hun 
situatie, met kinderen van die leeftijd, 
elke inspanning, elke bevordering etc. 
wordt weggeheven. 

Wij hebben uitvoerige 'Bijlagen bij 
de memorie van antwoord' ontvangen 
(nr. 8), maar de indieners laten na om 
enige serieuze informatie te verstrek-
ken over het totaal aan 'geïntegreerde' 
(d.w.z. opgetelde, juist niet in het be-
leid samenhangende) marginale tarie-
ven dat door hen feitelijk wordt voor-
gestaan voor ouders met kinderen in 
deze leeftijdsgroep (en ontvangers van 
huursubsidie). Daarbij dienen de be-
windslieden het begrip 'marginaal ta-
rief' te behandelen zoals dat in de dis-
cussie over belastingen geschiedt: het 
verschil in heffing bij een kleine stij-
ging (of daling) van het inkomen in 
hetzelfde jaar (zoals nu het maximum 
marginale tarief ink.bel. 72% is); en 
niet, zoals zij onderaan blz. 14 memo-
rie van antwoord verwarrenderwijze 
stellen: het verschil in heffingen of 
subsidies tussen jaar X en jaar X plus 1. 

Het gaat er niet om of een gezin al of 
niet in netto-inkomen vooruitgaat in 
een volgend jaar maar of het door dat 
gezin verkregen hogere inkomen (door 
overwerk, rente, verhuur van kamers, 
promotie) wordt weg belast of niet, 
men dient dan bij voorbeeld twee ge-

zinnen te vergelijken met even oude 
kinderen, maar een klein verschil in ou-
derlijk inkomen. Graag verneem ik met 
name het oordeel van de Staatssecretaris 
van Financiën hierover. Concluderend 
merk ik op dat het wetsontwerp met de 
bijbehorende voorstellen geen sterke, 
maar op vele punten zelfs een ondoor-
dachte indruk maakt. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie was destijds 
al, zacht uitgedrukt, niet enthousiast 
over de plannen van het vorige kabinet 
op dit gebied, met name ten aanzien 
van de inkomensafhankelijke studiefi-
nanciering. Wij zijn uitdrukkelijk voor-
standers van de integrale studiefian-
ciering, van het studieloon, onder an-
dere met het argument dat kinderen 
daardoor meer onafhankelijk van hun 
ouders worden gemaakt. Het is duide-
lijk dat de kosten daarvoor hoog zijn. 
Die kosten moeten worden opge-
bracht via de directe belastingen met 
een sterke progressie, dit alles vanuit 
het oogpunt dat onderwijs een collec-
tieve voorziening behoort te zijn, die 
uit de algemene middelen wordt be-
kostigd. Die algemene middelen moe-
ten dan maar zeer progressief worden 
verkregen. 

Dit wetsontwerp is uiteraard hele-
maal onaanvaardbaar. Het komt neer 
op het vervangen voor de jaarklassen 
16 en 17 van het recht op tweevoudige 
kinderbijslag door dat op enkelvoudi-
ge kinderbijslag voor studerende 
thuiswonende kinderen, voor invalide 
thuiswonende kinderen en voor zoge-
naamde huishoudkinderen. Dat recht 
gaat volgens dit wetsontwerp pas op 
18 jaar in in plaats van op 16 jaar. In de 
tweede plaats komt het neer op het 
vervangen voor de jaarklassen 16 en 17 
van uitwonende kinderen van de 
drievoudige kinderbijslag door de 
tweevoudige. Ook die zou voortaan 
pas met 18 jaar ingaan. 

Van die leeftijdsgrens erkent de Re-
gering in de memorie van toelichting 
op blz. 9, dat die tamelijk arbitrair is. 
De argumenten die voor 16 jaar kun-
nen worden aangevoerd, worden 
daarin besproken. Het eerste is dat de 
schoolgeldverplichting bij 16 jaar zou 
ingaan. Daarvan zegt de Regering te-
recht dat het niet waar is. Zij gaat in bij 
het vijfde leerjaar na het lager onder-
wijs. Zij zegt er dan bij dat het meestal 
bij 17 jaar is. Dat vind ik niet zo'n ge-
weldig argument. Het komt ook nogal 
eens voor dat het bij 16 jaar is, trou-
wens ook wel bij 18 jaar en ik ken zelfs 
gevallen van 15 jaar. Hoe het zij, als 
het dan al bij 17 jaar is, dan zou een 
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verplaatsing van 16 naar 17 jaar voor de 
hand liggend zijn en niet die van 16 
naar 18 jaar. 

Het tweede argument is dat het gra-
tis meeverzekeren bij de vri jwil l ige zie-
kenfondsverzekering mogelijk is tot 16 
jaar. Daaraan voeg ik toe dat het hef-
fen van lagere premies bij de particu-
liere ziekteverzekering in het algemeen 
tot 16 jaar gebeurt. Dat wordt in de 
stukken niet genoemd. Ik vind het 
daarom helemaal geen verwaarloos-
baar argument, zoals de memorie van 
toelichting stelt. 

Het voorstel wordt aangeduid als 
uitstel van verwacht aanvullend inko-
men. Dat is dus geen achteruitgang, zo 
zegt het kabinet. Ik herhaal dat ik dit 
een beschrijving vind die een verkeer-
de indruk wekt, omdat men op dat 
aanvullend inkomen pleegt te rekenen. 
De Regering erkent trouwens dat de 
kosten van levensonderhoud bij op-
groeiende kinderen stijgen met de 
leeftijd, althans in het leeftijdsgebied, 
waarover we het nu hebben. Ik vind 
het dan wel wat raar een term als 'ge-
lijkblijvende koopkracht' te gebruiken. 
Trouwens, ook het woord uitstel is in 
die zin misleidend dat het er ten slotte 
op neer gaat komen dat de mensen 
twee jaar korter die extra kinderbijslag 
krijgen. Het is dus geen verschuiving 
in de loop van de ti jd maar een verkor-
ting van de totale periode, waarover 
men het ontvangt. 

Van dit soort voorstellen moet 
worden erkend, zoals destijds door mij 
uitvoerig is betoogd bij de bespreking 
van de eerste fase, dat bij zo'n slechte 
zaak een bijkomend voordeel kan zijn 
het inkomensnivellerende effect, dat 
ervan uitgaat. 

Hierbij moet ik echter enkele kantte-
keningen maken. Ook hier geldt even-
als ten aanzien van de eerste fase van 
de KAKB-operatie dat de nivellerende 
effecten, voor zover ze optreden, niet 
gelden voor gehuwden zonder kinde-
ren en voor ongehuwden. Ik vind dat 
een reden om daarover niet zo ver-
schrikkelijk positief te zijn. Ik vind ni-
velleren uiterst noodzakelijk, maar 
vind dat dat dan eigenlijk integraal 
moet gebeuren en zich niet tot bepaal-
de categorieën mag beperken. 

Bovendien is het inkomensnivelle-
rende effect helemaal niet zo fraai. Ik 
bedoel daarmee dat de relatieve inko-
mensachteruitgang niet enigszins re-
gelmatig toeneemt met de toeneming 
van het bruto-inkomen. Dat blijkt heel 
duidelijk uit de tabel op blz. 20 van de 
tweede bijlage van de memorie van 
toelichting, waar het gezamenlijke ef-
fect van de eerste fase en de tweede 

fase van de KAKB-operatie en van de 
compenserende maatregelen worden 
opgevoerd voor vijf inkomenscatego-
rieën en voor zes verschillende gezins-
samenstellingen. Daar zie je helemaal 
niet dat geleidelijke toenemen van de 
procentuele achteruitgang in besteed-
baar inkomen naarmate het inkomen 
hoger wordt, integendeel. Er zit een 
groot aantal anomalieën in. 

De hoogste categorie, die van een 
bruto-inkomen van f 75.000 per jaar, 
gaat in vier van de zes genoemde ge-
zinssamenstellingen met een percen-
tage achteruit dat ligt tussen het per-
centage, waarmee het modale inko-
men achteruitgaat en het percentage 
waarmee het inkomen van f 40.000 
achteruitgaat. In het vijfde geval is de 
achteruitgang gelijk aan de achteruit-
gang in procenten van het modale in-
komen; in het zesde geval is het nog 
erger, want daar ligt de procentuele 
achteruitgang van het bruto-inkomen 
van f 75.000 tussen de procentuele 
achteruitgangen van het minimum-in-
komen en het modale inkomen in. 
Wanneer je de kolommen van f 40.000 
en f 50.000 vergelijkt, is in vijf van de 
zes gezinssamenstellingen de relatie-
ve achteruitgang bij een inkomen van 
f 40.000 groter dan bij een inkomen 
van f 50.000 Wanneer je kijkt naar de 
kolommen minimum-i.nkomen en 
modaal inkomen is er een geval bij, en 
wel dat van 9 kinderen - dat zal in deze 
tijd overigens weinig meer voorko-
men, met name in het zuiden van het 
land komt het weinig meer voor, zo 
heb ik uit de bevolkingsstatistieken be-
grepen, maar ik vind het veel of weinig 
voorkomen van bepaalde gevallen 
geen argument - , waarin de relatieve 
achteruitgang groter is bij het mini-
mum-inkomen dan bij het modale in-
komen. Er zitten dus vele anomalieën 
in. Er is geen regelmatig verlopen ni-
vellerend effect in het geheel. 

Het neveneffect van nivelleren vind 
ik dus maar zeer betrekkelijk. Als dat 
nivelleren al niet bij de primaire inko-
mens gebeur t - volgens sommigen 
kan het daar niet - moet het via de in-
komsten' en loonbelasting, ondanks 
Schendstok. 

Als je kijkt naar dit voorstel en naar 
de adviesaanvrage aan de SER voor de 
derde fase, komt hot erop neer dat de 
inkomens van mensen met studeren-
de thuiswonende, invalide-thuiswo-
nende en huishoudkinderen de leef-
ti jdsgroep van 16 en 17 jaar worden 
aangetast. De totale financiële effecten 
van de gehele operatie komen immers 
overwegend bij deze groep terecht en 
moeten door deze groep worden ge-
dragen. 

Naar mijn mening is het evident dat 
de onderwijskansen voor jongeren 
door zulke operaties kleiner worden. 
De Regering zegt weliswaar dat er 
geen verband kan worden aangetoond 
tussen kinderbijslag en deelneming 
aan het onderwijs, maar gaat over tot 
zekere compenserende maatregelen, 
waarmee zij impliciet toegeeft, dat zij 
ervan uitgaat dat er een verband is. 

Die compensatie is naar mijn me-
ning zeer onvoldoende. Op zijn minst 
moet er naar mijn mening een volledi-
ge compensatie komen voor de weg-
vallende kinderbijslagen voor inko-
mens tot aan de verschillende draai-
punten van de eerste fase van de 
KAKB-operatie. De tegemoetkoming in 
de studiekosten is niet alleen veel te 
laag, maar bovendien erg degressief 
met het inkomen. Bovendien is het in-
komenseffect ook negatiever naarma-
te er meer kinderen in een gezin zijn. 
Dat geldt in het algemeen, want ook 
hier doen zich weer een aantal anoma-
lieën voor, die ik niet zal noemen, ze-
ker niet volledig. 

Ik zal enkele problemen aangeven: 
Iemand met een modaal inkomen en 
een studerend eerste kind van 16 jaar 
ziet ruim f 1400 extra kinderbijslag 
wegvallen, waarvoor hij geen tege-
moetkoming krijgt. 

De minimumloner met een kind in 
het lager beroepsonderwijs, het lager 
algemeen vormend of het middelbaar 
algemeen vormend onderwijs, krijgt 
alleen maar f 330 directe studiekosten-
compensatie als het kind thuis is. Als 
het kind moet reizen, krijgt hij maximaal 
nog f 990 reiskostenvergoeding erbij. 
Deze bedragen zijn veel te laagl 

Interessant is nu dat bovendien 
wordt aangekondigd dat de compen-
satie, zowel wat betreft het bedrag als 
de inkomensgrenzen waarvan de 
hoogte van de compensatie afhankelijk 
is, in de toekomst zal worden bepaald 
aan de hand van het verloop van de 
prijsindex, dat wil zeggen aan de hand 
van een index die lager ligt dan de tot 
nu toe gehanteerde gemengde loon-
en prijsindex die in feite bij de groei 
van de kinderbijslag wordt gehan-
teerd. Dit betekent dat de achteruit-
gang in de toekomst steeds groter zal 
worden vergeleken bij wat men op dit 
moment kan verwachten op grond van 
de bestaande regelingen. Tenzij men 
rekening zou moeten houden met de 
mogelijkheid dat de prijsindex hoger 
kan uitvallen dan de gemengde loon-
en prijsindex. 

Deze algemene vraag, die betrek-
king heeft op veel aspecten van de om-
buigingsoperatie, zou ik bij dit debat 
wel eens door de Regering beant-
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woord wil len zien. Houdt het kabinet 
rekening met de mogelijkheid dat de 
gemengde prijs- en loonindex wel 
eens lager zou kunnen zijn in de huidi-
ge economische situatie in Nederland 
dan de prijsindex sec? Preciezer gefor-
muleerd: Heeft het kabinet die moge-
lijkheid betrokken bij het maken van 
dit wetsontwerp? Dan zou de typische 
situatie ontstaan dat door het vervan-
gen van de gemengde index door de 
prijsindex de in de toekomst optreden-
de bezuinigingen geringer worden dan 
thans wordt voorzien. Dat is natuurlijk 
een interessant perspectief en vandaar 
mijn vragen. 

De heerNijhof (DS'70): Ik wi l graag 
een aanvullende opmerking maken. 
Het betoog van de heer Van der Spek 
spreekt mij bijzonder aan. Ik wil er nog 
op wijzen dat de inkomensvorming 
sterker beheersbaar is door de over-
heid dan bij voorbeeld de grondstof-
fenprijzen. 

De heer Van der Spek (PSP): Ik dacht 
dat ik heel pikant was, maar de heer 
Nijhof maakt het nog pikanter. De Re-
gering kan in haar antwoord de over-
treffende trap leveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van het probleem van de invalide thuis 
wonende kinderen van 16 en 17 jaar 
zegt de memorie van toelichting dat de 
Regering zich beraadt op een studie 
over dit probleem. Ik wi l beklemtonen 
dat een structurele verbetering van de 
positie van deze kinderen nodig is. Zij 
hebben geen recht op een zelfstandige 
uitkering, want dat begint pas op de 
leeftijd van 18 jaar op grond van de 
AAW. Dit in tegenstelling tot degenen, 
die kunnen werken; de laatste categorie 
heeft een loon - i n geval van werk- of 
een uitkering. Ik pleit voor een verla-
ging van de leeftijd, waarbij de AAW-
uitkering ingaat, naar 16 jaar. 

D 
De heer Nypels (D'66): Neen, mijnheer 
de Voorzitter, zo gaat het niet! Beper-
king van het recht op meervoudige 
kinderbijslag en kinderaftrek voor 16-
en 17-jarige studerende en invalide 
kinderen en 'huishoudkinderen', roept 
ook bij ons onoverkomelijke bezwaren 
op! 

Weliswaar heeft de Regering mis-
schien enigszins gelijk als in de memo-
rie van toelichting wordt gesteld dat 
de kosten per kind geleidelijk stijgen 
met de leeftijd en dat bij het bereiken 
van de 16-jarige leeftijd geen plotselin-
ge extra kosten ontstaan in de onder-
houdskosten als direct gevolg van de 
studie, maar dit pleit op zichzelf niet 

voor beperking van het recht op meer-
voudige kinderbijslag maar voor een 
betere differentiatie naar leeftijd. Ook 
het argument dat de voorgestelde 
maatregel geen vermindering van in-
komen tot gevolg heeft, maar slechts 
uitstel van inkomenstoeneming gedu-
rende twee jaar, is ons inziens niet 
steekhoudend. 

Het regeringsvoorstel leidt tot min-
der hoge gezinsinkomens in perioden 
waarin de gezinsuitgaven in verband 
met studerende kinderen snel stijgen 
naar een hoger niveau. De beperking 
van meervoudige kinderbijslag komt 
het hardst aan in de gezinnen waar de 
financiële draagkracht beperkt is. De 
meervoudige kinderbijslag is in het le-
ven geroepen om aan de stijgende on-
derhoudskosten van studerende en in-
valide kinderen tegemoet te komen. 
Voor 16- en 17-jarigen is een verande-
ring in de behoeften van het kind, on-
der andere ten opzichte van sportbe-
oefening en culturele vorming, in vele 
gevallen aantoonbaar. Met name voor 
de lagere en middeninkomensgroepen 
levert dit in de praktijk vaak zeer moei-
lijk te dragen lasten op. 

Evenals de meerderheid in de SER, 
de vakbeweging en de Nederlandse 
Gezinsraad en het sociaal-cultureel 
plan bureau vinden wij het risico te 
groot dat door de beperking van de 
meervoudige kinderbijslag de onder-
wijskansen voor 16- en 17-jarige kinde-
ren uit de laagste en middeninko-
mensgroepen worden geschaad. 
Voortzetting van het onderwijs is na-
tuurlijk op zichzelf al van grote beteke-
nis voor de ontplooiing van de jon-
gens en meisjes op die leeftijd. Daar-
naast lijkt ons het argument zwaar we-
gend dat beperking van de meervoudi-
ge kinderbijslag tevens kan leiden tot 
vergroting van de toch al zo grote 
jeugdwerkloosheid of tot een vergroot 
beroep op sociale uitkeringen. De keu-
ze voor een voortzetting van het on-
derwijs voor 16- en 17-jarige kinderen 
en daarmee eventueel ook voor latere 
leeftijden, behoort door de regerings-
voorstellen niet negatief beïnvloed te 
worden. Wat dit betreft ben ik het ook 
eens met de overtuigende, grote reeks 
bezwaren die collega Van Kemenade 
hiertegen naar voren heeft gebracht. 

De Regering heeft getracht, door 
compenserende maatregelen in de 
studiekostensfeer de nadelige effecten 
van de beperking van de meervoudige 
kinderbijslag te voorkomen. Wij be-
twijfelen ernstig of de voorgenomen 
compensatie hiervoor toereikend is. 
De bezuiniging in de kinderbijslagsfeer 
zal volgens de Regering in 1981 ruim 
f 800 min. moeten opleveren. De com-

pensatiemaatregel zal daarentegen 
voor dat jaar slechts ruim f 100 min. 
netto kosten, zodat de gezinnen met 
16- en 17-jarige kinderen ± f 700 min. 
minder aan tegemoetkoming in de 
kosten van opvoeding zullen ontvan-
gen. Zelfs voor de laagste inkomens-
groepen vindt geen volledige compen-
satie plaats, terwij l de compensatie 
snel afloopt bij hogere inkomens dan 
het min imum inkomen. Speciaal voor 
de middengroepen achten wij deze 
forse inkomensvermindering niet aan-
vaardbaar. 

Een billijke compensatieregel vraagt 
veel hogere studiekostentoeslagen 
dan nu voorgesteld. Maar wanneer dit 
zou gebeuren, worden de besparingen 
voor de Rijksbegroting en de kinder-
bijslagfondsen vanzelfsprekend weer 
aanmerkelijk minder. Hierbij komt dat 
de voorgestelde compensatiemaatre-
gel in de studiekostensfeer inkomens-
afhankelijke toeslagen geeft, terwijl 
de Regering, gelijktijdig inkomensaf-
hankelijke kinderbijslagen afwijst, het-
geen wi j weinig consequent vinden. 

Ook al hebben wi j grote bezwaren 
tegen het huidige wetsontwerp; dat 
wil niet zeggen dat wi j uitgavenbeper-
kingen in de kinderbijslagsfeer afwij-
zen. Integendeel, opbouw van een 
goed sociaal zekerheidstelsel, naast 
allerlei andere collectieve voorzienin-
gen, zoals op onderwijsgebied, vraagt 
veel geld. Ten einde verbetering en in-
standhouding van de meest noodzake-
lijke voorzieningen in de toekomst op 
de lange termijn niet in gevaarte bren-
gen, vinden wi j het aanvaardbaar, de 
totale tegemoetkomingen in de kinder-
bijslagsfeer te beperken. In sommige 
gevallen is de kinderbijslag minder 
dringend nodig geworden. Gegeven 
de reële algemene inkomensstijgingen 
van de afgelopen jaren, is het minder 
dringend dan bij voorbeeld de voorzie-
ningen uit verschillende sociale wet-
ten met betrekking tot ziekte, invalidi-
teit, werkloosheid en ouderdom. Ook 
is het minder dringend dan de opbouw 
van een goed aanvullend pensioen-
stelsel naast de AOW voor iedereen. 
Op grond daarvan zijn wij wel bereid, 
mee te werken aan maatregelen die 
het door de Regering beoogde bedrag 
aan uitgavenbeperkingen ruim zullen 
opleveren. 

De meerderheid in de SER adviseert 
als alternatief voor het regeringsvoor-
stel, alsnog in de tweede fase over te 
gaan tot invoering van een stelsel van 
inkomensafhankelijke kinderbijslagen 
vanaf een bepaald draaipunt-inkomen. 

Evenals de Regering en verschillen-
de sprekers vóór mij houden wij onze 
bezwaren hiertegen zoals wi j reeds bij 
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Nypels 
de bespreking van de eerste fase der 
herstructurering van het stelsel van 
gezinssubsidies in juni van dit jaar 
weergaven. Samengevat, komen deze 
op het volgende neer. Verschillende 
sociaal-economische ontwikkelingen 
gedurende de laatste jaren hadden 
reeds een belangrijke inkomensnivel-
lering ten gevolge, hetgeen overigens 
in de meeste gevallen onze instem-
ming heeft gehad en nog heeft. Ge-
combineerd met invoering van inko-
mensafhankelijke subsidiestelsels, kan 
dit nu reeds leiden tot situaties waarbij 
voor verschillende inkomensgroepen 
bruto-inkomensstijgingen geen reëel 
voordeel en soms zelfs een nadeel op-
leveren. 

Zoals bekend, is dat het gevolg van 
een cumulatie van: belastingprogres-
sie, premieheffing, dalende aanspra-
ken op individuele huursubsidie en 
studietoelagen, inkomensafhankelijke 
bijdrage aan school, gezinsverzorging, 
kerk, vakbond, partij enz. Door deze 
ongecoördineerde en chaotische inko-
menspolitieke regelingen bestaan 
thans reeds schrijnende toestanden bij 
de lagere en de middeninkomensgroe-
pen. Een nieuw gezinssubsidiestelsel 
mag dit niet gaan verergeren. Hierbij 
komt nog een praktisch probleem wat 
de uitvoering betreft. De belasting-
dienst zou alle ouderlijke belastbare in-
komens moeten doorgeven aan de uit-
voeringsinstanties die de bijslag beta-
len. Dit zal weer tot extra bureaucratie 
en grote vertraging kunnen leiden. 

Omdat wi j de weg van inkomensaf-
hankelijke kinderbijslagen ook niet wil-
len inslaan, stelt de fractie van D'66 
een tweetal alternatieven voor die te 
zamen het door de Regering gewenste 
bedrag aan uitgavenbeperking in de 
periode tot en met 1981 en ook, wat 
het niveau betreft, voor de periode 
daarna zullen opleveren. 

Allereerst stellen wij per amende-
ment voor de kinderbijslagbedragen 
voor jonge kinderen tot 4 jaar, geboren 
op of na 1 januari 1979, te halveren. 
Hierbij gaan we uit van het gegeven 
dat de kosten van opvoeding van kin-
deren toenemen met de leeftijd, zoals 
ook in de memorie van toelichting 
wordt vastgesteld. Op grond hiervan 
begint in ons land een algemene op-
vatting te groeien dat, evenals in 
Frankrijk, België en Luxemburg, de kin-
derbijslagen behoren te variëren afhan-
kelijk van de leeftijd van de kinderen. 
Gebaseerd op een goed budgetonder-
zoek zou daarom naar onze mening in 
de derde fase van de herstructurering 
van ons stelsel van gezinssubsidies 
vanaf 1 januari 1980 een differentiatie 

naar leeftijd ingevoerd behoren te wor-
den. Verschillende fracties, zoals VVD 
en CDA, lieten bij de schriftelijke voor-
bereiding van het wetsontwerp, evenals 
vandaag ook duidelijk blijken dat zij in 
die richting denken. 

In juni van dit jaar heeft de fractie 
van D'66 dit ook reeds bepleit. Vooruit-
lopend hierop kan o.i. in de overgangs-
wetgeving, waar wi j nu mee bezig zijn, 
hiermee reeds een begin gemaakt 
worden door halvering der kinderbij-
slagen gedurende de eerste vier levens-
jaren van jonge kinderen. De kosten 
van opvoeding van kinderen tot aan de 
kleuterschoolleeftijd zijn betrekkelijk 
gering, zodat een halvering der kinder-
bijslagen verantwoord geacht moet 
worden. Dit heeft o.i. minder sterke na-
delige effecten dan beperking der 
meervoudige kinderbijslagen voor 16-
en 17-jarigen. 

Als tweede alternatief stellen wij 
voor de kinderbijslagen gedurende 
twee jaar te bevriezen. Hierdoor wordt 
bereikt dat het draagvlak voor de om-
buigingen zo groot mogelijk is, waar-
door het nadelige effect per gezin zo 
gering mogelijk wordt. 

Ons amendement om de kinderbij-
slagbedragen voor jonge kinderen tot 4 
jaar te halveren zal in 1981 een uitga-
venbeperking opleveren van ± f 265 
miljoen. In 1983 wordt het niveau van 
de besparingen hierbij maximaal; nl. 
op een peil van ongeveer f 450 mil-
joen. Het amendement om de kinder-
bijslagen te bevriezen zal kunnen lei-
den tot een besparing van ongeveer 
ruim f 400 miljoen in 1981. Daarmee 
wordt door middel van onze beide 
amendementen te zamen een zelfde 
lastenbeperking verkregen als de Re-
gering voor ogen staat. Het uiteindelij-
ke peil der uitgavenverlaging zal hier-
bij zelfs in 1983 hoger zijn dan volgens 
de regeringsplannen, nl. ca. f 900 mil-
joen. 

De Regering vindt het ongewenst 
om haar eigen plannen nu reeds te 
veranderen in de door ons aangege-
ven richting, omdat zij niet wil vooruit-
lopen op de definitieve, volledige reor-
ganisatie en integratie van het stelsel 
van gezinssubsidies in de derde fase in 
1980. Zorgvuldig onderzoek en overleg 
zou daaraan vooraf moeten gaan. Op 
zichzelf zijn wi j het daarmee eens. 
Maar wi j achten het verantwoord nu 
reeds beide voorstellen voor de twee-
de fase, de overgangsfase, te doen als 
noodmaatregel om de huidige, ingrij-
pende regeringsplannen ten aanzien 
van de 16- en 17-jarige kinderen te 
voorkomen. Door de bevriezing wordt 
als zodanig niet vooruitgelopen op wi j -
zigingen in de uiteindelijke opzet van de 

definitieve gezinssubsidieregeling. Dat 
gebeurt wel door beperking der kinder-
bijslagen voor jonge kinderen, maar dat 
geschiedt in een richting waarover 
langzamerhand overeenstemming be-
gint te ontstaan. 

Evenals de VVD vinden wi j , dat nu 
reeds een stap in de richting van een 
differentiatie naar leeftijd aanvaard-
baar is. Dit kan gebeuren door de kin-
derbijslagen voor jonge kinderen te 
verminderen en de meervoudige kin-
derbijslag voor studerende kinderen te 
handhaven. Latere onderzoekingen 
kunnen dan een betere verfijning in de 
tariefopbouw der kinderbijslagen in de 
derde fase tot stand bregen. 

Overigens zijn wij benieuwd, of de 
nog in te dienen VVD-voorstellen 
veel afwijken van de onze. Hoe het ook 
zij, iets in die richting zal er moeten 
plaatsvinden. Immers, zoals de Rege-
ring het voorstelt, kan het niet! 
Het lid Dolman vervangt het lid Vonde-
ling op de voorzittersstoel. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor zover de kinderbijslag-
regelingen in het algemeen een aan-
deel moeten leveren in de ombui-
gingsoperatie lijkt mij dit een te verde-
digen zaak. Het verzorgen van met na-
me de eerste twee kinderen is bij het 
huidige welvaartsniveau nu eenmaal 
minder problematisch geworden dan 
vroeger. Door handhaving van de kin-
deraftrek en door fiscalisering van de 
bijslagen was mijns inziens zelfs een 
eenvoudig en evenwichtiger systeem 
mogelijk geweest. Dit had dan ook een 
flinke aanzet in de gewenste richting 
kunnen geven. Maar goed, wi j zullen 
niet huilen over de vermorste melk. De 
Regering koos voor een andere weg. 
Het was niet de meest eenvoudige 
weg. Dit blijkt wel uit de moeite die het 
met zich brengt om zonder al te grote 
onrechtvaardigheden een verdere om-
buiging in de sfeer van de kinderbijslag 
regelingen tot stand te brengen. 

Terecht is als een bezwaar tegen de 
voorgestelde regeling aangevoerd, dat 
de ombuiging nu moet worden opge-
bracht door die categorie uit onze be-
volking waarop de zwaarste lasten rus-
ten en dat de onderwijskansen van kin-
deren uit gezinnen met lagere inko-
mens ernstig gevaar lopen. De gewen-
ste doorzichtigheid van het systeem 
wordt ten dele weer teniet gedaan 
door het aanvullende en niet eenvou-
dige systeem van de inkomensafhan-
kelijke leeftijdstoeslagen voor stude-
rende kinderen. Dit werd nodig, omdat 
de Regering zich mijns inziens onno-
dig heeft beperkt in haar mogelijkhe-
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den door zeer formalistisch vast te 
houden aan de gezinswelvaartstheorie 
en door oplossingen in de sfeer van de 
kostentheorie vooralsnog niet toe te 
passen. 

Ter verdediging van de gezinswei-
vaartstheorie wordt vaak aangevoerd, 
dat er toch een in de praktijk gegroeid 
evenwichtig stelsel uit is voortgeko-
men. Er wordt echter vergeten, dat ons 
systeem met een dubbele en drievou-
dige bijslag tot stand is gekomen in 
een ti jd van snelle economische groei. 
Op de kleintjes behoef je dan niet in 
die mate te letten, zoals nu het geval is. 
Zo'n systeem van afrondingen naar 
boven kunnen wi j ons nu dan ook niet 
meer permitteren. 

Het huidige systeem met dubbele 
toeslagen heeft mijns inziens dan ook 
het bezwaar dat het zo grof is. Te waar-
deren is evenwel, dat daardoor heton-
derscheid tussen het 'kosten-per-kind— 
systeem' en het gezinswelvaartssy-
steem toch niet zo absoluut is als de Re-
gering nu wil doen voorkomen. Mede 
daarom heb ik het niet onredelijk ge-
acht, te komen tot een beperking van 
de bijslagen voor de kinderen van 0,1 
en 2 jaar en tot vergroting van de bij-
slagen van de kinderen van 16 en 17 
jaar, zoals reeds is voorgesteld door 
een aantal fracties in het voorlopig ver-
slag. Daarbij was ook de mijne. 

Een wachtkamerregeling is dan niet 
eens nodig om tot een acceptabel om-
buigingsbedrag te komen. Naast het 
voordeel, dat rekening kan worden ge-
houden met de kosten, kan dan het 
voordeel ontstaan, dat de inkomensaf-
hankelijke leeftijdstoeslagen relatief 
van minder belang worden. 

Dat is weer een voordeel, omdat dit 
kabinet terecht ernstige bezwaren had 
tegen de voorstellen van een inkomens-
afhankelijke kinderbijslag, iets wat 
het vorige kabinet wilde. 

Wordt nu niet - de heer Nijhof merk-
te dit ook op - de inkomensafhankelij-
ke bijslag, die er door de voordeur is 
uitgezet, door de leeftijdstoeslagen 
weer via de achterdeur binnenge-
haald? Dit geldt te meer omdat de leef-
tijdstoeslagen, anders dan de kinder-
bijslag, belastbaar zijn. 

Nu heeft het kabinet echter voor dit 
wetsontwerp het kosten-per-kind-sy-
steem willen verschuiven tot een mo-
ment dat de resultaten van verdere 
studies bekend zijn. Als dit zo wordt 
beslist, zullen wi j mijns inziens moeten 
proberen binnen het gepresenteerde 
systeem de best mogelijke variant te 
bedenken. Binnen het systeem van de 
Regering behoeft het niet nodig te zijn 
zo betrekkelijk weinig te letten op de 

positie van de grote gezinnen. In de 
loop der jaren hebben de grote gezin-
nen het beetje bij beetje moeilijker ge-
kregen door de vermindering van de 
differentiatie in de kinderaftrekbedra-
gen. Nu bestaat er, op een enkele uit-
zondering na, geen kinderaftrek meer. 

Uit het overzicht bij de memorie van 
toelichting blijkt dat de grootste gezin-
nen met een min imum- en middenin-
komen er procentueel het meest op 
achteruit gaan. Waarschijnlijk komt dit 
door de sterke aandacht van veel 
maatschappelijke organisaties en van 
bewindslieden voor de verticale inko-
mensverdeling waarbij vaak vergeten 
wordt ook de horizontale inkomens-
verdeling in het oog te houden. Dit 
blijkt bij voorbeeld ook uit het ant-
woord op de vraag in het voorlopig 
verslag om de hoogte van de compen-
satie meer te doen toenemen met het 
kindertal dan thans wordt voorgesteld. 

Volgens de Regering is zoiets onge-
wenst omdat dit dan ook de lagere 
middeninkomens ten goede zou ko-
men. Hier moest horizontaal dus weer 
wijken voor verticaal. Als de toeslag 
per ander kind f 250,- zou bedragen, 
dus vanaf het derde kind, zou de inko-
mensachteruitgang globaal gelijk zijn, 
ongeacht het kindertal. Hoewel dit nog 
niet tegemoet komt aan het uitgangs-
punt dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten moeten dragen, is dit 
altijd nog beter dan het regeringsvoor-
stel dat er nu ligt, waarin de zwakste 
schouders van gezinnen, die nu het 
meest bijdragen tot de economie van 
de toekomst, de zwaarste lasten moe-
ten dragen. Ik voel dit als iets onbillijks. 
Op jaarbasis komt dit bruto op 17 mil-
joen, netto op 11 miljoen. Ter vergelij-
king: dit bedrag is evenveel als een 
wachtkamerregeling van één maand 
zou opleveren. 

Ik vraag de Regering nadrukkelijk of 
zij deze kleine tegemoetkoming voor 
de grotere gezinnen nu helemaal niet 
wil toestaan. Budgettaire compensatie 
zou kunnen worden gevonden door 
een kleine neerwaartse bijstelling van 
het bedrag van de leeftijdstoeslag voor 
het eerste kind. 

Ook ik heb mij verwonderd over de 
inkomensgrens van 34.000 gulden, 
waarbij de tegemoetkoming in de stu-
diekosten tot nul zou worden geredu-
ceerd. Ik zou graag een nadere motive-
ring horen, opdat ik de juist bij dit be-
drag te leggen grens kan begrijpen. 
Had een samenvallen van deze inko-
mensgrens met het draaipunt van de 
eerste fase, dus bij 40.000 gulden, niet 
meer voor de hand gelegen? 

Toen de eerste fase van de aanpas-
sing van de kinderbijslagregeling hier 

werd behandeld, heb ik onder andere 
gezegd dat het mij wat onredelijk toe-
scheen dat de gezinnen met kinderen 
een groter deel van de ombuigingen 
moeten dragen dan de gezinnen zon-
der kinderen en de alleenstaanden. 
Toen heeft de Regering gezegd dat ik 
de definitieve plannen moest afwach-
ten. Wat zijn nu die definitieve plan-
nen? Het werd een eigen bijdrage in de 
verpleegkosten per dag voor de alleen-
staanden. Tot op dit moment is nog 
onzeker of dit doorgaat of niet. Acht de 
Regering het totaal pakket van het Be-
stek nu een redelijke verdeling van de 
lasten over de verschillende typen 
huishoudens, dus grote en kleine ge-
zinnen? 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Als dit wetsontwerp wordt 
aangenomen, zullen de ouders van 
375.000 kinderen volgend jaar merken 
dat zij een bijdrage moeten leveren 
aan de ombuigingsoperatie. In de klei-
nere gezinnen varieert die bijdrage 
tussen pakweg f 1600 per kind per jaar 
voor modale en hogere inkomens tot 
ongeveer f 400 per kind per jaar voor 
de kinderen van ouders met een mini-
mum-inkomen. 

De ouders tussen het minimum-in-
komen en het modaal inkomen mogen 
daarna nog belasting betalen over de 
tegemoetkoming studiekosten, zodat 
de bijdrage die van mensen met een 
minimum-inkomen wordt gevraagd, 
oploopt tot ongeveer f 650 per keer. 
Gaat het om grotere gezinnen, dan zou 
men verwachten dat de bijdrage die 
van hen verwacht wordt, iets geringer 
zou zijn, maar neen, het tegendeel is 
het geval. Voor grote gezinnen lopen 
de bijdragen op tot pakweg f 2300 voor 
de middeninkomens en tot f 1200 a 
f 1300 bij de minimum-inkomens. Het 
is te hopen dat na afloop van dit debat 
deze mensen zullen begrijpen, waar-
om deze operatie nodig is en dat nu 
net zij daaraan een bijdrage zullen 
moeten leveren. 

Het is voorspelbaar dat een aantal 
van deze ouders er niet toe zal komen, 
hun kind te motiveren om verder on-
derwijs te volgen. Zelfs in het meest 
trieste geval van een 17-jarige die in-
gelijfd wordt bij het leger der werklo-
zen, is men financieel altijd nog f 1200 
per jaar beter af. Bij een 16-jarige 
maakt het allemaal niet zoveel meer 
uit, terwijl iemand van 16 jaar bij de 
huidige toestand tussen de f 1300 en 
f 1700 beter uit is wanneer hij onder-
wijs volgt dan wanneer hij bij de 
jeugdwerklozen zou gaan horen. 
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De PPR-f ractie is van oordeel dat, 

naast de vele factoren die het wel of 
niet volgen van onderwijs beïnvloe-
den, voor te veel ouders deze overwe-
gingen wel eens doorslaggevend zul-
len zijn. 

Wat zal men nu aan deze mensen 
moeten vertellen als deze wet wordt 
aangenomen? Allereerst dat een om-
buiging nodig is. Daarover zullen zeer 
velen het dan eens zijn. In ieder geval 
geldt dit voor de PPR-fractie. Vervol-
gens dat die ombuiging nodig is voor 
het bestrijden van de werkloosheid. 
Ook daarover zullen de meesten het 
wel met elkaar eens zijn. 

Moeilijker zal het worden als het 
gaat om de wijze waarop die ombui-
ging benut wordt en als het gaat om de 
vraag, waar die ombuiging precies ge-
zocht moet worden. Wat de PPR-fractie 
daarover denkt, hebben wi j de afgelo-
pen maanden bij herhaling naar voren 
gebracht. Gezien de oorzaken van de 
werkloosheid en de economische pro-
blemen waarin wi j ons bevinden, ge-
looft de PPR-fractie niet dat een stimu-
lering van de produktie en van de in-
vesteringen op de manier zoals die de 
Regering voor ogen staat een bijdrage 
zal opleveren aan de oplossing van de 
problemen waar wi j voor staan. 

Bovendien deelt de PPR-fractie niet 
het geloof dat winst in werk zal worden 
omgezet. Kortom, ombuigingen zijn 
nodig, nieuwe investeringen zijn nodig 
die rekening houden met toekomstige 
milieu- en energieschaarsten. Wij 
moeten echter niet de illusie hebben 
dat werkgelegenheid alleen door gro-
tere produktie tot stand kan komen. De 
overheid zal bereid moeten zijn, erop 
toe te zien dat de ombuigingen daad-
werkelijk in werkgelegenheid worden 
omgezet, omdat anders de offers wel 
opgebracht worden maar de baten 
voor de gemeenschap zullen uitblij-
ven. 

Een tweede vraag is, waar die om-
buiging vandaan moet komen. Het ka-
binet heeft daar een zeer duidelijke op-
vatting over. Een zeer belangrijk ge-
deelte van de ombuiging zal gevonden 
moeten worden in een ombuiging van 
de overdrachtsuitgaven. In de debat-
ten die wi j verleden week gevoerd 
hebben, is gebleken dat men, als het 
gaat om ombuigingen, de ruimte daar-
voor ook elders zou kunnen zoeken. 
Die ruimte is aanwezig bij die groep 
van de Nederlandse bevolking die met 
haar bestedingsmogelijkheden voor 
particuliere consumptie ver uitgaat 
boven het niveau dat voor Jan Modaal 
bereikbaar is. 

De PPR-fractie heeft geconstateerd 
dat daar heel erg veel ruimte is. Men 
moet echter wel de wi l hebben om het 
er ook te zoeken. Als men de PPR-f rac-
tie zou tegenwerpen dat dat niet van 
de ene dag op de andere te organise-
ren is, dan kunnen wi j daar vrede mee 
hebben. Maar alleen de constatering 
dat dat een belangwekkende inkomens-
politieke vraag is, is onvoldoende om 
te rechtvaardigen dat het zoeken van 
ruimte daar wordt nagelaten en men 
terugvalt op maatregelen die, hetzij 
vol ledig, hetzij ten dele ten laste gaan 
van de mensen met de laagste inko-
mens. 

Dit brengt mij bij de inkomenspoli-
tieke beoordeling van het voorstel dat 
nu voor ons ligt. Het is gekomen in 
plaats van een voorstel van het kabi-
net-Den Uyl om het kinderbijslagstel-
sel te differentiëren naar inkomens-
hoogte en naar kinderaantal, op een 
zodanige wijze dat de laagste inko-
mensafhankelijke kinderbijslag, de 
de hoogste inkomens daarbij iets zou-
den inleveren. 

In de tweede fase, die nu voor ons 
ligt, gaat iedereen er pakweg 5% van 
zijn besteedbaar inkomen op achteruit. 
Naarmate men meer kinderen heeft, 
loopt dat getal op tot 8 a 9% bij de gro-
tere gezinnen met een laag inkomen. 
Men kan daarbij niet voldoende besef-
fen wat de betekenis is van bedragen 
van f 50 a f 100 per maand voor men-
sen met een inkomen tussen het mini-
mum-inkomen en het modale. Wij zul-
len moeten beseffen dat in die gezin-
nen veelal maanden gespaard moet 
worden voor men ertoe komt een paar 
schoenen of een kostuum aan te schaf-
fen. Wij zullen moeten beseffen dat het 
gaat om gezinnen waarbij bij voor-
beeld de vakantietoeslag niet gebruikt 
wordt om met vakantie te gaan, maar 
om de hoognodige nieuwe dingen aan 
te schaffen. 

De Regering zegt in de memorie van 
toelichting dat van de behoeftige om-
standigheden die heersten aan het ein-
de der dertiger jaren thans geen spra-
ke meer is. Daarbij heeft de Regering 
gelijk wanneer men het afmeet aan het 
aantal kilo's aardappelen, aan het aan-
tal broden en de hoeveelheid kleding 
die beschikbaar is. De Regering heeft 
echter géén gelijk wanneer wij de ver-
schillen zien in bestedingsmogelijkhe-
den in de samenleving van vandaag en 
wanneer wi j zien welk verschil er is 
tussen het gemak waarmee aan de ene 
kant veel mensen in onze samenleving 
zich het een en ander kunnen permitte-
ren, tegenover de zorgen waarmee 
aan de andere kant velen de eindjes 
aan elkaar moeten knopen. Juist in die 

situatie is een aantasting van de kin-
derbijslag van de laagste inkomens-
groepen voor de PPR-fractie onaan-
vaardbaar. 

Naast politieke argumenten ten aan-
zien van de inkomensverdelingen van 
het draagkrachtbeginsel is een van de 
belangrijkste argumenten die de Rege-
ring heeft ingebracht tegen een inko-
mens-afhankelijke kinderbijslag, de 
vraag van de technische uitvoering. 
Het stelsel dat nu gekozen is, met een 
onvolledige en belastbare tegemoet-
koming studiekosten kan uitvoerings-
technisch ternauwernood ingewikkel-
der zijn. De voorstellen van de Rege-
ring hebben ons terug gebracht naar 
eerdere voorstellen die wi j gedaan 
hebben, namelijk om te onderzoeken 
in hoeverre een inkomensonafhanke-
lijke kinderbijslag, die onderworpen 
wordt aan de belastingheffing, de doel-
einden van het eerlijker delen dichtbij 
zouden kunnen brengen. De gegevens 
die ons daarover zijn verstrekt, helaas 
na het vorige debat dat wi j over de kin-
deraftrek hebben gehad - gegevens 
die voorkomen op het stuk 14 184, nr. 
24, aangevuld met soortgelijke gege-
vens die nu in de bijlage van de memo-
rie van antwoord te vinden zijn - ster-
ken ons in de overtuiging, dat in die 
richting het alternatief gezocht en ge-
vonden zou moeten worden. 

De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Jansen pleit voor 
belastingheffing over de kinderbijslag. 
Ziet de heer Jansen in dit verband het 
kind als een zelfstandige eenheid, met 
eigen bestaansrecht en dus met een 
zeker eigen bedrag aan middelen, on-
afhankelijk van de positie van de ou-
ders, of ziet hij het kind als afhankelijk 
van de ouders? 

De heer Jansen (PPR): Ik ben blij dat 
de heer Nijhof dit vraagt, want het 
geeft mij de gelegenheid, in te gaan op 
iets wat ik bij de vorige bespreking in 
deze Kamer uitvoerig heb besproken. 
Ik heb namelijk uitvoerig betoogd, dat 
de voorkeur van mijn fractie ernaar uit-
gaat, dat kinderen worden behandeld 
als zelfstandige individuen met een ei-
gen inkomensrecht. Dit betekent in fei-
te, dat men zou moeten streven naar 
een kinderbijslag welke onafhankelijk 
is van het inkomen van de ouders. Dit 
is een volstrekt correcte redenering. 

Ik heb echter vastgesteld - hiernaar 
gaat onze voorkeur uit; het dient te 
passen in een algemeen inkomensbe-
leid, dat een zekere verzelfstandiging, 
niet alleen van de kinderen, maar ook 
van man en vrouw ten opzichte van el-
kaar zou inhouden - dat wi j op dit mo-
ment dit absoluut niet kunnen berei-
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Jansen 
ken. Ik kom, mij inpassend in het 
systeem zoals het thans wordt gehan-
teerd, tot de conclusie van de inko-
mensonafhankelijke, maar belaste bij-
dragen, waarbij het inkomen van de 
ouders maatgevend is. 

De heer Nijhof (DS'70): Dan werkt de 
heer Jansen wèl met een ingebakken 
conflict! 

De heer Jansen (PPR): Ja zeker! De 
PPR is realistisch en gaat na, wat op 
korte termijn kan worden bereikt, en 
niet alleen maar wat ver in de wolken 
hangt. Het laatste zou voor mij gelden 
wat betreft het basisinkomen voor kin-
deren enzovoorts. 

De heer Nijhof (DS'70): Dan wordt het 
onweer! 

De heer Jansen (PPR): Het hangt ervan 
af, wie er regeert! Het zou heel wel 
kunnen zijn, dat de heer Nijhof en wi j 
het samen zouden kunnen doen. 

De heer De Korte (VVD): Dat wordt dan 
een kleine regering! 

De heer Jansen (PPR): U weet niet, wie 
zich hierbij kunnen aansluiten.... 

Ik heb ook niet het idee, dat de groep 
van de heer Nijhof en onze groep zo 
groot zullen worden, dat wi j dit samen 
of op ons eentje zullen kunnen doen. 

De heer De Korte (VVD): Ik denk dat u 
dat ook niet zoudt wil len. 

De heer Jansen (PPR): Neen, dat is zo. 
Als wij nog even doorgaan, kom ik 
misschien zover dat ik zeg, dat ik u er 
ook nog bij nodig heb. Eerst zullen wij 
dan wat verschillen van inzicht in het 
sociaal-economisch beleid moeten op-
ruimen. 

Ik heb gesproken over het voorstel 
kinderbijslagen onafhankelijk van het 
inkomen te verstrekken, maar ze dan 
wel te rekenen tot het belastbaar inko-
men van de ouders. Uit gegevens die 
ons destijds vanwege de Regering zijn 
verstrekt blijkt, dat bij een draaipunt 
van f 40.000 bruto de structurele op-
brengst van een dergelijke operatie in 
de orde van grootte van 1 mld. ligt. 

Als men nu op dezelfde ombuiging 
van 600 min. a 700 min. zou wil len 
mikken, kan men óf het draaipunt nog 
iets hoger kiezen dan f 40.000 óf pro-
beren de draaipunten voorral te verho-
gen voor gezinnen met meer kinderen. 
Dat was het probleem dat overbleef na 
de beschouwing over de belastbare 
kinderbijslag, onafhankelijk van het in-
komen van de ouders. Met name bij de 
wat hogere inkomens en een wat gro-
ter aantal kinderen zou de ingreep dan 
wel erg fors zijn. Als men de hele zaak 

neutraal ten opzichte van het draai-
punt f 40.000 had, zou het gaan om 
verlagingen van ongeveer 15% van 
het besteedbare inkomen. Dat leek 
zelfs ons iets te gortig. 

In dit opzicht zou je met de draaipun-
ten afhankelijk van het kindertal iets 
kunnen doen. Ik denk aan een zodani-
ge bijslag, dat de zaak voor de eerste 
twee kinderen neutraal uitkomt bij 
f 40.000, voor het derde en vierde kind 
bij f 45.000, voor het vijfde en zesde 
kind bij f 50.000 en voor het zevende 
en achtste kind en kinderen van hoge-
re rangorde bij f 55.000. 

De inschatting van onze fractie is dat 
met een dergelijk systeem de door de 
Regering beoogde ombuiging ruirrv 
schoots behaald wordt, terwijl belang-
wekkende inkomenspolitieke doel-
einden aanzienlijk dichterbij worden 
gebracht. 

Andere inkomenspolitieke aspecten 
van de zaak, zoals de discrepantie bij 
het hanteren van het minimumloon als 
welvaartsminimum wanneer men daar-
van ook kinderen moet onderhouden, 
de aspecten van afwenteling in de ar-
beidsvoorwaarden en het verband met 
de zelfstandigheid van het kind en ba-
sisinkomen, zullen wi j bij deze behan-
deling vandaag achterwege laten. 
Daarover hebben wi j in het verleden 
reeds in voldoende mate met de Rege-
ring van gedachten gewisseld, zowel 
op papier als mondeling. 

Wij wil len niet nalaten te conclude-
ren dat er in feite geen andere motive-
ring is voor deze maatregel dan een 
motivering vanuit budgettaire overwe-
gingen. De PPR-fractie is van oordeel 
dat het verhaal dat de toeneming van 
onkosten van studerende kinderen pas 
op het 18e levensjaar echt zou begin-
nen niet vol te houden is. Met name de 
feitelijke omstandigheid dat rond het 
16e levensjaar kinderen echtzelfstan-
dig willen gaan worden, op hun eigen 
wijze deel gaan nemen aan het sociale 
leven is niet uit te vlakken. De Rege-
ring erkent dat ook als een feitelijke 
toestand die soms zelfs op nog jeugdi-
ger leeftijd aanvangt. Zij zegt echter 
dat dit een feitelijke toestand is en 
geen normatieve. Zou de Minister wi l -
len uitleggen wat daarmee precies is 
bedoeld? Het is mij niet geheel duide-
lijk geworden. 

De Regering heeft gezegd dat zij het 
risico van een lagere deelname aan 
het dagonderwijs gering acht. Bijlage 
2a leert ons dat met name bij de 17-ja-
rigen en dan weer in het bijzonder bij 
de meisjes een sterke afname is van 
het deelnemen aan volledig dagonder-
wijs. Een combinatie met bijlage 3 
leert ons bovendien dat van de 17-jari-

ge jongeren die geen volledig dagon-
derwijs meer volgen ongeveer 13% 
werkloos wordt. Gegeven die omstan-
digheden acht de PPR-fractie het lopen 
van enig risico ten aanzien van de on-
derwijsdeelname niet aanvaardbaar. 
Dit risico, zo is gebleken, neemt men 
niet weg met een simpele tegemoetko-
ming studiekosten die afloopt tot nul 
bij het modale inkomen. Als men deze 
ombuiging in het kinderbijslagstelsel 
al wil bewerkstelligen, dan zal de Re-
gering toch minstens tegelijkertijd 
plannen voor een deugdelijke studiefi-
nanciering aan de Kamer moeten 
voorhouden. Maar ook daarop heeft 
de Regering ons tot nu toe geen goed 
uitzicht kunnen bieden. 

Alles wat ik tot nu toe over studeren-
de kinderen gezegd heb, geldt in ver-
sterkte mate wanneer het gaat om in-
valide kinderen van 16 a 17 jaar. De 
PPR-fractie vindt het onbegrijpelijk dat 
de Regering kan stellen dat voor de 
500 kinderen waar het om gaat geen 
doorslaggevende redenen aanwezig 
zijn om compensatie te bieden. De ver-
gelijking met uitwonende invalide kin-
deren zou op zijn minst één rechtvaar-
digingsgrond moeten zijn. 

Als ik mijn betoog samenvat dan wil 
ik beginnen met vast te stellen dat de 
Sociaal-Economische Raad in meer-
derheid tot de slotsom komt dat de 
voorliggende maatregel onaanvaard-
baar is. Dat is ook het oordeel van de 
PPR-fractie. De toespitsing op 16- en 
17-jarigen achten wi j ongerechtvaar-
digd terwijl daarbij onaanvaardbare ri-
sico's gelopen worden ten aanzien van 
de deelname aan het volledig dagon-
derwijs juist door de zogenaamde kans-
armen. Uiteen oogpunt van in-
komenspolitiek zijn de voorstellen 
eveneens onaanvaardbaar omdat zij te 
weinig uitgaan van het eerlijke delen. 
Bovendien zijn alternatieven aanwezig 
die een ombuiging mogelijk maken op 
een zodanige wijze dat deze zowel 
vanuit een oogpunt van inkomenspoli-
tiek als uit een oogpunt van onderwijs-
politiek veel meer aanvaardbaar is. 

Dan nog blijft de vraag bestaan of 
het wel verantwoord is om mee te 
werken aan ombuigingen gezien de 
twijfel die bij de PPR-fractie bestaat zo-
wel aan de doelmatigheid als aan de 
wenselijkheid waarmee die ombuigin-
gen worden benut om een oplossing te 
brengen voor de sociaal-economische 
problemen met name voor het werk-
loosheidsprobleem waar wi j mee te 
kampen hebben. 
De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 16.24 uur 
tot 16.40 uur geschorst. 
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Voorzitter 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Wij-
ziging van de Algemene pensioenwet 
politieke ambtsdragers (14 333). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het wetsvoorstel dat in deze da-
gen voor de Kerst wordt behandeld 
heeft een heel lange voorgeschiede-
nis. De heer Nypels sprak over de ge-
boortedag van zijn dochter. Ik dacht 
dat die dochter zo langzamerhand een 
jaar of tien was. 

De heer Nypels (D'66): Bijna. 

Minister Wiegel: Dattoont al aan hoe 
lang wij spreken over de voorzienin-
gen voor politieke ambtsdragers waar-
van de pensioenen deel uitmaken. 
Aanleiding tot de indiening van het 
wetsvoorstel was - het lijkt mij goed 
de zaken nog eens op een rij te zetten, 
zoals verschillende geachte afgevaar-
digden ook hebben gedaan - de van 
diverse zijden geleverde kritiek op de 
snelle pensioenopbouw voor deze po-
litieke ambtsdragers: zoals de regeling 
nu luidt voor Ministers en Staatssecre-
tarissen 5% per dienstjaar met een 
maximum van 8 jaar, voor kamerle-
den, leden van gedeputeerde staten 
en wethouders 3,5% per dienstjaar 
met een maximum van 20 jaar. 

In het voor-vorige kabinet is deze 
zaak aangekaart. Dat kabinet heeft 
geen lange tijd van leven gehad, zodat 
de zaak in het kabinet-Biesheuvel niet 
verder kwam. Onder het vorige kabi-
net is de voorbereiding van een ont-
werp totwi jziging vandeAPPAter 
hand genomen. Die voorbereiding 
raakte, zoals verschillende geachte af-
gevaardigden al hebben gesteld, in een 
duidelijke stroomversnelling toen de 
Algemene Rekenkamer in het verslag 
over 1974 een vraagteken zette bij een 
belangrijk argument dat altijd voor de 
snelle pensioenopbouw voor politieke 
ambtsdragers heeft gegolden, name-
lijk het risico dat een afgetreden poli-
tieke ambtsdrager zou kunnen hebben 
om enige tijd geen oudedagsvoorzie-
ning te kunnen opbouwen. Uit een on-
derzoek dat de Algemene Rekenkamer 
ter hand had genomen, was gebleken 
dat althans gewezen Ministers en ge-
wezen kamerleden als regel spoedig 
na hun aftreden een nieuwe werkkring 
hadden gevonden. 

Vervolgens werd door de voormali-
ge leden van deze Kamer de heren 
Drees en Staneke een initiatiefontwerp 

ingediend, dat zich beperkte tot een 
wijziging van het pensioenopbouwta-
rief met dien verstande dat ook de uit-
keringstijd als pensioendiensttijd zou 
kunnen meetellen. Het voorstel werd 
in 1976 verworpen, onder andere op 
grond van het argument dat de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken inmiddels 
de indiening van een wetsvoorstel tot 
wijziging van de APPA had toegezegd. 
In die toezegging zat gebakken, dat 
daarbij aan de orde zouden komen het 
tarief voor de pensioenopbouw, de uit-
keringsregeling en de invaliditeits-
voorziening. Het wetsvoorstel dat van-
daag wordt besproken en dat ook ver-
leden week aan de orde is geweest 
werd in januari 1977 bij de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal ingediend. 

Het hield - en houdt - op hoofdpun-
ten het volgende in. In de eerste 
plaats een pensioenopbouw van 
1,75% per dienstjaar met dien verstan-
de dat de eerste vier jaar zullen wor-
den vergolden met 3,5% per dienst-
jaar. Hiervoor zijn door de toenmalige 
Minister van Binnenlandse Zaken twee 
redenen aangevoerd. In de eerste 
plaats, het aantrekkelijk houden van 
het aanvaarden van een politiek ambt. 
In de tweede plaats, een forfaitaire af-
koop van mogelijke onderbreking van 
pensioenopbouw na aftreden. Afge-
zien van de eerste vier jaar zal de pen-
sioenopbouwdus 1,75% perdienst-
jaar bedragen, wat in vergelijking met 
de huidige situatie een forse achteruit-
gang is. 

Het tweede onderdeel van het wets-
voorstel betreft een wijziging van de 
uitkeringsregeling voor gewezen poli-
tieke ambtsdragers, een toebuiging 
van de bestaande regelingen naar de 
ambtelijke wachtgeldregeling, niet 
volledig korten van nieuwe inkomsten 
op de uitkering maar eerst indien en 
voor zover uitkering plus inkomsten de 
basis van de uitkering overtreffen. 

Het derde punt betreft recht op ver-
lenging van de uitkering bij algemene 
invaliditeit van 50% of meer. 

Over dat wetsvoorstel heeft de ka-
mercommissie een zeer uitvoerig 
voorlopig verslag uitgebracht, zeer kri-
tisch van toon. De kritiek was ove-
rigens niet eensluidend. Met name 
volgens de woordvoerders van CDA 
en VVD was de afbraak van het pensi-
oentarief wel bijzonder rigoureus. Vol-
gens de woordvoerders van PvdA, 
D'66 en DS'70 ging de afbraak van het 
pensioentarief niet snel genoeg. Dat is 
de kaart zoals die ook vandaag nog ter 
tafel ligt. In de kring van degenen die 
zeggen dat het duidelijk een verslech-
tering is maar dat het nog minder 
moet zijn dan in het voorstel, pleit men 

ook voor mogelijkheid van pensioen-
opbouw gedurende de uitkeringspe-
riode. 

Er was niet alleen kritiek op het op-
bouwpercentage. In het voorlopig ver-
slag werden ook nogal wat kritische 
kanttekeningen gezet bij de voorstel-
len met betrekking tot de invaliditeits-
voorziening. De algemene teneur van 
de vaste Commissie voor Ambtena-
renzaken en Pensioenen was dat men 
de invaliditeitsvoorziening, zoals die in 
het oorspronkelijke wetsvoorstel 
stond, niet optimaal vond. 

De memorie van antwoord is in 
juli 1977 verschenen. Daarin is toen 
vastgehouden aan de voorstellen, zo-
als ze er lagen. Het eindverslag dateert 
van eind oktober 1977. Vlak daarna 
werd ik in mijn huidige positie met het 
wetsvoorstel geconfronteerd. Uit dat 
eindverslag bleek zeer nadrukkelijk 
ook de kritiek op hoofdpunten, een kri-
tiek die uiteenlopend was van aard, 
maar die toch zodanig was, dat ik het 
dienstig vond zo zorgvuldig mogelijk 
verder te opereren. Daardoor heeft het 
wat t i jd gevraagd. De heer Stoffelen 
heeft daarop kritiek laten horen, maar 
mij leek het beter wat meer tijd te ne-
men voor een regeling die op zo breed 
mogelijke steun in de volksvertegen-
woordiging kan rekenen dan het wets-
voorstel onveranderd door te zetten. 
Kijkend naar inhoud en toonzetting 
van het eindverslag, zouden wi j hier 
een discussie hebben gekregen, die de 
zaak er zeker moeilijker op had ge-
maakt. 

Het is toch al moeilijk. Afgezien van 
het feit dat dit wetsvoorstel een twee-
derde meerderheid moet krijgen is de 
materie teer, zoals van verschillende 
kanten is gezegd, omdat diegenen die 
hier spreken over de APPA, niet alleen 
de Minister maar ook de leden van de 
volksvertegenwoordiging, in feite 
spreken over hun eigen positie. Wij 
trachten dat met elkaar zo objectief, 
zuiver en eerlijk mogelijk te doen. De 
kans is er echter altijd dat je het verwijt 
krijgt, zoals de heer Nijhof het formu-
leerde, namelijk: wie het dichtst bij het 
vuur zit warmt zich het best. Ook door 
de andere leden is in die geest gespro-
ken. Kortom, de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid bij de behandeling van 
dit soort van wetsvoorstellen is van 
grote betekenis. 

Mijn conclusies hebben mij ertoe 
gebracht met een aantal wijzigingen te 
komen. Overeenkomstig de aandrang 
van verschillende kanten stel ik voor 
de uitkeringstijd, behoudens uitzon-
deringen, mee te tellen als pensioen-
tijd en wel voor de helft, dus 0,875%, 
zoals dat in de ambtelijke pensioenre-
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Wiegel 
geling normaal het geval is, uiteraard 
tegen betaling van een evenredige 
pensioenpremie. 

In de tweede plaats - daarmee heb 
ik getracht tegemoet te komen aan re-
delijke en rechtvaardige wensen van 
de volksvertegenwoordiging - heb ik 
een verbetering van de voorstellen op 
het stuk van de invaliditeit voorge-
steld. Bij algemene invaliditeit van 
55% of meer wordt een uitkering van 
60% van de basis en bij algemene in-
validiteit van 25% tot 55% een uitke-
ring van 40% van de basis genoten. 
Ook is het voorstel gewijzigd in die zin, 
dat er een verbetering van de bepaling 
inzake verrekening uitkering als gewe-
zen kamerlid met arbeidsinkomsten is 
gekomen in dier voege, dat buiten ver-
rekening blijft een bedrag gelijk aan 
het bedrag dat bij beperking van de 
schadeloosstelling wegens nevenin-
komsten op die neveninkomsten in 
mindering wordt gebracht. 

In de vierde plaats vindt geen terug-
werkende kracht plaats van de nieuwe 
bepalingen to t8 jun i 1977. Mijn ambts-
voorganger heeft een dergelijke tijds-
fasering ingebouwd, wat ik zeer begrij-
pelijk vond, gezien ook de tijd waarin 
hij met het voorstel is gekomen. Wij 
zijn nu vele momenten verder. Mis-
schien had het allemaal sneller ge-
moeten, maar ik heb getracht zo zorg-
vuldig mogelijk te procederen. Als de 
Kamer het voorstel donderdag al of 
niet gewijzigd aanvaardt, moet het ook 
nog naarde Eerste Kamer. Men weet 
niet hoeveel ti jd de Eerste Kamer er-
aan zal besteden, maar we komen wel 
een heel eind van 8 juni 1977 af. 

Als ik naar de ingangsdatum kijk, zie 
ik ook daar verschil van inzicht. Ik 
proefde uit de opmerkingen van de he-
ren Weijers en Evenhuis een akkoord 
met deze verandering, uit de betogen 
van de heren Nypels, Nijhof en Stoffe-
len een voorkeur voor vasthouden aan 
8 juni 1977. 

Komende tot een beoordeling en 
een commentaar van mijn kant van dat 
gene, wat door de Kamer is gezegd, 
zet ik voorop, dat een vergelijking van 
de voorstellen met de huidige situatie 
duidelijk maakt dat van een zeer forse 
achteruitgang sprake is. Men consta-
teert dan een duidelijke matiging in de 
pensioenopbouw voor politieke 
ambtsdragers. Er is sprake van een ri-
goureuze matiging. Uit de interventies 
van de fracties van CDA en VVD proef-
de inde mening dat men haar te rigou-
reus vindt. De heer Weijers vroeg, 
waarom niet in plaats van de eerste 
vier jaar 3,5% en vervolgens 1,75% 
een rechte lijn van opbouw van 2,5% 

per jaar is gekozen; de heer Evenhuis 
heeft de gedachte op tafel gelegd, 
waarom niet in plaats van de eerste 
vier jaar vier maal 3,5% voor twee maal 
vier jaar 3,5%, in totaal dus 8 maal 
3,5% opbouw is gekozen. 

Als wi j in een andere situatie hadden 
verkeerd als die, waarin wi j op dit mo-
ment verkeren, had ik voor de argu-
menten van de heren Weijers en Even-
huis bepaald wel begrip kunnen op-
brengen. Ik meen echter- dat heb ik in 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag ook heel duidelijk geschreven 
- dat ik het wetsvoorstel niet op dat 
punt heb moeten aanpassen, dat ik 
met andere woorden niet tot een ver-
mindering van de verslechtering 
moest komen, minder slecht dan mijn 
ambtsvoorganger heeft voorgesteld. 

Ik heb daarvoor twee argumenten. 
In de eerste plaats meen ik dat de op-
bouw die nu wordt gekozen redelijk is. 
In de tweede plaats is daarbij het argu-
ment gekomen - van sommige kanten 
in de Kamer is gezegd dat ik dat argu-
ment er niet bij had moeten halen, 
maar ik heb dat toch gedaan omdat ik 
vind dat ik dat terecht heb gedaan - , 
dat juist in deze ti jd, waarin de bomen 
niet meer tot in de hemel groeien -
ook in de Kamer wordt door verschil-
lende fracties op matiging voor ieder-
een aangedrongen - matiging op haar 
plaats is. 

Ik geloof dat het in het land volstrekt 
niet zou zijn begrepen, als wij in deze 
situatie weliswaar die matiging had-
den gevraagd, maar aan de voorstel-
len ten aanzien van de pensioenop-
bouw voor politieke ambtsdragers in-
grijpend waren gaan sleutelen. Dat 
heb ik niet verantwoord gevonden in 
deze situatie. Wij moeten echter ook 
niet doorslaan naar de andere kant. 
Wij moeten zorgvuldig en afgewogen 
optreden en niet zeggen: wij hoeven 
geen oog te hebben voor de speciale 
positie waarin politieke ambtsdragers 
verkeren. Want een politiek ambtsdra-
ger is toch wel iemand anders als bij 
voorbeeld een ambtenaar. 

Wellicht kunnen inderdaad gewezen 
kamerleden en ministers - er zijn di-
verse namen genoemd, maar daar blijf 
ik nu maar buiten - vrij gemakkelijk 
een andere betrekking vinden. For-
meel is echter de positie van een poli-
tiek ambtsdrager duidelijk anders. Dat 
geldt voor kamerleden als er bij verkie-
zingen politieke aardverschuivingen 
plaatsvinden en ook voor gemeente-
bestuurders want in gemeenten wor-
den herhaaldelijk gemeentebesturen 
van diverse snit gevormd. Politieke 
ambtsdragers hebben derhalve veel 
minder zekerheid in dit opzicht dan an-

deren in dit land, zeker minder zeker-
heid dan de ambtenaren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat 
een zodanige voorziening voor politie-
ke ambtsdragers moet worden getrof-
fen, dat deze past in een zo goed mo-
geli jkfunctioneren van de parlemen-
taire democratie. De heer Abma zei, 
dat de honorering van politieke ambts-
dragers niet zodanig mag zijn dat ie-
mand het om de honorering of het 
pensioen doet; aan de andere kant 
mag het ook niet zo zijn dat iemand het 
erom hoeft te laten. In deze terminolo-
gie van de geachte afgevaardigde is 
heel goed het evenwicht te vinden 
waarmee wi j deze zaak moeten bena-
deren. 

Mijnheer de Voorzitter! Voorts kan 
men niet individuele regelingen ma-
ken. De achtergronden van mensen, 
die overstappen naar een politieke 
functie, zijn verschillend. De mogelijk-
heden om na het bekleed hebben van 
een politieke functie wat anders te 
gaan doen zijn niet voor allen gelijk; 
de één heeft betere kansen dan de an-
der. Men moet dus streven naar een 
voorzieningenpakket, dat in het alge-
meen voor alle gevallen een redelijk 
pakket is. 

Om die reden en juist ook gegeven 
de benaderingen van de geachte afge-
vaardigden wil ik vasthouden aan een 
belangrijk element uit het wetsvoor-
stel: de algemene opbouw van het 
pensioen met 1,75% per jaar handha-
ven en de pensioenopbouw geduren-
de de eerste 4 jaar op 3,5% stellen ge-
zien de specifieke positie van de poli-
tieke ambtsdrager. Ik wi l wat dit betreft 
duidelijk vasthouden aan het voorstel 
van mijn ambtsvoorganger. 

De heer Nypels acht het argument 
dat verandering van baan in de parti-
culiere sector in het algemeen grote 
nadelen in de pensioensfeer oplevert 
omdat de pensioenaanspraken van de-
genen, die het pensioenfonds hebben 
verlaten, niet waardevast of welvaarts-
vast zijn, niet sterk genoeg voor dit on-
derdeel van het voorstel. Hij stelt dat 
eventuele pensioennadelen het gevolg 
zijn van gebreken in de particuliere 
pensioenregelingen, dat er daarom 
voor gezorgd moet worden dat in het 
land deze regelingen worden verbe-
terd - ik neem aan dat dit niet alleen 
tot mij is gericht want dat heb ik niet te 
beslissen - en dat dan de opbouw van 
4 keer 3,5% niet nodig is. Ik meen dat 
de zaak van de particuliere pensioenen 
niet -zeker niet nu - binnen een paar 
jaar kan zijn geregeld. 

Het is heel moeilijk hard te maken, 
want de bewijzen zijn er niet, evenmin 
als het tegenbewijs. Als iemand uit de 
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particuliere of de overheidssector een 
politiek ambt gaat bekleden, is er voor-
al voor de mensen uit de particuliere 
sector een breuk in de pensioenop-
bouw. Dat kan een beletsel zijn om 
voor het politieke ambt te kiezen. Ik 
zeg niet dat in onze voorstellen dit be-
letsel wordt weggenomen - de één 
heeft er wat meer voor over dan de an-
der en de één kan het ook gemakkelij-
ker aan dan de ander - maar als het 
wijzigingsvoorstel, om de eerste vier 
jaar eruit te lichten, wordt aangeno-
men, vrees ik - evenals mijn ambts-
voorganger - dat het voor mensen uit 
de particuliere sector zeer moeilijk zou 
worden - ik zeg niet dat het wordt be-
lemmerd - om voor het politieke ambt 
te kiezen. 

De heer Nypels(D'66): Het moet moge-
lijk zijn, via noodwetgeving binnen één 
of twee jaar de nadelen van pensioen-
breuk weg te nemen. Bij de behande-
ling van de begroting van Sociale Za-
ken hebben wij dat ook voorgesteld, 
maar het is door de Regering gewei-
gerd. Dat is voor ons het argument om 
te zeggen: wij kunnen wel degelijk 
door algemene wetgeving de nadelen 
van pensioenbreuk wegnemen. 

De heer Weijers(CDA): Ik wijs de heer 
Nypels erop dat wij nu voor de vierde 
keer over dit onderwerp spreken. Op 
instigatie van de Stichting is door de 
Regering gezegd dat niet moet worden 
gekomen met hierop vooruitlopende 
wetjes, omdat het belangrijker en ver-
standiger is, tot één grote wet te ko-
men. Men weet dat een overgrote 
meerderheid van de Kamer dat een 
zeer verstandige politiek vond. 

De heer Nypels (D'66): Zelfs dat zal er 
echter toe leiden dat binnen een aantal 
jaren de nadelen van pensioenbreuk 
zijn weggenomen. 

De heer Weijers (CDA): Dat sluit ik niet 
uit, maar dan spreken wij over een ge-
heel andere situatie. 

De heer Nijhof (DS'70): Waarschijnlijk 
komt de heer Weijers dan met ons 
amendement. 

De heer Weijers (CDA): Men weet 
maar nooit waar ik nog eens mee kom. 

Minister Wiegel: Als een dergelijke si-
tuatie intreedt, zou men kunnen zeg-
gen - ik zeg overigens niet dat ik het 
met de heer Nijhof eens ben - dat dan 
de APPA zou moeten worden herzien. 
Het is niet gebruikelijk dat in een poli-
tiek debat over ambtenaren wordt ge-
sproken die de Minister behulpzaam 
zijn. De heer Winkelman is echter na 

zijn pensioen aangebleven om mij op 
dit punt terzijde te staan. Ik weet niet of 
hij er nog zin in heeft als de APPA zou 
moeten worden herzien. 

De heer Weijers (CDA): Voor alle dui-
delijkheid wijs ik erop dat de wet waar-
aan in de Stichting wordt gewerkt zich 
uitsluitend beperkt tot werknemers. 

De heer Nypels(D'66): U weet dat wi j 
daar bezwaar tegen hebben. 

Minister Wiegel: Evenals de heer Ny-
pels, vindt de heer Nijhof de door de 
Regering aangevoerde argumenten 
voor een versnelde pensioenopbouw 
in de eerste vier jaar zwak. Hij zegt dat 
de gevallen, waarin men wegens het 
aanvaarden van een politieke functie 
ontslag moet nemen uit zijn functie in 
het bedrijfsleven niet groot in aantal 
zijn, omdat veel politici uit overheids-
functies voortkomen. Het feit dat zeer 
veel volksvertegenwoordigers afkonv 
stig zijn uit overheidsfuncties" zo het 
al zo zou zijn - leidt mij er niet toe om 
te zeggen dat het dan maar zo moet 
blijven. Men zou de stelling ook kun-
nen omdraaien en zeggen dat het in 
het belang van een ieder is dat de 
volksvertegenwoordiging zo breed 
mogelijk is samengesteld en niet al-
leen zou worden bemand door alleen 
overheidsdienaren. 

De heer Nypels (D'66): U accepteert 
dus de overcompensatie die voor deze 
mensen zal ontstaan. Vindt u het niet 
gewenst in elk geval voor deze men-
sen tot een rectificatie te komen? 

Minister Wiegel: Dat kan toch niet. 
Men kan toch nooit een regeling tref-
fen (dit heb ik ook in mijn inleidende 
opmerkingen gezegd) die voor het ene 
kamerlid anders is dan voor het an-
dere? Wie moet dit beoordelen? Moet 
de Minister van Binnenlandse Zaken of 
de wetgever zeggen: mijnheer, u bent 
directeur-generaal van de rijksbegro-
ting geweest, of u bent postkantoor-
houder geweest, dus u krijgt minder, 
en iemand die makelaar is, krijgt 
meer? In welke casusposities komen 
wi j dan niet? 

De heer Nypels (D'66): Fraai is uiter-
aard zo'n regeling niet. Daarom moet 
men ook een regeling maken zoals wi j 
die voorstellen. Het gaat erom dat men 
wél kan nagaan of iemand in een pen-
sioenregeling is opgenomen geweest, 
voordat hij het politieke ambt aan-
vaardde, die de aanspraken welvaarts-
vast of waardevast houdt. Dit kunt u 
nagaan. U zoudt een anticumulatiebe-
paling in dezen kunnen opnemen. 

De heer Weijers (CDA): Er zitten toch 
anticumulatiebepalingen in. 

Minister Wiegel: Er bestaat een anticu-
mulatieregeling. 

De heer Nypels (D'66): Ja, als het erom 
gaat de totalen te beoordelen. Hier 
gaat het echter om de eerste periode. 

De heer Weijers (CDA): Laten wi j el-
kaar goed begrijpen. Het wetsontwerp 
bevat een anticumulatiebepaling en, 
als u de nota naar aanleiding van het 
eindverslag goed hebt gelezen, hebt u 
kunnen zien dat zij in een enkel geval 
zelfs nog werkt ook. 

De heer Nijhof (DS'70): Het is de heer 
Weijers toch bekend, dat dit een anti-
cumulatiebepaling is met een beperkte 
strekking? Als men werknemer is bij 
een internationale organisatie of bij 
het particulier bedrijfsleven, gaat zij 
niet op, terwijl zij bij werknemers in de 
ambtelijke sector wél opgaat. 

De heer Weijers (CDA): Tja, als ü daar-
voor nu het ei van Columbus kon vin-
den, zouden wi j een heel eind verder 
zijn. 

De heer Nijhof (DS'70): Maar het is wel 
een compenserend argument voor het 
argument dat de Minister aanvoert. 

De heer Weijers (CDA): Op dat punt 
zijn de ambtenaren in het nadeel. 

Minister Wiegel: De geachte afgevaar-
digde de heer Waltmans heeft verle-
den week gezegd, dat de verbreking 
van de ambtelijke carrière slechts als 
een tijdelijke moet worden gezien en 
dat die ambtelijke carrière naderhand 
best kan worden voortgezet, vaak nog 
op hoger niveau ook. Ik ben dit hier en 
daar eens nagegaan. In het algemeen 
kan ik die zienswijze zeker niet delen. 
Er zijn gevallen genoeg bekend, waar-
in herplaatsing van betrokken ex-poli-
tieke ambtsdragers, zelfs op gelijk ni-
veau, niet mogelijk was. 

Gelet op de argumentatie van de 
voorstanders van een verdere mitige-
ring (ook de heer Stoffelen heeft daar-
op in een doorwrocht betoog gewe-
zen), mede gelet op het feit dat van an-
dere zijde juist tegen de Minister is ge-
zegd dat de regeling die mijn ambts-
voorganger heeft gemaakt en die ik op 
dit punt heb overgenomen, eigenlijk 
aan de zeer krappe kant is, zeker ook 
omdat ik van mening ben dat bij een 
wetsontwerp als het onderhavige een 
zo breed mogelijke meerderheid zich 
zou moeten stellen achter een bepaal-
de compromisgedachte (want dit is 
het natuurlijk), meen ik dat ik door in 
het midden te blijven tussen de ver-
schillende pleidooien die zijn gevoerd, 
er toch maar het beste aan doe vastte 
houden aan het voorstel zoals het hier 
is neergelegd. 

Tweede Kamer 
18 december 1978 APPA 2378 



Wiegel 
Ik wil er overigens nog aan toevoe-

gen dat degenen die in de schriftelijke 
stukken spraken over 'tropenjaren', 
zijnde een aanduiding voor de dienst-
jaren als politieke ambtsdragers ver-
vuld (ik meen dat die opmerking van 
de kant van het CDA kwam), in zekere 
zin gelijk hebben, hoewel die stelling 
in de schriftelijke stukken van de kant 
van de Regering is bestreden. Ik mag 
misschien, mede als oud-lid van deze 
Kamer, zeggen dat men, als men het 
aantal uren, de onregelmatigheid, het 
harde werken en de spanning in het 
ambt van volksvertegenwoordiger 
vergelijkt met dezelfde sores waarmee 
velen hebben te kampen die een ver-
gelijkbaar inkomen en pensioen heb-
ben, niet kan zeggen dat volksverte-
genwoordigers zichzelf zouden be-
voordelen als zij zouden stemmen 
voor het voorstel dat door de Regering 
wordt verdedigd. 

Ik wil ingaan op de opmerkingen van 
de geachte afgevaardigden naar aan-
leiding van de pensioenopbouw in de 
uitkeringstijd en op de invaliditeits-
voorziening. De geachte afgevaardig-
de de heer Evenhuis heeft gezegd, dat 
hij het met de voorstellen op dat punt 
eens is. De heren Nypels en Abma 
hebben de voorstellen ter zake een 
verbetering genoemd. De heer Stoffe-
len heeft gezegd, sprekende over de 
invaliditeitsvoorziening: Thans is het 
redelijk. Zo heb ik hem althans begre-
pen. 

Ik ben dankbaar voor die waarde-
ring. Ik geloof inderdaad dat de voor-
stellen, zoals die nu bij nota van wijzi-
ging zijn opgenomen, betreffende de 
mogelijkheid op pensioenopbouw ge-
durende de uitkeringsperiode en die 
waarmee de regeling inzake de invali-
diteit verbeterd is, er - ik wil niet zeg-
gen: geweldig veel - redelijker uitzien 
dan de voorstellen van mijn ambts-
voorganger. Ik ben echter blij, toch te 
kunnen constateren, dat de Kamer zich 
kan vinden in de veranderingen die ik 
in het wetsvoorstel heb aangebracht. 

Er zijn ook kritische opmerkingen in 
dit verband gemaakt. De geachte afge-
vaardigde de heer Evenhuis vindt het 
nog maar de vraag, dat voor politieke 
ambtsdragers gedurende de uitke-
ringstijd geen volledige in plaats van 
gedeeltelijke pensioenopbouw zou 
kunnen plaatsvinden, omdat zij, zo zei 
hij, anders dan ambtenaren, het voor-
uitzicht hebben, niet tot hun 65ste jaar 
het ambt te bekleden. Voor mij is het 
niet helemaal duidelijk hoe aan die 
stelling een argument kan worden ont-
leend voor volledige pensioenopbouw 
gedurende de uitkeringstijd. 

Het bij het aanvaarden van de poli-
tieke functie bestaande vooruitzicht 
ontneemt toch mijns inziens de politie-
ke ambtsdrager niet het uitzicht op de 
mogelijkheid om na beëindiging van 
de politieke functie een andere betrek-
king te bekleden. Juist ondanks het 
vooruitzicht van de ambtenaar zijn be-
trekking tot zijn 65ste jaar te kunnen 
bekleden, telt de wachtgeldti jd niette-
min slechts voor de helft maximaal -
voor de jongere wachtgelders geldt 
veelal slechts een kwart gedeelte - als 
diensttijd mee. 

Ook de geachte afgevaardigde de 
heer Nypels is van oordeel, dat gedu-
rende de uitkeringstijd volledige pen-
sioenopbouw moet plaatsvinden, zij 
het voor diegenen die geheel of gro-
tendeels werkloos blijven. Naar mijn 
mening komt zijn stelling hierop neer. 
Argumenten ter staving van die stel-
ling heb ik eigenlijk nauwelijks aange-
troffen. De heer Nypels baseert zijn vi-
sie op zijn algemene uitgangspunt, dat 
in de maatschappij de mensen ook in 
inactieve perioden als gevolg van 
werkloosheid of invaliditeit behoorlij-
ke pensioenaanspraken behoren op te 
bouwen. 

Dat uitgangspunt behoeft niet in te 
houden, dat het voor de helft opbou-
wen van het pensioen gedurende een 
periode van werkloosheidsuitkering 
geen behoorlijke pensioenopbouw 
zou zijn. Met andere woorden, wat is 
onder bepaalde omstandigheden een 
'behoorlijke pensioenopbouw'? Zoals 
ik reeds opmerkte in antwoord op wat 
de heer Evenhuis zei, telt voor de amb-
tenaar de wachtgeldtijd maximaal 
voor de helft als pensioentijd mee, ter-
wijl volgens de particuliere pensioen-
regelingen, voor zover die mij althans 
bekend zijn, in het algemeen, behou-
dens in geval van invaliditeit, geen 
pensioenopbouw tijdens werkloos-
heid plaatsvindt. 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat klopt. Dat laatste vind ik 
juist een volstrekt onjuiste situatie. De 
Minister heeft mij wat dat betreft zoë-
ven ook geciteerd. Ook de regeling van 
ambtenaren vind ik in dezen dus niet 
maatgevend. De Minister heeft er te-
recht op gewezen, dat het hierbij gaat 
om een wet die ook tot doel heeft, het 
politieke risico - zo wil ik het wel noe-
men - dus het risico van aftreden aan 
de ene kant en het niet krijgen van een 
volwaardige werkkring daarna aan de 
andere kant, te dekken. Op grond daar-
van hebben wi j gepleit - en dat doe ik 
nog steeds - voor een volwaardige re-
geling wat de pensioenopbouw be-
treft. Nu kan men erover twisten of dit 
misschien 100% moet zijn of 50%. 

De 50% die nu wordt voorgesteld, 
vind ik uitdrukkelijk te laag. Immers, 
men moet een relatie hebben met het 
inkomen dat men in zo'n periode 
heeft. Ik kan mij voorstellen, dat de Mi-
nister 100% misschien te veel vindt en 
dat hij 80% aanvaardbaar acht. Ik vind 
een nauwere aansluiting wenselijk 
met de uitkering die ook in zo'n peri-
ode wordt verkregen. Ik spreek dus 
over mensen die vrijwel 100% werk-
loos blijven. 

Minister Wiegel: Voor diegenen vindt 
u dus de voorgestelde regeling, name-
lijk 0,875 onvoldoende? 

De heer Nypels (D'66): Dat is dus de 
helft. Dat Is dus lager dan het relatieve 
inkomenspeil dat deze mensen via de 
uitkeringsregeling ook hebben. Ik kan 
mij voorstellen dat u 100 te hoog vindt 
en het op 80 wilt stellen, omdat de uit-
kering ook op een niveau van 80% be-
gint. In ieder geval is dat aanmerkelijk 
meer dan de 50% die u nu geeft. Het 
gaat erom dat mensen die aftreden, in 
hun werkloosheid niet worden gestraft 
met een tekort van een verdere opbouw 
van pensioenrechten. 

Minister Wiegel: Dat snap ik wel. Voor 
uw stelling zijn natuurlijk best argu-
menten aan te voeren. Men kan echter 
niet de algemene stelling poneren dat 
het voorstel, dat ik nu verdedig, name-
lijk het opbouwen van de helft, onre-
delijk laag is. Vindt u dat? 

De heer Nijhof (DS'70): De verdedi-
ging in de memorie van toelichting 
van die 3,5% in de eerste vier jaar, is 
mede ingegeven door de kwestie van 
het politieke risico. Dit betekent dat de-
genen die geen politiek risico ervaren, 
die dus direct een baan vinden na hot 
terugtreden als politicus, wel iets krij-
gen, terwij l degenen die het politieke 
risico ervaren in mindere mate iets 
krijgen. Ons uitgangspunt is dat men 
diegenen wat moet geven, die het poli-
tieke risico daadwerkelijk ondervin-
den. Dan zijn er sterke argumenten, zo-
als die welke in het amendement 
staan. 

Minister Wiegel: De geachte afgevaar-
digde weet ook dat men niet alleen in 
de periode van werkloos zijn, als poli-
tiek ambtsdrager, 0,875 opbouwt, 
maar dat men dan ook een uitkering 
krijgt. Men kan natuurlijk niet alles op 
één kaart zetten. 

De heer Nijhof (DS'70): Daarom be-
pleiten wij ook een reductie voor de 
eerste vier jaren. 

De heer Evenhuis (VVD): Wat is in uw 
afwijzing van een volledige opbouw 
de ratio van de 0,875 geweest? Was dit 
de ambtelijke regeling of iets anders? 
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Minister Wiegel: Naar de ambtelijke 
regeling heb ik uitdrukkelijk gekeken. 
Dan kom ik op hetzelfde terecht. Men 
kan natuurlijk wel zeggen dat het ook 
0,75 kan zijn, maar er is voor alles een 
argumemt aan te voeren. 

De heer Nypels (D'66): Het gaat om de 
evenredigheid van de pensioenop-
bouw met het uitkeringsbedrag dat 
men ontvangt. Die is bij u niet aanwe-
zig. Als men kamerlid is, of minister of 
wethouder, is die evenredigheid wel 
aanwezig. 

Minister Wiegel: Natuurlijk. U moet 
echter ook niet uit het oog verliezen 
wat de wezenlijke achtergrond van dit 
wetsvoorstel is. Wij spreken nu over 
één van de onderdelen; niet over de 
hoofdmoot. De hoofdmoot is dat wi j , 
met uitzondering van de eerste vier 
jaar, voor de pensioenopbouw hetzelf-
de percentage kiezen als dat wat geldt 
voor het overheidspersoneel. Kortom, 
op dat punt is er een regeling ontwor-
pen die meer in de richting gaat van de 
systematiek voor het overheidsperso-
neel. 

Dezelfde gedachte heeft ook in het 
achterhoofd van deze en gene mee-
gespeeld toen dit onderdeel van het 
voorstel werd ontworpen. Het is na-
tuurlijk best voor bestrijding vatbaar. 
Mijn argumenten hebben toch ook wel 
enige grond. 

De heer Nijhof (DS'70): Als u naar die 
ambtelijke regeling wilt teruggaan, 
kunt u toch net zo goed naar die eerste 
vier jaar verwijzem? Dan kunt u die op 
1,75 stellen. Dan zijn wi j weer, met el-
kaar, tevreden. 
Het lid Vondeling neemt de voorzitter-
stoel weer in. 
Minister Wiegel: Dan is de heer Nijhof 
misschien gelukkig, maar dan zijn an-
deren het weer niet. De Kamer bestaat 
uit meer geachte afgevaardigden. Ik 
kom straks nog te spreken over de 
schadeloosstelling. Daarbij ziet men 
ook een duidelijk afwijkende positie 
van met name kamerleden die politie-
ke ambtsdrager zijn en ambtenaren. 
Dat verschil is er ook ten aanzien van 
de eerste vier jaar van de pensioenop-
bouw. Dit ligt ook aan de specifieke 
positie. Op een aantal punten hebben 
wij echter zo goed mogelijk aangeslo-
ten aan de regels die voor het over-
heidspersoneel gelden. 

Ten aanzien van één element ben ik 
meer geneigd tegemoet te komen. Ik 
wil niet zeggen dat de ideeën van de 
heer Nijhof en de heer Nypels voor mij 
onaanvaardbaar zijn. Dat woord heb ik 
helemaal niet uitgesproken. 

Men praat over de pensioenopbouw 
gedurende de uitkeringstijd. Dat kan 
ook een uitkeringstijd zijn, waarin men 
arbeidsongeschikt is. De heer Stoffe-
len heeft daarop gewezen. Naar zijn 
oordeel is het niet redelijk dat de t i jd, 
doorgebracht op wegens invaliditeit 
voortgezette uitkeringen, volledig voor 
pensioen meetelt en de daaraan voor-
afgaande uitkeringstijd slechts voor de 
helft, indien gedurende die tijd ten-
minste sprake is van een invaliditeit 
voor 55% of meer, hetzij reeds direct 
bij aftreden, hetzij ontstaan gedurende 
de uitkeringsperiode. 

De heer Stoffelen heeft bij amende-
ment een wijziging voorgesteld die in-
houdt dat in gevallen van invaliditeit in 
de uitkeringssfeer de uitkeringstijd 
volledig voor pensioen moet kunnen 
meetellen. Dit vind ik een volstrekt re-
delijk voorstel van de geachte afge-
vaardigde. Ik oordeel er dan ook an-
ders over dan over het punt waarover 
wi j zojuist spraken. Ik heb er dus geen 
enkel probleem mee, integendeel, als 
de Kamer dit voorstel van de heer Stof-
felen zou aanvaarden. Het is door an-
deren niet bestreden. Men kan als be-
windsman alleen maar een amende-
ment overnemen als het niet is bestre-
den. Als de geachte afgevaardigde zijn 
amendement in stemming wi l bren-
gen, adviseer ik de Kamer graag hier-
vóór te stemmen. 

Hiermee meen ik enigermate tege-
moet te komen aan de bezwaren van 
de heer Nypels tegen de gedeeltelijke 
pensioenopbouw tijdens de uitke-
ringsperiode. 

De heer Weijers heeft een vraag 
gesteld over de koppeling van voort-
gezette uitkeringen. Deze vraag is mij 
niet geheel duidelijk. Indien eenmaal 
wegens invaliditeit een voortgezette 
uitkering is toegekend, ligt het dan 
voor de hand dat opnieuw een politie-
ke functie wordt aanvaard? Wat be-
doelt de heer Weijers hiermee precies? 

De heer Weijers heeft ook gesproken 
over het overgangsrecht. In het wets-
voorstel is de regeling opgenomen dat 
ten aanzien van uitkeringen uit hoofde 
van een ontslag of van aftreden vóór 
het tijdstip van inwerkingtreding van 
de wet de thans nog geldende bepalin-
gen inzake de uitkeringsbasis, het be-
grip inkomsten en de wijze van verre-
kening van de inkomsten met de uitke-
ring van toepassing blijven. Wij kiezen 
nu, als dit wetsvoorstel... U piept, naar 
ik meen! 

De heer Weijers (CDA): Ja, tot mijn 
spijt wel. Ik zou u even wil len laten 
wachten totdat ik heb gebeld. Dat kan 
men hier helaas niet maken. 

Minister Wiegel: A lsu uw 'piepertje' 
nu even aan de heer Scholten geeft? 

De heer Weijers (CDA): Mag ik nu dan 
even piepen? 

Minister Wiegel: Ja, piept u maar. 

De heer Weijers (CDA): Als ik het goed 
heb begrepen, kan men als politieke 
ambtsdrager- in welke functie dan 
ook - maar eenmaal vier maal 3,5% 
opbouwen. 

Minister Wiegel: Ja. 

De heer Weijers (CDA): Als dat op die 
wijze wordt gekoppeld, zou men dan 
ook bij het bepalen van de uitkerings-
ti jd eigenlijk niet moeten koppelen? Ik 
stel dit niet voor. Het is gewoon een 
simpele vraag. Volgt niet uit de ene 
koppeling ook de andere? Ik zie de Mi-
nister fronsen. Ik zal het nog eens vra-
gen. 

Minister Wiegel: Het gaat mij boven 
de pet. 

De heer Weijers (CDA): Dat denk ik 
niet. Het gaat mij om het volgende. De 
pensioenopbouwtijd is gekoppeld. 
Men kan niet meer dan vier maal 3,5% 
opbouwen. De rest is 1,75%, ongeacht 
of men nu vier jaar gedeputeerde, wet-
houder, kamerlid of minister is. Is men 
wethouder, heeft men een bepaald 
aantal jaren opgebouwd aan rechten 
ten opzichte van de uitkeringstijd - ik 
spreek niet over het pensioen - en 
wordt men daarna geroepen tot het 
ambt van gedeputeerde, dan begint 
men vanaf dat moment opnieuw te tel-
len. Als men de pensioenen wel kop-
pelt, zou men dan niet logischerwijze 
de bepalingen ter zake van de uitke-
ringstijd ook moeten koppelen? Nog-
maals, ik pleit er niet voor dat dit in het 
wetsontwerp gebeurt. Ik kan u het te-
genargument wel geven. 

Minister Wiegel: Neen, dat zal ik u ge-
ven. Als iemand wethouder is geweest 
en aftreedt, om welke reden dan ook, 
krijgt hij een uitkering. Wordt hij daar-
na gedeputeerde en blijft hij dat een 
bepaalde ti jd - laten wi j zeggen gedu-
rende vier jaar - dan is het toch vol-
strekt logisch dat hij, overeenkomstig 
die ambtsvervulling, ook zijn uitkering 
krijgt als hij niet terugkeert in dat 
ambt? 
De heer Weijers (CDA): Laten wij wél 
zijn: de man is zes jaar wethouder en 
twee jaar gedeputeerde. 

Minister Wiegel: Eerst zes jaar wet-
houder en twee jaar eruit? 

De heer Weijers (CDA): Dan wordt hij 
gedeputeerde. 
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Minister Wiegel: Dat is hij dan mis-
schien maar twee jaar. Dat is het risico 
van het vak! 

De heer Weijers (CDA): Akkoord, maar 
legt men dan wel een koppeling met 
de pensioenrechten, dan.... 

Minister Wiegel: Alleen maareen kop-
peling in deze zin, dat men maar één . 
keer 4 maal 3 V» kan opbouwen. Alleen 
maar op basis van dit element, niet op 
de rest. Voor de rest worden gewoon 
de lijnen getrokken. 

De heer Weijers (CDA): Daarom juist! 
Ik zal het argument noemen. De uitke-
ringsregeling voor een wethouder 
moet worden gefinancierd uit de ge-
meentekas. Het is niet logisch, een 
recht op een andere functie over te 
dragen. In ons systeem kan dit niet. De 
logica - a l s men koppelt in opbouw 
van pensioenrechten - is mij niet dui-
delijk, in deze zin, dat het niet zou op-
gaan bij de rechte opbouw van uitke-
ringstijd. Gezien in het licht van ons 
staatsrecht vind ik het volstrekt billijk, 
maar in het licht van het gebruiksrecht 
naar mensen toe zeg ik, dat op het 
punt van de logica beide zaken niet ge-
heel met elkaar kloppen. 

Minister Wiegel: Ik meen dat dit wel 
het geval is. Er is één duidelijke uitzon-
dering voor politieke ambtsdragers, bij 
voorbeeld ten opzichte van overheids-
personeel. Het betreft de 4 maal 3 Vt. 
Voor het overige trekken wij zoveel 
mogelijk de lijnen (ik denk aan de op-
bouw in de uitkeringstijd) die voor het 
overheidspersoneel gelden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Weijers heeft vervolgens over de over-
gangstijd gesproken. Dan gelden de 
bepalingen inzake de uitkeringsbasis, 
inzake het begrip ' inkomsten', inzake 
de wijze van verrekening van deze in-
komsten met de uitkering. Wij kiezen 
ten aanzien van deze drie zaken nu 
voor een duidelijk andere opzet. Mij 
dunkt, dat het toch wel tot zeer arbi-
traire situaties zou leiden wanneer de 
nieuwe bepalingen hieromtrent wer-
den toegepast op de uitkeringen die 
zijn toegekend vóór het tijdstip van in-
werkingtredingvandewet. Dat wordt 
een heel moeilijke keuze. Ik zou de ge-
achte afgevaardigde wil len vragen, of 
hij meent, dat als niet een overgangs-
regeling wordt gemaakt - in door hem 
bepleite zin - in een duidelijk aantal 
gevallen kan worden gekomen tot 
slechte posities? 

De Voorzitter: Zou het antwoord op 
deze vraag vanavond kunnen worden 
gegeven? 

De heer Weijers (CDA): Natuurlijk, 
mijnheer de Voorzitter! 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Bijna alle geachte afgevaardigden 
hebben bijzondere aandacht gegeven 
aan de positie van wethouders, met 
name die in kleinere gemeenten, in ie-
der geval kleiner dan 30.000 inwoners. 
Zij zijn van mening - zij bevinden zich 
hierbij in het gezelschap van de VNG -
dat deze categorie van bestuurders in 
het ter tafel liggende wetsontwerp ten 
onrechte te veel met de overige poli-
tieke ambtsdragers over één kam 
wordt geschoren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag op deze problematiek uitvoerig in-
gegaan. Ik blijf erbij, dat de wetswijzi-
ging waarover wij thans spreken ook 
voor de bestuurders van lager publiek-
rechtelijke lichamen een alleszins 
aanvaardbare pensioenvoorziening 
biedt. Zoals de heer Stoffelen het zei: 
er zijn verschillen tussen politieke 
ambtsdragers, maar zij zijn niet door-
slaggevend voor het geven van een ant-
woord op de vraag, of dan ook een an-
dere regeling moet worden gemaakt. 
Ik kan niet ontkennen - ook in de 
schriftelijke voorbereiding is dit niet 
gedaan - dat het destijds door de AI-
gemene Rekenkamer ter zake verrichte 
onderzoek zich niet tot de wethouders 
heeft uitgestrekt. 

Ik ben bereid, te overwegen of voor 
wethouders alsnog een soortgelijk on-
derzoek zou kunnen worden ingesteld. 
Ik ben ook bereid, hierover in contact 
te treden met de VNG en eventueel 
met het interprovinciaal overleg. Ik zou 
mij kunnen voorstellen, dat zo'n on-
derzoek ook tot meer zicht kan leiden 
op de met name door de heren Even-
huis en Stoffelen geschetste situatie in 
de kleinere gemeenten, alwaar als full 
t ime ervaren wethouderschap slechts 
part t ime wordt gehonoreerd. Kortom: 
ik kies voor de lijn - zoals door de heer 
Stoffelen verwoord - van: geen reden 
om nu een andere regeling te maken 
dan die voor andere politieke ambts-
dragers, maar ik ben graag bereid -
hierover moet ik met de verschillende 
betrokken instanties overleg voeren -
te bezien of wi j , na aanvaarding van dit 
wetsontwerp, tot een aanpassing zou-
den moeten komen. 

De geachte afgevaardigden de he-
ren Weijers, Evenhuis en Nijhof heb-
ben beschouwingen gewijd aan de 
schadeloosstelling en de andere ar-
beidsvoorwaarden - als ik ze zo mag 
noemen - van politieke ambtsdragers. 
Strikt genomen handelt het nu aan de 
orde zijnde wetsvoorstel hier niet over. 

Ik ben het overigens met de heer Ab-
ma eens, dat het misschien wel beter 
was geweest als wi j een jaar of tien ge-
leden, toen wij spraken over de scha-
deloosstelling, tegelijkertijd met elkaar 
een afgerond oordeel hadden gegeven 
over de pensioenvoorziening voor po-
litieke ambtsdragers. Het is natuurlijk 
zo, dat je het een niet volstrekt los van 
het ander kunt zien. 

De heer Weijers heeft gesproken 
over de inkomenspositie van een aan-
tal politieke ambtsdragers. Hij heeft u, 
mijnheer de Voorzitter, een staatje met 
cijfers gegeven om dat als noot in de 
Handelingen te laten afdrukken. Uit 
dat staatje blijkt onder andere dat het 
jaarinkomen van een wethouder van Am-
sterdam f 15.000 hoger is dan het jaar-
inkomen van een wethouder van de 
gemeente Haarlem, terwijl dat jaarin-
komen weer f 5000 hoger is dan dat 
van een lid van gedeputeerde staten. 
Een gedeputeerde verdient nu onge-
veerf 100.000, terwijl een lid van deze 
Kamer - als je de schadeloosstelling 
corrigeert, want kamerleden hebben 
een aantal voorzieningen niet, name-
lijk geen kinderbijslag en geen vakan-
tieuitkering - zo ongeveer op f 77.000 
uitkomt. Er zit dus nogal wat tussen. 

De heer Nijhof (DS'70): Dit staatje is 
niet aan alle leden van de Kamer ter 
beschikking gesteld. Ik zou de heer 
Weijers daarom willen vragen of het 
juist is dat dit staatje alle inkomens 
van alle politieke ambtsdragers bevat. 
Of zijn het alleen die inkomens, die lig-
gen op een vergelijkbaar of hoger ni-
veau dan dat van kamerleden? Zo het 
laatste het geval mocht zijn, wat is 
daarvan dan de bedoeling? 

De Voorzitter: Het staatje is als nooi in 
de Handelingen opgenomen en ik 
meen dat het ook hier nog in beperkte 
kring heeft gecirculeerd. In ieder geval 
heb ik geprobeerd daarvoor te zorgen. 

De heer Nijhof (DS'70): Dat is een zeer 
beperkte kring geweest. Wellicht was 
die zelfs beperkt tot de kring van de 
heer Weijers. 

De Voorzitter: Ik zal ervoor zorgen dat 
u het nog vóór de avond hebt. 

Minister Wiegel: In ieder geval blijkt 
uit dit staatje dat de inkomens van po-
litieke ambtsdragers en mensen die 
een semipolitieke functie hebben nog-
al verschillen. 

Ten aanzien van de inkomens van 
degenen, die in dergelijke functies zit-
ten boven schaal 154, kan ik nog het 
volgende mededelen. Ik heb inmiddels 
de laatste hand gelegd aan een voor-
stel van mijn kant, dat nog de verschil-
lende overlegsituaties in moet, om wat 
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ordening te brengen in die zeer chaoti-
sche salarisstructuur voor de politieke 
ambtsdragers en de semipolitieke 
ambtsdragers met de hoogste inko-
mens. Op een gegeven moment heb ik 
op de radio gezegd - daar bedoel ik uit-
eraard niemand persoonlijk m e e - : Ik 
zou niet weten waarom de burge-
meester van Rotterdam zoveel meer 
moet verdienen dan een Minister. Fei-
telijk is dat wel zo. Ik ben van mening 
dat daarin ordening moet worden ge-
bracht. Die voorlopige conclusie moet 
nog in de verschillende overlegsitu-
aties aan de orde komen, zodat ik er in-
houdelijk niets over kan zeggen. 

De heer Weijers heeft gevraagd hoe 
ik in dit geheel de inkomenspositie van 
een lid van de Tweede Kamer zie. Als 
men het inkomen van een Tweede-Ka-
merlid ambtelijk vertaalt, komt men op 
het ambtelijk salaris van een hoofdad-
ministrateur. Sommigen zullen dit ge-
weldig vinden, maar anderen zullen 
zeggen: Ik dacht dat het veel meer 
was. Er zijn nogal wat misverstanden 
over. 

De heer Weijers heeft aan het Presi-
dium gevraagd, of die positie niet in 
meer algemene zin zou moeten wor-
den bekeken. 

Ik weet niet wat het Presidium ant-
woordt op de vraag van de heer 
Weijers, maar als het Presidium daar-
over wi l nadenken en daarover met de 
Minister van Binnenlandse Zaken wi l pra 
ten, dan ben ik daartoe uiteraard be-
reid. Ik ben overigens ook bereid - dit 
tot de voorzitter van de vaste Commis-
sie voor Ambtenarenzaken en Pensioe-
nen — op een gegeven ogenblik over 
die problematiek met die commissie 
van gedachten te wisselen. Dan moe-
ten wi j echter wel eerst weten wat er 
met de suggestie van de heer Weijers 
gebeurt. 

De heer Weijers (CDA): Wat verstaat 
de Minister onder semi-politieke func-
ties? Ik heb in eerste termijn een aantal 
voorbeelden genoemd, die well icht 
zijn u i t te breiden. 

Mij staat vooral voor ogen het met 
de Minister meedenken over hoe wi j in 
die hele wirwar tot een structuur kun-
nen komen die de toets der kritiek kan 
doorstaan en die getuigt van een rede-
lijke opbouw. Daarom zou ik het op ho-
ge prijs stellen om, voordat er allerlei 
kant en klare voorstellen komen, daar-
over met de Regering van gedachten 
te kunnen wisselen. Daarbij heb ik de 
suggestie gedaan dat het well icht ver-
standig is mensen uit de samenleving, 
die enige visie op inkomensverhoudin-
gen en op de redelijkheid daarvan heb-

ben, te raadplegen. Wellicht kunnen zij 
met bepaalde systemen van functie-
vergelijking komen. 
Minister Wiegel: Ik moet natuurlijk ui-
terst terughoudend zijn over deze op-
merking. Ik ga niet als Minister van 
Binnenlandse Zaken zeggen dat er 
maar eens een functievergelijking van 
kamerleden met anderen moet komen. 
Daarover moet de Kamer eerst zelf 
maar een oordeel uitspreken. Als de 
Kamer een oordeel heeft, dan ben ik 
bereid daarover met de Kamer van ge-
dachten te wisselen. Eerder meng ik 
mij niet in de discussie met u en de 
uwen. 

De heer Vellenga (PvdA): Het gaat nu 
tot mij doordringen dat de heer Weijers 
de schijn wekt dat hij, in dezelfde week 
waarin de Tweede Kamer bezig was 
met de half procent-kortingsvoorstellen 
van bepaalde sociaal zwakke groeperin-
gen, een hint geeft in de richting van het 
Presidium om eens te kijken naar de 
hoogte van de schadeloosstelling voor 
Tweede-Kamerleden, omdat er anderen 
in dit land zijn die aanzienlijk meer ver-
dienen, althans ontvangen dan die ka-
merleden. Is dit alleen maar schijn, of is 
het ook werkelijkheid? 

De heer Weijers (CDA): Voor alle dui-
delijkheid: ik heb ervoor gepleit zowel 
de primaire als de secundaire inko-
mens, dus ook pensioenrechten, op 
een rij te zetten voor alle politieke en 
semi-politieke functies. Dan kunnen 
wij bezien hoe wi j daar een redelijke 
structuur in kunnen brengen. Ik pleit er 
niet voor dat uit dat onderzoek moet 
voortvloeien dat het kamersalariste 
laag is en dat daarvoor een verhoging 
noodzakelijk is. Het kan best zijn dat wi j 
in een open discussie tot de conclusie 
komen dat het kamersalaris redelijk is 
terwijl dat voor bij voorbeeld een bur-
gemeester van een stad van 100.000 in-
woners - ik noem maar een zijstraat —,.., 

Minister Wiegel: Dat is geen zijstraat, 
dat is een hoofdweg. 

De heer Weijers (CDA): ... niet opgaat. 
Een schrandere man in dit huis noem-
de dat trouwens volstrekt logisch, 
want een kamerlid heeft 50 000 stern-
men nodig en zo'n burgemeester heeft 
100 000 inwoners, dat is het dubbele. 

Laten wi j echter goed begrijpen dat 
ik niet pleit voor een verhoging van het 
salaris van kamerleden. Wij moeten 
het er eerst over eens worden wat een 
redelijke structuur is en hoe wi j vervol-
gens tot die redelijke structuur kunnen 
komen. 

De heer Stoffelen (PvdA): Als de heer 
Weijers spreekt over een redelijke 
structuur en hij bedoelt niet het verho-

gen van kamersalarissen, dan bete-
kent dat dus het verlagen van andere 
salarissen? 

De heer Weijers (CDA): Dat hoeft niet. 
Laten wij het er eerst maar eens over 
eens proberen te worden hoe die rede-
lijke structuur eruit moet zien. De heer 
Stoffelen heeft hier jaren geleden toch 
ook al voor gepleit. Ik doe nu toch 
niets nieuws? 

De heer Stoffelen (PvdA): A lswi je r -
gens voor gepleit hebben dan is het 
het niet verder verhogen van de Ka-
mersalarissen. Wij hebben het meer-
malen over bevriezen gehad en dat is 
heel iets anders dan wat de heer Weij-
ers nu op zijn minst toch blijft sugge-
reren. 

De heer Weijers (CDA): Dat is niet 
waar. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik rond dit gedeelte van mijn be-
toog af met de opmerking dat ik af-
wacht hoe de gedachten van de heer 
Weijers en anderen uitkristalliseren. 
Als ze zijn uitgekristalliseerd ben ik als 
was in de handen van de vaste Com-
missie voor Ambtenarenzaken en Pen-
sioenen (of een ander gremium) om 
over de gevolgen daarvan van gedach-
ten te wisselen. 

De heer Vellenga (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb begrepen, dat de Mi-
nister vasthoudt aan de gedachte van 
ordening, ook in het hele structurele 
denken waarover de heer Weijers 
sprak. 

Minister Wiegel: Ik kan de heer Vellen-
ga nog zeggen, mijnheer de Voorzitter, 
dat ik doende ben om - daarvoor heb 
ik natuurlijk overleg met mijn ambtge-
noten en betrokkenen nodig - orde te 
scheppen in de nogal chaotische sala-
risopbouw voor hogere overheids-
functionarissen, zoals Commissaris-
sen van de Koningin, burgemeesters, 
en hoge militaire autoriteiten. 

De heer Evenhuis (VVD): De heer Vel-
lenga is toch geen tegenstander van 
die ordening? 

De heer Vellenga (PvdA): De heer Vel-
lenga wilde met die vraag naar de or-
dening de volgende vraag inleiden. In 
het verleden is over die ordening ook 
met de ambtsvoorganger van Minister 
Wiegel gesproken. Wij hebben toen 
uitdrukkelijk gezegd: Als u gaat orde-
nen, denk dan ook aan de matigingsef-
fecten die wi j voorstaan, dus ook aan 
de bevriezing. Als u dat wilt combine-
ren ... 

Minister Wiegel: Weet u nog wat mijn 
ambtsvoorganger daarop heeft ge-
zegd? 
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De heer Vellenga (PvdA): Dat weet ik 
nog heel best. Hij vond dat een zo zin-
volle gedachte, dat hij deze in overwe-
ging zou nemen. Ik denk dat u die ge-
dachte ergens in zijn politieke testa-
ment hebt teruggevonden. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben gaarne bereid hetzelfde 
antwoord te geven als mijn ambts-
voorganger. Ik stap... 

De heer Nijhof (DS'70): En u kende dat 
antwoord niet. 

Minister Wiegel: ... hiermee af van dit 
onderdeel van mijn betoog en kom 
dan tot de beantwoording van een 
aantal nadere vragen van de geachte 
afgevaardigden. 

De heer Weijers heeft gevraagd naar 
de procedure die voor de invaliditeits-
voorziening zal worden gevolgd. In het 
model van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten voor een uitkerings-
en pensioenverordening wethouders 
is een invaliditeitsvoorziening opgeno-
men, welke onder meer inhoudt dat de 
algemene invaliditeit moet blijken uit 
een schriftelijke verklaring van een of 
meer door burgemeester en wethou-
ders aangewezen geneeskundige(n). 
Aangezien het begrip 'algemene inva-
liditeit' op dezelfde wijze is omschre-
ven als in de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet en de betrokken poli-
tieke functionarissen in vele gevallen 
aanspraken aan die wet zullen kunnen 
ontlenen, lijkt het mij voor de hand te 
l iggen, dat wordt uitgegaan van de be-
slissingen die worden genomen door 
de met de uitvoering van die wet be-
laste instanties. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Evenhuis heeft 
mij een vraag gesteld, die bij mij niet 
geheel duidelijk is overgekomen wat 
ongetwijfeld ligt aan mijn bevattings-
vermogen. Die vraag had betrekking 
op de verhouding tussen pensioenuit-
keringen en Algemeen Ouderdoms-
pensioen. Als ik hem mis heb ver-
staan, hoor ik het wel. Een gedeelte 
van het Algemeen Ouderdoms-
pensioen wordt geacht deel uit te ma-
ken van het politiek pensioen. Aan po-
litiek pensioen wordt uitbetaald, het 
conform de regeling berekende pensi-
oen minus dat gedeelte van het Alge-
meen Ouderdomspensioen. Indien en 
zodra het algemeen ouderdoms-
pensioen wordt verhoogd, wordt het 
ingebouwde gedeelte daarvan evenre-
dig verhoogd. Dit betekent dat minder 
aan politiek pensioen wordt uitbe-
taald. Bij aanpassing van de politieke 
pensioenen op grond van de wel-

vaartsvastheid wordt het onvermin-
derde politieke pensioen ook aange 
past. 

Mijnheer de Voorzitter! Met de ge-
achte afgevaardigde de heer Abma 
ben ik het eens, dat moet worden 
voorkomen dat de zogenaamde 
50-plussers tussen wal en schip te-
rechtkomen. Daarom heb ik niet alleen 
de regeling voor deze groep politieke 
ambtsdragers gehandhaafd, doch ook 
voorgesteld, het bedrag van de voort-
gezette uitkering niet langer te stellen 
op het bedrag van het ten tijde van het 
aftreden verdiende pensioen, doch op 
60% van de uitkeringsbasis. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Stoffelen heeft gesproken over de pen-
sioenpremie voor leden van deze Ka-
merdie wegens neveninkomsten niet 
de maximale schadeloosstelling ge-
nieten, terwijl toch voor de pensioen-
berekening zal worden uitgegaan van 
de maximale schadeloosstelling. Ik 
zeg niet, dat de enige reden voor mij 
om met dit voorstel te komen is ge-
weest, de problematiek van het pensi-
oen van de Euro-parlementariërs, ook 
leden van deze Kamer. Een specifiek 
probleem waar wi j nog niet uit zijn 
omdat wij nog niet weten welke rege-
ling er uit de bus gaat komen. Ik heb 
onlangs nog in de Eerste Kamer ge-
zegd, dat natuurlijk wel ti jdig voor de 
kandidaatstelling voor het Eropees 
Parlement bekend moet zijn welke re-
geling er uit de bus komt. Het ligt in 
het voornemen, te bevorderen dat de 
bedoelde pensioenpremie wordt afge-
leid van de maximale schadeloosstel-
ling, hoeveel de werkelijke schade-
loosstelling ook bedraagt. Men krijgt 
het kortom niet voor niets. Dat zou 
overigens ook volstrekt onterecht zijn. 

De heer Stoffelen heeft gevraagd, 
hoe de Regering aankijkt tegen de per-
spectieven voor het naar zijn mening 
noodzakelijke tot stand komen van het 
nabestaandenpensioen. Ook de heer 
Nypels heeft daarover gesproken. 

De heer Stoffelen (PvdA): Als wi j dit 
wetsontwerp ongewijzigd aanvaar-
den, geven wi j naar onze mening een 
stukje premievrije polis cadeau, name-
lijk een extra stukje... 

Minister Wiegel: Niet premievrij, er 
moet voor worden betaald. 

De heer Stoffelen (PvdA): Er wordt 
gedeeltelijk voor betaald. Het gaat 
om het verschil tussen 11,9% en 
22%. Voor het resterende gedeelte 
moet het rijk door onze beslissing dus 
extra betalen, terwijl daarvoor naar 
ons gevoel geen enkele reden is. 

De heer Weijers (CDA): Ik geloof dat er 
een misverstand in het spel is. Als ik 
het goed weet, betaalt degene met een 
gekorte schadeloosstelling geen 
11,9% van die gekorte schadeloosstel-
l ing, maar 11,9% van de volledige 
schadeloosstelling van zijn pensioen-
premie. Heb ik het juist? 

De heer Stoffelen (PvdA): Het gaat er-
om dat wi j de berekeningsgrondslag 
ingevolge dit voorstel extra verhogen, 
terwijl voor dat gedeelte alleen het 
normaal geldende pensioenpremie-
percentage wordt betaald, zodat het 
rijk voor dat deel dus het verschil in 
kosten moet betalen. Iemand met ex-
tra neveninkomsten van f 20.000, die 
daarvoor extra pensioengrondslag 
krijgt, zal bij aanvaarding van dit voor-
stel het verschil tussen 12% en 22% 
door het rijk betaald krijgen, wat op 
ongeveer 10% neerkomt. 

De heer Weijers (CDA): Het gaat toch 
om de premiebijdrage? 

Minister Wiegel: Men moet dan ook de 
maximale premie betalen. 

De heer Weijers (CDA): Het is toch lo-
gisch dat men dan de volledige premie 
betaalt over de volledige schadeloos-
stelling, gekort of niet? Als ik het wel 
heb, gebeurt dat op het ogenblik ook 
al. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Men moet in de eerste plaats de 
maximale premie betalen. In de twee-
de plaats kunnen wij met name de 
eventuele pensioenperikelen voor Eu-
ropese parlementariërs die ook Twee-
de-Kamerlid zijn langs deze weg onder-
vangen. Ten derde: Mijn adviseurs 
zeggen dat het om minder dan 20% 
van de volksvertegenwoordigers in dit 
huis gaat. In de vierde plaats kan men 
ook in de positie verkeren, dat men als 
kamerlid, zonder nevenbanen, toch ze-
kere neveninkomsten krijgt uit arbeid, 
eerder verricht. Dan wordt er op je 
pensioen eveneens gekort. Dat was 
voor ons een van de redenen er wat 
aan te doen. 

De heer Weijers (CDA): Om alle mis-
verstanden te voorkomen, wil ik graag 
weten, of mijn povere waarneming 
juist is of niet: Iemand met een gekorte 
schadeloosstelling betaalt naar mijn 
mening de volle pensioenbijdrage 
over de volledige schadeloosstelling. 

De heer Stoffelen (PvdA): In het voor-
stel klopt dat. 

Minister Wiegel: Ik meen dat de heer 
Weijers het wat de huidige situatie be-
treft niet bij het rechte eind heeft. Dan 
betaalt men nu niet de volledige pre-
mie. 
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Wiegel 
De heer Nypels en Stoffelen heb-

ben een pleidooi gehouden voor de 
verlening van terugwerkende kracht 
tot 8 juni 1977. Een amendement daar-
over is door de heren Nypels en Nijhof 
ingediend. Op zich zelf kan ik voor de 
aangevoerde argumenten wel begrip 
opbrengen. Iedereen die een politiek 
ambt ging bekleden, wist, dat er een 
voorstel was waarin dat stond. 

Er wordt overigens van bepaalde zij-
de in deze Kamer ook voor gepleit 
voor sommige politieke ambtsdragers 
- niet-kamerleden en niet-bewindslie-
den - weer een andere datum te kie-
zen, ergens in 1982 als de nieuwe ter-
mijnen beginnen. Dat werkt dus pre-
cies de andere kant uit. Gepleit wordt 
in ieder geval voor terugwerkende 
kracht tot 8 juni 1977; het is nu ander-
half jaar later. Het kan best zo zijn, dat 
er twee jaar tussen komt te liggen als 
de Eerste Kamer over enkele maanden 
het wetsontwerp bespreekt. Ik vind dat 
toch wel een lange periode voor een 
terugwerkende kracht tot juni 1977. Ik 
ben tot de conclusie gekomen dat wi j 
als meest simpele datum moeten kie-
zen de datum waarop de wet het 
Staatsblad heeft gehaald. 

De heer Nijhof heeft gesproken over 
de welvaartsvastheid van overheids-
pensioenen. Hij weet dat die wel-
vaartsvastheid behoort tot het studie-
pakket van de door mijn ambtsvoor-
ganger ingestelde commissie-Bos-
man. Daarom wil ik er op dit moment 
niet op ingaan. De commissie staat 
hier niet voor een eenvoudig pro-
bleem, want een systeem van waarde-
vaste pensioenen is niet zonder 
vraagstukken. 

De heer Nijhof heeft een amende-
ment ingediend, strekkende tot wijzi-
ging van het pensioentarief voor mi-
nisters over de achterliggende jaren. Ik 
vraag mij af waarom in het amende-
ment wordt voorgesteld de maximaal 
in aanmerking te nemen tijd van 8 jaar 
op 12 jaar te brengen. Voor leden van 
de Tweede Kamer geldt thans ook een 
tarief van 3,5% per jaar maar met een 
maximale pensioen-diensttijd van 20 
jaar. Ik heb de indruk dat aanvaarding 
van dit amendement kan leiden tot ho-
gere pensioenaanspraken waarvoor 
geen grond is, maar dat in meerder-
heid van de gevallen aanneming van 
het amendement leidt tot een beknot-
ting van aanspraken waarop echt kon 
en mocht worden gerekend of die al 
verkregen zijn. Uit een oogpunt van 
behoorlijk beleid vind ik dat niet aan-
vaardbaar. 

De heer Nijhof (DS'70): Dat wordt niet 
ontkend en blijkt ook met zoveel woor-
den uit de toelichting. Ik wil de Minis-
ter echter wel vragen of hij inhoudelijk 
op de zaak wil ingaan. Mijn argumen-
tatie is vooral geschraagd door het feit 
dat onafhankelijke deskundigen-des-
tijds de commissie-Van-Poelje -geple i t 
hebben voor 3,5% en dat de zelf betrok-
kenen -de Kamer - uitgekomen zijn op 
5%. 

Minister Wiegel: De 5% geldt voor be-
windslieden. 

De heer Nijhof (DS'70): Dat percentage 
geldt niet voor de Kamer, maar de Ka-
mer heeft destijds ten aanzien van de 
bewindslieden besloten tot de 5%. 

Minister Wiegel: Dat hebben de Twee-
de en Eerste Kamer gedaan en dat ligt 
vast in de wet. Ik vind het dan wel heel 
erg merkwaardig om verkregen aan-
spraken te schrappen. Dat is nog nooit 
vertoond en ik zou dat ook niet juist 
vinden. 
De vergadering wordt van 17.55 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik deel mede, dat de 
vergadering van woensdag 24 januari 
- de eerste vergaderdag na het kerst-
reces - om 14.00 uur begint en niet om 
10.15 uur, zoalsten onrechte op de 
agenda staat. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de 
gegeven antwoorden. Ik wil van deze 
gelegenheid tevens gebruik maken om 
een woord van waardering te spreken 
aan het adres van de heer Winkelman. 
Ik vroeg mij zoeven af: wie past er nu 
op de winkel-man? In het voorlopig 
verslag en het eindverslag hebben wij 
nogal uitvoerig gereageerd, vandaar 
dat onze bijdrage in tweede termijn 
kort kan zijn. 

Kan de Minister mij zeggen op welk 
jaar het onderzoek van de Rekenkamer 
is gebaseerd, waarop dit alles stoelt? 
Het kan per jaar nogal verschillen. Als 
men 1973 neemt, na de val van het ka-
binet-Biesheuvel, krijgt men een ander 
beeld dan bij het jaar 1971. 

Minister Wiegel: Het ging over 1974. 

De heer Weijers (CDA): Mag ik dan ver-
onderstellen dat de betrokkenen ook 
door de Rekenkamer zijn benaderd? 
Dat lijkt mij logisch. 

Minister Wiegel: Ik kan toch niettre-
den in datgene wat de Rekenkamer 
doet? 

De heer Weijers (CDA): Het is maar 
een vraag en als de Minister mij daar 
geen antwoord op kan geven, is het 
mij duidelijk. 

Minister Wiegel: In het verslag over 
1974 heeft de Rekenkamer een bepaal-
de mening geuit. Op grond van welke 
berekeningen enz. dat is gebeurd, 
weet ik echt niet. 

De heer Weijers (CDA): Ik neem daar 
nu kennis van, maar ik zou het eigenlijk 
wel eens wil len weten. 

De premiebetaling bij wachtgeld 
vind ik volstrekt logisch, maar dan is 
het ook logisch dat degenen die met 
een gekorte schadeloosstelling wel het 
recht hebben op een volledige pensioen-
grondslag, ook de volledige premie 
betalen over die volledige schade-
loosstelling. Ik vind dat de Minister 
daar rekening mee moet houden. 

Ten aanzien van de onderbreking 
van de opbouw van rechten lijkt het 
mij logisch dat, als men in de 'wacht-
kamer zit' in afwachting van de tot-
standkoming van een kabinet en men 
in die periode geen enkele baan heeft, 
dit geen wezenlijke onderbreking is 
van de opbouw. Wil de Minister hierop 
nog reageren? 

De Minister heeft mij zeer aange-
sproken door te zeggen dat wij nu 
spreken over een voorziening voor alle 
ambtsdragers. Het is de koers naar een 
redelijk pakket. Wij moeten ervoor op-
passen dat wi j niet gebiologeerd al-
leen naar ons zelf gaan kijken. Het gaat 
ook om 2500 wethouders en een hon-
derdtal provinciale politieke ambtsdra-
gers. Uit dien hoofde, vanuit de Kamer 
en de Regering geredeneerd, vind ik 
de opbouw van 4 maal 3,5% en daarna 
1,75% een redelijke zaak. Ik noteer dat 
de Minister het onderzoek naar de wet-
houders heeft toegezegd. Ik neem aan 
dat het zowel gaat om nevenfuncties 
als om pensioenopbouw. Daarbij zal 
ook het vraagstuk van de grootte van 
de gemeente om de hoek komen kij-
ken, met de daaruit voortvloeiende sa-
larissituaties. 

Ik ben wat minder content met de 
opvatting van de Minister over de 
overgangsregeling. Mi j lijkt het vol-
strekt logisch dat op het moment, 
waarop dit wetsontwerp wet wordt (ik 
laat buiten beschouwing het amende-
ment van de leden Nypels en Nijhof 
omtrent de datum 8 juni 1977 of later) 
degenen die dan gebruik maken van 
de uitkeringsregelingen beschouwd 
worden in het nieuwe regime, omdat 
dit wat de grondslag en de nevenin-
komsten betreft, veel redelijker is dan 
het oude regime. Ik heb dienaan-
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Weijers 
gaande, mede namens een aantal an-
dere leden, een amendement inge-
diend. 

Ik wil nog een enkele opmerking ma-
ken over de harmonisatie van inko-
mens van politieke ambtsdragers. On-
ze fractie heeft bij de behandeling van 
Bestek '81 al gezegd dat het ons wei-
kom zou zijn als de kamerleden voorop 
zouden lopen bij de aftopping van de 
prijscompensatie. Dit laat onverlet de 
gehele salarisstructuur. Ik pleit voor 
harmonisatie van die structuur. Voor 
alle duidelijkheid zeg ik erbij, dat ik niet 
pleit voor verhoging van de kamersa-
larissen in die structuur. 

De Minister zegt, dat hij hiermee be-
zig is van schaal 154 af. Ik zou hierover 
op dit moment de discussie niet wil len 
voortzetten. Ik zou echter van de Mi-
nister het volgende nog wil len weten, 
opdat wi j hierover in de commissie 
verder van gedachten kunnen wisse-
len. Welke functionarissen worden in 
dit onderzoek van de Minister begre-
pen? Ik heb het gevoel dat het alleen 
maar gaat om de directe politieke 
ambtsdragers. Ik zou de toets der rede-
lijkheid wil len leggen ook op, zoals ik 
het maar noem, de semi-politieke 
ambtsdragers. Dit zouden wi j in totaal 
eens in kaart moeten krijgen, om te 
zien hoe wi j tot een redelijke structuur 
zouden kunnen komen. 

De heerVellenga (PvdA): De heerWeij-
ers heeft zo pas het woord 'harmoni-
satie' gebezigd. Hoe vertaal ik dit in de-
ze context? 

De heer Weijers (CDA): Ik houd vol de 
stelling die ik straks betrokken heb en 
die ik verleden week ook heb betrok-
ken. Het gaat mij om het volgende. Ik 
wil de kaart van de salarissen, inclusief 
de secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder ik ook de pensioenen ca . 
begrijp, gewoon eens op een rijtje 
hebben. 

De heerVellenga (PvdA): Dat is heel 
gemakkelijk. 

De heer Weijers (CDA): Ik vind het f i jn 
dat u dit zo gemakkelijk vindt. Als dit 
gebeurd is, zouden wi j de relaties 
moeten bezien, met het oog op de 
vraag, hoe men daarin gezamenlijk 
een zinnige structuur kan vinden. De 
Minister zegt, dat hij hiermee bezig is. 
Ik wacht dit met belangstelling af. Is dit 
echter voldoende breed 'gespoord'? 
Als ik spreek over politieke ambtsdra-
gers, wi l ik daarbij ook de semipolitie-
ke ambtsdragers betrekken. Ik heb in 
dit verband enkele willekeurige voor-
beelden genoemd, zoals voorzitters 
van waterschappen of van produkt-
schappen. Dit beeld wil ik wel eens 
compleet hebben. 

De heer Vellenga moet goed begrij-
pen dat ik er dan in de Kamer graag 
over wil praten. Dit behoeft in mijn op-
tiek helemaal niet te leiden tot een ver-
hoging van de kamersalarissen. Wei-
neen, het kan best zijn dat wi j in alle re-
delijkheid tot de conclusie moeten ko-
men, dat de bestaande verhoudingen 
redelijk zijn. Het kan ook best zijn (en 
die gedachte hoort men in de wandel-
gangen van verscheidene kamerleden) 
dat men, gelijk bij burgemeesters, met 
staffels moet werken. Ik noem maar 
een voorbeeld. Die discussie zou vol-
strekt open moeten zijn. Ik pleit - ik 
herhaal het voor alle duidelijkheid - er 
volstrekt niet voor dat morgen de ka-
mersalarissen omhoog gaan. Wij moe-
ten echter erkennen dat het een lap-
pendeken is en dat het nodig is hierin 
enige orde te brengen. 

Minister Wiegel: Ik begrijp niet precies 
hoe hij de vergelijking ziet met burge-
meesters, met name wat betreft de 
staffeling die hij noemde. Hoe vertaalt 
hij dit voor de salarissen van kamerle-
den? 

De heer Weijers (CDA): Het betreft een 
gedachte die hier en daar in gesprek-
ken wel eens geopperd wordt. Burge-
meesterssalarissen kennen een ge-
trapte groei. 

Minister Wiegel: Naar rato van het 
aantal inwoners of naar rato van hun 
diensttijd? 

De heer Weijers (CDA): Het laatste. 

De heer Vellenga (PvdA): Of hectares? 

De heer Weijers (CDA): Het zou een 
gedachte kunnen zijn. Ik pleit er op dit 
moment niet voor, want, hoewel ik er 
eigenwijs genoeg voor ben, ben ik niet 
bij machte namens 149 kamerleden te 
zeggen, hoe ik vind dat het zou moeten 
zijn. 

De heer Vellenga (PvdA): Ik neem 
even aan, dat de heer Weijers namens 
zijn eigen fractie, alle bloedgroepen 
incluis, bepaalde suggesties doet. Hij 
wil iets in kaart brengen; iets wat zo 
makkelijk in kaart te brengen is. Je zet 
de salarissen naast elkaar, alsmede de 
pensioenen. Dat is helemaal niet moei-
lijk. Als wi j hier echter sl imme vraagjes 
stellen, heeft dat natuurlijk een bedoe-
ling. Wat wil de heer Weijers bereiken? 

De heer Weijers (CDA): Op de eerste 
plaats, dat duidelijk wordt hoe de kaart 
eruit gaat zien. 

De heer Vellenga (PvdA): Dat weet u. 

De heer Weijers (CDA): Neen, dat weet 
ik niet. 

De heer Evenhuis (VVD): Je kunt toch 
iets vragen, zonder een oordeel te heb-
ben? 

De Voorzitter: Het woord is nu uitslui-
tend aan de heer Weijers. 

De heer Weijers (CDA): Op datweede 
plaats wil ik het volgende bereiken. 
Daarover moeten wij in alle oprecht-
heid een discussie met elkaar kunnen 
voeren. Als je met elkaar moet vast-
stellen, dat het een lappendeken is, 
moet er met elkaar gesproken worden 
over de vraag, hoe je daarin redelijk-
heid brengt. 

De heer Vellenga (PvdA): Het is geen 
lappendeken. Als de heer Weijers zegt, 
dat daarin redelijkheid moet worden 
gebracht, ga ik ermee akkoord. In dat 
verband valt het woord 'harmonisatie' 
van de geachte afgevaardigde. Je kunt 
dan mogelijk constateren, dat sommi-
ge salarissen wat te ver uit elkaar lig-
gen en dat de filosofie daarachter in-
dertijd misschien gold en nu niet 
meer. Je wil t er echter iets mee, zoals 
de Minister iets wil met wat hij 'orde-
ning' noemt. Of de 'ordening' van de 
Minister en de 'harmonisatie' van de 
heer Weijers hetzelfde zijn, hoor ik 
straks graag van de Minister. Mijnheer 
Weijers, beantwoord nu eens rustig 
mijn vraag 'in alle oprechtheid', zoals 
jullie dat graag zeggen: Wat bedoelt u 
met harmonisatie op dit gebied? Het is 
dus geen lappendeken. Het is erg 
doorzichtig. U hebt echter een bedoe-
ling met uw opvattingen. 

De heer Weijers (CDA): De heer Vellen-
ga probeert mij heerlijk uit de tent te 
lokken. 

De heerVellenga (PvdA): Is er een 
tent? 

De heer Weijers (CDA): Een zeer inte-
ressante tent! Laten wij elkaar echter 
goed begrijpen! Het is een lappende-
ken. 

De heerVellenga (PvdA): Neen! 

De heer Weijers (CDA): Neen? U bent 
dus akkoord met deze salarisverhou-
ding van politieke ambtsdragers? 

De heerVellenga (PvdA): Oh, maarals 
je het woord 'lappendeken' gebruikt, 
bedoel je dat iets erg ondoorzichtig is, 
vreselijk ingewikkeld is en alle mogelij-
ke dingen bevat waarop je geen kijk 
hebt. 

De heer Weijers (CDA): Voor mij is het 
begrip 'lappendeken' iets wat een vol-
strekt ongestructureerd geheel is. 

De heer Vellenga (PvdA): Dit is onge-
veer hetzelfde wat ik bedoel. 

De heer Weijers (CDA): Dat is niet 
waar. U zegt: ondoorzichtig. Ik wil na-
melijk een salarisstructuur voor poli-
tieke ambtsdragers en semi-politieke 
ambtsdragers die redelijk in elkaar zit 
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Weijers 
en doorzichtig is. Als ik dit tot mij laat 
komen, moet ik constateren, dat ik een 
hele serie vraagtekens moet zetten bij 
de onderlinge verhoudingen. Als de 
heer Vellenga zegt, dat hij dit niet van 
mening is, is dat zijn oordeel. 

De heer Vellenga (PvdA): Dit wordt 
een andere keer vervolgd! 

De Voorzitter: Mits het maar niet don-
derdagavond is! 

De heer Weijers (CDA): Natuurlijk niet! 
Ik zeg de heer Vellenga graag het vol-
gende toe. Als de Minister mij zegt, 
waarmee hij zich bezighoudt, dus wel-
ke functies hij op het oog heeft voor de 
desbetreffende studie, ben ik graag 
bereid, straks in de commissieverga-
dering daarop nader in te gaan en te 
zeggen welke functies naar mijn me-
ning daarbij behoren te worden be-
trokken. Ik neem aan, dat de fractie van 
de heer Vellenga daarbij nog een serie 
andere functies zou willen noemen. 
Wij moeten dat met elkaar in kaart 
brengen. Daarover moeten wij met el-
kaar spreken in alle openheid. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Om mij zelf onnodig werk te bespa-
ren - hiervan ben ik altijd een enorm 
voorstander - zou ik, juist omdat ik de 
Kamer heb gezegd, dat ik op dit mo-
ment bezig ben met een structure-
ringsvoorstel voor de salarissen in de 
politieke en de semi-politieke sfeer (in 
mijn antwoord kom ik hierop nog te-
rug) boven schaal 154, graag van de 
geachte afgevaardigden wil len weten 
welk 'soortement' van lieden zij daar-
bij graag betrokken zouden zien. An-
ders moet ik elke keer iets anders doen 
en daarvoor voel ik niet veel. 

De heer Weijers (CDA): Dat begrijp ik. 

De heer Vellenga (PvdA): Wij weten nu 
nog niet welke lieden de Minister op 
dit moment zelf al in kaart heeft ge-
bracht. In dat geval kunnen wij pas 
aanvullen of aftrekken. 

Minister Wiegel: Ik meen, dat ik hier-
over al iets heb gezegd. Ik wil toch wel 
graag van de verschillende geachte af-
gevaardigden horen hoe zij hierover 
denken. De heer Weijers heeft in dit 
verband een paar voorbeelden ge-
noemd. Zo noemde hij de produkt-
schappen en de waterschappen. Als 
de andere geachte afgevaardigden 
ook hierover hun licht zouden wil len 
doen schijnen, kan op deze wijze zo 
verstandig mogelijk worden gewerkt. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn suggestie was nu juist 
de volgende. Ik heb een aantal voor-

beelden gegeven. Ik neem aan, dat 
mijn collega's in dit huis nog veel vin-
dingrijker zijn dan ik. In de desbetref-
fende commissievergadering kan dan 
worden gezegd: Ik vind dat die en die 
functies er bij horen en dat zij dus in de 
studie moeten worden betrokken. Mijn 
simpele vraag aan de Minister was: 
Met welke functies houdt hij zich nu 
bezig? Als ik het antwoord hierop 
weet, kan ik die gegevens enigszins 
met elkaar 'in spoor' brengen. That's 
all! 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn uitvoerige beantwoording. In hem 
wil ik ook al degenen danken die hem 
bij deze moeilijke materie hebben on-
dersteund. Deze materie is namelijk 
niet eenvoudig. 

Van onze kant behoeft niet zoveel 
meer te worden gezegd over dit wets-
ontwerp. In eerste termijn hebben wi j 
onze instemming al betuigd. Ik wil al-
leen nog een paar kanttekeningen ma-
ken. 

De pensioenopbouw tijdens de uit-
keringsperiode is 0,875%. De Minister 
heeft gevraagd naar onze argumenten 
voor een ander percentage. Als wi j de 
marsroute van het wetsontwerp bekij-
ken, kunnen wij constateren dat iets 
van een ambtelijke regeling steeds 
meer model is gaan staan voor het-
geen voor politieke ambtsdragers 
moet worden geregeld. Ten aanzien 
van ambtenaren is er echter één es-
sentieel verschil in vergelijking met 
politieke ambtsdragers. Een ambte-
naar wordt hoogst zelden in de catego-
rie wachtgeld geplaatst, kwantitatief... 

Minister Wiegel: U komt uit het onder-
wijs... 

De heer Evenhuis (VVD): ...kwantita-
tief, als je het vergelijkt. Het gros van 
de mensen behoeft er niet op te reke-
nen op enigerlei tijdstip voor een 
wachtgelduitkering in aanmerking te 
komen. Omgekeerd is de groep van 
politieke ambtsdragers, bij voorbeeld 
al degenen die wethouder of gedepu-
teerde zijn geweest en niet direct er-
gens anders aan de slag komen, nadat 
zij uit het ambt zijn getreden, en die 
voor een uitkering in aanmerking ko-
men, nogal omvangrijk. De vergelij-
king met de ambtenaren gaat daar ze-
ker mank. In het verlengde van de aard 
van het politieke ambt en in het ver-
lengde van toch een zekere wisselval-
ligheid daarin, zou het alleszins ver-
klaarbaar, begrijpelijk en voor ons aan-
nemelijk zijn geweest wanneer de Mi-
nister toch nog naar een andere weg 

had gezocht. Niettemin zullen wi j op 
dit punt toch het voorstel van de Rege-
ring steunen. Wij hadden echter ge-
hoopt op dit punt iets meer te vinden. 

Wij kunnen ons ook vinden in het in 
werking treden van de wet, op het mo-
ment van afkondiging in het Staats-
blad. Ons hebben nu een paar voor-
stellen bereikt die in het geheel nogal 
essentieel zijn. Er is een voorstel om 
een terugwerkende kracht in te voe-
ren, met name tot 8 juni 1977 wat ka-
merleden betreft. Onze fractie kan zich 
echter vinden in het argument van de 
Minister dat die periode al enige tijd 
verstreken is en dat het het verstan-
digst is het moment van inwerkingtre-
ding van de wet als juiste datum te ne-
men. 

De heer Stoffelen heeft een amende-
ment ingediend waarin voor wethou-
ders en gedeputeerden een uitzonde-
ring zou moeten worden gemaakt. 
Men zou dan als het ware de inwer-
kingtreding moeten doen plaatsvinden 
in juni 1982 voor gedeputeerden en in 
september 1982 voor wethouders. De 
ratio van een dergelijk amendement 
ontgaat ons, wanneer voor wethou-
ders in gemeenten met meer dan 
30.000 inwoners en alle gedeputeer-
den een uitzondering zou worden ge-
maakt, met name vergeleken met ka-
merleden. 

Ik vind dit niet het leukste debat - ik 
heb dit ook in mijn inleiding gezegd - , 
maar men mag best die vergelijking 
met kamerleden maken. Dan kan men 
constateren dat de rechtspositie van 
wethouders en gedeputeerden niet 
onaanzienlijk beter is dan die van ka-
merleden. Dan is het van tweeën één: 
of de heer Stoffelen brengt zijn amen-
dement terug en beperkt het tot ge-
meenten met 30.000 inwoners en min-
der of men moet redelijkerwijs dege-
nen die er nu niet onder vallen onder 
de werking van dit amendement bren-
gen. 

Dat geldt in dit geval bij voorbeeld 
voor de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. Deze consequen-
tie zou men toch moeten trekken, al 
begrijp ik de technische problemen 
daarbij wel. De ratio van het amende-
ment zoals het nu is geformuleerd, 
ontgaat mij ten enen male. 

De heer Stoffelen (PvdA): Ik meen dat 
u er meer van begrijpt dan u nu sugge-
reert. Ik zal er in mijn eigen tweede ter-
mijn uitvoerig op ingaan. 

De heer Evenhuis (VVD): Daarop wil ik 
graag wachten. 

De Voorzitter: Of bij het amendement 
zelf. 
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Evenhuis 
De heer Evenhuis (VVD): Of een eigen 
amendement, dat zou ook kunnen. De 
heer Stoffelen begrijpt duidelijk, waar 
ik zijn benadering een beetje inconse-
quent vind. 

De Minister heeft een onderzoek toe-
gezegd ten aanzien van de wethou-
ders. Wij wachten de uitkomst daarvan 
af. Met betrekking tot het inschakelen 
van de Algemene Rekenkamer verwijs 
ik naar het voorlopig verslag zoals het 
indertijd door de VVD is geschreven en 
waarin nogal wat vraagtekens zijn ge-
plaatst bij de inbreng van de kant van 
de Algemene Rekenkamer, met name 
bij de percentages. Er is bijna niets ge-
zegd over de achtergrond daarvan. Ik 
hoop dat een dergelijk onderzoek dan 
ook heel grondig zal gebeuren. 

Ik kom tot de schadeloosstelling. Ik 
vind dat wi j van het gemeier in de Ka-
mer over de schadeloosstelling af 
moeten. In 1968/69 is dit ook één van 
de lijnen in het debat geweest toen het 
ging over de verwerking van de com-
missie-Kötzen. Er is één probleem op 
dat punt blijven liggen, dat wi j - a l -
thans in de nabije toekomst - dan ook 
maar definitief moeten afhandelen. De 
heer Weijers heeft er al even op ge-
duid. Deze commissie heeft indertijd -
en dit is ook de grote lijn van het debat 
van indertijd - de relatie gelegd tussen 
het niveau van de schadeloosstelling 
en de pensioenvoorziening voor poli-
tieke ambtsdragers, in dit geval met 
name kamerleden. Deze relatie is toen 
principieel gelegd. Ook de heer Laban 
heeft dat namens de PvdA gedaan. Wij 
gaan nu iets aan de pensioenkant 
doen. 

Ik meen dat men daarbij dan ook, ter 
wille van het evenwicht, de gehele si-
tuatie op zichzelf zou moeten beschou-
wen. Ik heb erbij gezegd in mijn eerste 
termijn dat wij niet zullen pleiten voor 
een verhoging van de schadeloosstel-
ling van de kamerleden zonder meer. 
Daarvoor voelen wi j helemaal niets. 
Wat dit betreft, wachten wij met be-
langstelling de uitkomsten af van het 
onderzoek waarvan de Minister naar 
voren heeft doen komen dat hij het zou 
instellen toen het kabinet aantrad, 
naar de verhouding tussen de inko-
mens van bewindslieden en hoge 
ambtenaren boven schaal 154. 

De Minister heeft gezegd dat hier-
over binnenkort op enigerlei wijze een 
standpunt zou worden geformuleerd. 
Ik heb de Minister gevraagd, dit onder-
zoek in een ruimer verband te houden. 
De heer Weijers heeft gesproken van 
een breder onderzoek. Ik wil ook spre-
ken van een dieper onderzoek. Zou de 
Minister dit onderzoek niet in diepere 
zin moeten uitbreiden? 

Minister Wiegel: Ik heb niet alleen van-
avond maar ook eerder gezegd dat ik 
bezig ben met te trachten, enige orde 
te scheppen in de chaotische salaris-
structuur boven schaal 154. Die po-
ging van mijn kant geeft geen soelaas 
voor het geven van een oordeel over 
de hoogte van de schadeloosstelling 
voor leden van deze hoge vergade-
ring. Vergelijkt men haar met de sala-
rispositie van het overheidspersoneel, 
dan komt men iets onder de rang van 
hoofdadministrateur uit, hetgeen on-
der schaal 154 is. Mijn onderzoek helpt 
de heer Evenhuis op dat stuk dus niet. 

Ik heb gezegd dat ik best bereid ben, 
nader te denken over de inkomensont-
wikkeling voor leden van de Tweede 
Kamer maar dat ik dat pas wi l doen als 
ik weet, wat de Kamer zelf daarvan 
vindt. De heer Weijers heeft gezegd 
dat het Presidium daarover maar moet 
denken. Ik ga niet op mijn eigen houtje 
akkeren. Ik wi l eerst duidelijk een 
standpuntbepalimg van deze vergade-
ring. 

De heer Nijhof (DS'70): Ik meen mij te 
herinneren - ik word graag door de 
Minister gecorrigeerd als het niet zo is 
- dat zijn beleidsvoornemens destijds 
vooral erop gericht waren, na te gaan 
of het mogelijk was om eventueel zelfs 
tot een neerwaartse spiraal te komen 
voor de salarisgroepen boven schaal 
154, met name omdat was gebleken, 
dat er zeer kleine verschillen zijn tus-
sen ministers en staatssecretarissen 
enerzijds en de zich hieronder bevin-
dende topambtenaren anderzijds, en 
dat, wil men iets doen aan de salaris-
sen van bewindslieden, men dit mede 
moet doen in samenhang met die van 
de topambtenaren daaronder. Als dit 
zo is, betreft het een beleidsvoorne-
men van een geheel andere strekking 
dan de uitlating van de heer Evenhuis, 
die niet pleit voor salarisverhoging of 
voor verhoging van de schadeloosstel-
ling voor kamerleden sec. Ik zou hem 
dan ook liever horen zeggen: Ik vind 
deze schadeloosstelling alleszins rede-
lijk. 

De heer Evenhuis (VVD): Ook dit zal ik 
op dit moment niet zeggen, want ik 
vind, dat de ordening waarvan de Mi-
nister spreekt naar mijn mening niet 
alleen moet plaatsvinden boven 
schaal 154. Het komt mij voor, dat de 
lijn verder zou mogen worden doorge-
trokken. Dit is de achtergrond van mijn 
opmerkingen. 

Wat de opvattingen van mijn fractie 
over het in kaart brengen betreft, wi l ik 
mij aansluiten bij hetgeen de heer 
Weijers hierover heeft gezegd. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn 9,5 jaar oude dochter 
maakt het goed! ! 

Minister Wiegel: Gefeliciteerd! 

De heer Nypels (D'66): Danku! 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb waar-

dering voor de belangstelling van de 
Minister voor haar gezondheid, maar 
ook voor het door de vorige zowel als 
door de huidige regering ingenomen 
standpunt. Deze waardering geldt met 
name deze Minister van Binnenlandse 
Zaken. In eerste termijn is het reeds 
duidelijk gezegd: wij zullen metover-
tuiging onze steun aan het wets-
ontwerp geven. 

Voorts sluit ik mij gaarne aan - naast 
mijn dank voor de standpuntbepaling 
van de Min is ter- bij de dank die de Mi-
nister heeft uitgesproken aan het 
adres van de ambtenaren (in het bij-
zonder de heer Winkelman) die ons 9,5 
jaar geleden en ook nu weer hebben 
bijgestaan bij het opstellen van de in-
gewikkelde amendementen. 

Er zijn nog wel enkele verschillen 
van inzicht met de Minister. Ik vrees 
dat zij niet overbrugbaar zijn. Dit 
neemt niet weg, dat ik er toch nog iets 
over wil zeggen. 

Ik noem in de eerste plaats het punt 
- voor ons nog een steen des aan-
stoots - van de extra 13U opbouw van 
pensioenen gedurende de eerste vier 
jaar van de actieve periode van politie-
ke ambtsdragers. De voorstellen ter 
zake worden enerzijds gemotiveerd 
door het argument, dat dit moet bij-
dragen aan het aantrekkelijk maken 
van het wisselvallige beroep van poli-
tiek ambtsdrager, terwijl anderzijds er-
op wordt gewezen, dat met name de 
voorganger van de huidige minister de 
regeling heeft bedoeld als een soort 
van forfaitaire afkoop van eventuele 
onderbreking van de pensioenopbouw 
na aftreden. 

Minister Wiegel: Ik heb dit argument 
van mijn voorganger niet overgeno-
men. 

De heer Nypels (D'66): Dan behoef ik 
althans met u niet meer hierover te 
discussiëren. Ik had dit opnieuw willen 
bestrijden als een in mijn ogen on-
deugdelijk argument. 

Blijft over het eerste punt. De Minis-
ter heeft dit in zijn antwoord uitdrukke-
lijk onderstreept. Het betreft het punt 
van het aantrekkelijk maken, waarbij 
met name het argument is genoemd 
van het verlenen van een zekere com-
pensatie in verband met pensioen-
breuk - zoals ik het nu maar even 
noem. 
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Nypels 
Wij stellen hiertegenover, Mijnheer 

de Voorzitter! - ik heb reeds in een in-
terruptie hierop gewezen - dat het in 
onze ogen niet juist is, in de APPA uit-
sluitend voor politici de gebreken van 
de particuliere pensioenregelingen 
weg te nemen. 

Dat zou in onze ogen niet in deze wet 
behoren te gebeuren, maar in een 
noodwetgeving waardoor de gebre-
ken van de particuliere pensioenrege-
lingen in het algemeen voor alle bur-
gers worden weggenomen. Bij andere 
gelegenheden, met name bij de be-
handeling van de begroting van Soci-
ale Zaken, heb ik daarover al met de 
Regering gediscussieerd. Helaas blijkt 
er een verschil van inzicht over te be-
staan. Ook als wij afzien van de in mijn 
ogen aanwezige mogelijkheid om bin-
nen 1 a 2 jaar met noodwetgeving dit 
euvel voor de meeste burgers op te 
heffen, moeten wi j er rekening mee 
houden dat de pensioencommissie 
van de Stichting van de Arbeid nog 
niet zolang geleden een rapport heeft 
opgesteld met aanbevelingen voor de 
sociale partners om op vrijwill ige ba-
sis te komen tot verbetering van de 
verschillende pensioenregelingen. 

Ik hoop dat deze aanbevelingen niet 
zo maar ter zijde worden gelegd. Het is 
toch wel belangrijk dat de sociale part-
ners in zo'n eerbiedwaardig college als 
de Stichting van de Arbeid tot aanbe-
velingen komen voor aanpassing van 
pensioenregels. Ik neem aan dat de so-
ciale partners dit niet lichtvaardig 
voorbij zullen gaan. Dat betekent dat 
er ook zonder wetgeving enige hoop 
mag zijn dat dit euvel van de pensioen-
breuk op wat ruimere schaal zal wor-
den voorkomen. Vandaar ook dat het 
in onze ogen niet juist is op dit mo-
ment opnieuw de extra 13/4% pensioen-
opbouw in de eerste vier jaren voor 
politici in te bouwen. 

Wanneer wij dit doen, leidt het tot 
extra overcompensatie voor degenen 
die op dit moment wél reeds welvaarts-
vaste of waardevaste pensioenaan-
spraken in stand houden, die bij be-
paalde fondsen zijn ondergebracht. 
Dat geldt dus voor de ambtelijke en se-
mi-ambtelijke sfeer. 

Minister Wiegel: Trekt de geachte af-
gevaardigde uit deze feitelijk juiste 
constatering de conclusie, dat wij voor 
bij voorbeeld leden van de volksverte-
genwoordiging die vroeger ambtenaar 
zijn geweest een andere regeling moe-
ten maken dan voor de andere leden 
van deze hoge vergadering? 

De heer Nypels (D'66): Dat zou in 
noodgevallen kunnen. Wat mij betreft, 

ligt het echter andersom. Ik constateer 
dat in de voorstellen van de Regering 
voor deze groep een overcompensatie 
is opgenomen en dat de groep van 
mensen, voor wie een overcompensa-
tie zal bestaan, zal toenemen als de 
aanbevelingen van de Stichting van de 
Arbeid worden nageleefd. Dat is het 
punt. 

Minister Wiegel: Dat is het punt in es-
sentie niet. Het gaat om de vraag of uit 
de feitelijk juiste constatering van de 
geachte afgevaardigde volgt, dat hij 
voor verschillende leden van deze ver-
gadering een andere regeling bepleit. 

De heer Nypels (D'66): Zover wil ik niet 
gaan, maar dat zou eigenlijk wel de 
consequentie kunnen zijn. Dat ben ik 
met de Minister eens. Wij hebben een 
betere regeling opgesteld om deze 
overcompensatie van een in aantal 
naar ik hoop in de toekomst snel toe-
nemende groep te voorkomen. Ik ge-
loof dat de Minister en ik elkaar best 
begrijpen. 

Over de volledige pensioenopbouw 
in de uitkeringsperiode kan ik kort zijn. 
Wij hebben gemeend dat het wenselijk 
is in de uitkeringsperiode een volledig 
pensioenrecht op te bouwen. Onder 
'volledig' verstaan wij dan in een rede-
lijke mate in evenredigheid met de 
ontvangen inkomsten, dus met de ont-
vangen uitkeringen. Nu zijn de uitke-
ringen in de uitkeringsperiode niet 
100% van die, genoten in de actieve 
periode. Vandaar ook dat men zou 
kunnen zeggen, dat 100% misschien 
wat overtrokken is. Ons ging het erom 
dat in ieder geval duidelijk is, dat 50% 
te weinig is. Men zou een volledige 
evenredigheid hebben kunnen voor-
stellen, bij voorbeeld 80, 70, 60, zoals 
ook het verloop is in percentages van 
de uitkeringen. 

Wij hebben alleen ter wil le van de 
eenvoud gemeend, een voorstel te 
moeten doen waarbij een keuze ge-
daan kan worden uit 100% of 50%. 
Een tussenvorm zou wat dat betreft in 
onze ogen ook best aanvaardbaar zijn, 
bij voorbeeld driekwart. Alleen ter wi l -
le van de eenvoud hebben wij dat niet 
gedaan. Kern is voor ons dat wi j vijftig 
procent voor diegenen die echt geen 
behoorlijke werkkring kunnen vinden, 
en dus geheel of vrijwel volledig werk-
loos blijven, te weinig vinden. 

De vergelijking met de ambtenaren-
regeling zegt ons volstrekt niets. Im-
mers, negeneneenhalf jaar geleden is 
ons, emotioneel, verweten dat wij zo 
maar een vergelijking maakten met de 
ambtenarenregeling. Dat was ten on-
rechte. Men heeft toen gezegd: politici 
hebben recht op een eigen geëigende 

aparte regeling. Daarmee ben ik het 
eens. Op grond daarvan heb ik geen 
enkele boodschap aan de inhoud van 
de regeling, zoals die op het ogenblik 
voor ambtenaren bestaat. Het gaat mij 
erom dat het politieke risico, dat ook 
de Minister steeds als argument naar 
voren brengt om af te wijken van de 
ambtenarenregeling, wordt ingecalcu-
leerd. 

Met instemming constateer ik dat de 
Regering dit argument nu ook gebruikt 
voor diegenen van de gewezen politici 
die invalide zijn geworden. Ik vind dat 
een goede zaak en ik ben erg blij dat de 
Minister een dergelijk standpunt in-
neemt. 

De heer Weijers (CDA): De pensioen-
opbouw tijdens wachtgeld is afgeleid 
van de ambtenarenregeling. Ik wijs de 
heer Nypels erop dat in het bedrijfsle-
ven zo'n situatie natuurlijk niet be-
staat. Waarom moeten de politieke 
ambtsdragers in dat opzicht voorop lo-
pen? 

Die pensioenopbouw tijdens invali-
diteit is natuurlijk een heel andere 
zaak. Dat is ook in het bedrijfsleven an-
ders geregeld. 

De heer Nypels (D'66): Dit verbaast mij 
wat. Nu vraagt de heer Weijers aan mij 
waarom de politici voorop moeten lo-
pen? Het grote punt is juist dat zij, in 
vergelijking met anderen, een sterk 
overdreven pensioenregeling hebben, 
waaraan wi j een eind willen maken. 

Begrijp ik het goed dat dat vooroplo-
pen vooral slaat op de pensioenop-
bouw in de uitkeringenperiode? Daar 
zijn dan twee redenen voor. Allereerst 
ga ik ervan uit dat alle wetten en alle 
regelingen herzien moeten worden. Ik 
heb ook verscheidene jaren geleden, 
bij de behandeling van de begroting 
van Sociale Zaken, bepleit het voor 
werknemers in de WW-periode moge-
l i jkte maken tot een opbouw van pen-
sioenrechten te komen. Dit moet naar 
mijn mening gelijk getrokken worden. 

Bovendien geldt hier het argument, 
dat ook de heer Weijers regelmatig ge-
bruikt en dan voor een hoger opbouw-
percentage in de actieve periode dan 
13M%, van het politiek risico. Dat 
maakt een geëigende regeling op zijn 
plaats. 

Ik wil tot slot nog iets zeggen over de 
invoering met terugwerkende kracht. 
Wij vinden nog steeds dat 8 juni 1977 
op zijn plaats is. Het argument daar-
voor is dat degenen, die toen gekozen 
werden, ermee rekening konden nou-
den en dat ook hebben gedaan. Bo-
vendien draagt het bij aan het voorko-
men van te hoge uitgaven uit de schat-
kist. leder bedrag is meegenomen. Als 

Tweede Kamer 
18 december 1978 APPA 2388 



Nypels 
derde argument noem ik het f e i t - dat 
is nog niet genoemd - dat ook een 
aantal gewezen politici, die na 8 juni 
1977 zijn afgetreden, bij het nemen 
van beslissingen, het aanvaarden van 
een werkkring en dergelijke, rekening 
hebben gehouden met gunstige ele-
menten die in dit wetsontwerp, met 
name in de uitkeringsregeling, worden 
voorgesteld. Daarmee dienen wi j ook 
wel degelijk rekening te houden. 

Ik sluit mij aan bij de bezwaren van 
de Minister tegen de amendementen 
van de heer Nijhof, voorkomende op 
de stukken nrs. 34 en 35, met betrek-
king tot ministers en staatssecretaris-
sen. Daarin wordt in feite voorgesteld 
met terugwerkende kracht de pensioen-
opbouw voor ministers en staatsse-
cretarissen te veranderen. Juist dit ele-
ment, waaraan wi j zeer zwaar ti l len, 
heeft ons er indertijd toe gebracht on-
ze stem uit te brengen tegen de initi-
atiefwet van DS'70, ondanks het feit 
dat bekend moet zijn dat wij de hoofd-
intentie zeer belangrijk vonden en 
graag wilden ondersteunen. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb in eerste termijn ver-
schillende kritische opmerkingen ge-
maakt. Ik wil mijn betoog in tweede 
termijn beginnen met een opmerking 
die ik in eerste termijn had laten liggen 
en die positiever was. Ik waardeer het 
namelijk op zich zelf dat de Minister in 
hoofdlijnen het standpunt van zijn 
voorganger heeft overgenomen, waar-
mee hij zich heeft verwijderd van het 
standpunt van zijn eigen partij zoals 
dat bij voorbeeld is neergelegd in het 
voorlopig verslag. In het kader van dit 
wetsontwerp kan ik deze verwijde-
ring tussen de Minister en zijn partij 
waarderen. 

Minister Wiegel: Hoe dichter bij de 
Kroon, hoe minder parti jman! 

De heer Nijhof (DS'70): Zo hoort het! 
Mijnheer de Voorzitter! In zijn beant-

woording in eerste termijn heeft de 
Minister terecht verwezen naar de be-
vindingen van de Algemene Rekenka-
mer uit 1974 met betrekking tot de ver-
onderstelling, dat politieke ambtsdra-
gers meer dan andere functionarissen 
het risico liepen op een 'gat' in hun 
pensioenopbouw. Op grond van die 
veronderstelling werd hun lucratieve 
pensioenopbouw als gerechtvaardigd 
aangemerkt. De bevindingen van de 
Algemene Rekenkamer hierover wa-
ren op zich zelf niet nieuw. Al voor 
1974 is er over gepubliceerd. Ik heb 
Nooteboom en Bakker in Economisch 
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Statistische Berichtengenoemd en 
Gubbi in Openbare Uitgave. Ook na 
1974 is over dit onderwerp gepubli-
ceerd. Ik verwijs met name naar het ar-
tikel 'De Tweede Kamer als carrièreka-
naal' in Beleid en Maatschappij. 

Ik wil een tweetal citaten uit dit arti-
kel geven die naar ik meen met name 
voor de heer Evenhuis interessant zijn. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Graag hoor ik te mijner informatie 
wie dat stuk heeft geschreven. 

De heer Nijhof (DS'70): Het is geschre-
ven door de heren Van Schendden en 
Van der Paardt. Het eerste citaat luidt: 
'Het Kamerlidmaatschap biedt in zijn 
algemeenheid goede perspectieven 
voor stijging of carrière.'. 

Het tweede citaat luidt: 'De conclu-
sie is, dat de PvdA absoluut en, op de 
VVD na, relatief verreweg de meeste 
carrièremakers voortbrengt.'. 

Ter voorkoming van het ontstaan 
van misverstand voeg ik eraan toe, dat 
dit een analytische constatering is en 
dat dit niet is bedoeld als waarde-oor-
deel van de schrijvers. Desalniettemin 
is het interessant genoeg om het hier 
even te vermelden. 
De heerWeijers (CDA): Ik vind het erg 
boeiend, maar wi j praten natuurlijk 
ook over anderen dan kamerleden al-
leen. 

De heer Nijhof (DS'70): Ik haal er één 
aspect uit, waarmee ik de andere 
aspecten nog niet ter zijde laat liggen. Ik 
ben met name in de eerste termijn uit-
voerig ingegaan op de positie van de 
grootste categorie politieke 
ambtsdragers: de wethouders. 

De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben blij dat de heer Nij-
hof een antwoord heeft gegeven op 
een vraag, die ik niet heb gesteld. 

De heer Nijhof (DS'70): Het was een 
reactie op wat u heeft gesteld. 

De heer Evenhuis (VVD): Daarom zeg 
ik het zo. Ongetwijfeld zijn de geciteer-
de conclusies gebaseerd op cijfers. Ik 
zou graag zien, dat die cijfers ook een 
rol zouden kunnen spelen in het debat. 
Misschien kunnen die ook als noot aan 
de Handelingen worden 'aangehaakt'. 

De heer Nijhof (DS'70): Als die moge-
lijkheid bestaat, juich ik dat graag toe. 

De Voorzitter: Het is een moeilijke 
zaak. Ik meen mij namelijk te herinne-
ren, dat er nogal wat reacties op dat ar-
tikel zijn gekomen. 

De heer Nijhof (DS'70): Dat klopt! 

De heer Vellenga (PvdA): Eén hele 
goede! 
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De heer Evenhuis (VVD): Ze zouden 
het startpunt voor een nieuwe discus-
sie kunnen vormen. 

De heerWeijers (CDA): Vruchtbare 
Handelingen! 

De heer Nijhof (DS'70): Een van de re-
acties had als t i tel: Van dik hout en 
springplanken. Dat is een indicatie 
voor de inhoud, maar dat is niet de re-
actie waarop de Voorzitter eigenlijk 
doelde. 

De heer Evenhuis (VVD): Hoe weet u 
dat? 

De heer Nijhof (DS'70): Omdat de 
daaraan voorafgaande reactie van de 
Voorzitter afkomstig was. 

De heer Evenhuis (VVD): Dan wordt 
het des te boeiender. Ik geloof trou-
wens... 

De Voorzitter: De heer Nijhof is aan 
het woord. 

De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft op zich 
zelf juist geconstateerd, dat zijn wets-
ontwerp uiteenlopende reacties heeft 
opgeroepen. Ik meen dat de argumen-
ten voor een pensioenopbouw vanaf 
het eerste jaar van 1,75% voor politie-
ke ambtsdragers als zodanig niet zijn 
weerlegd. De veronderstelling in haar 
algemeenheid - individuele uitzonde-
ringen uiteraard daargelaten - leert 
dat de mindere zekerheid, die bij poli-
tieke ambtsdragers wordt veronder-
steld, zich in de praktijk niet of hooguit 
in beperkte mate voordoet. In zoverre 
dit politieke risico (werkloosheid na 
beëindiging van het politieke ambt) 
zich daadwerkelijk voordoet, dient 
compensatie te worden gevonden ge-
durende de uitkeringsperiode. Hierme-
de komt men dan daadwerkelijk tege-
moet aan het specifieke risico dat aan 
dit ambt kleeft. Compenseert men dit 
risico door een extra hoog opbouw-
percentage in de eerste vier jaar dan 
profiteren daarvan ook diegenen die 
dit risico niet ondergaan. Ten aanzien 
van deze categorie politieke ambts-
dragers vindt dan overcompen-
satie plaats. Dat is in mijn ogen het 
sterkste argument om te pleiten voor 
een opbouwperiode gedurende de uit-
keringsperiode en tegen een verhoog-
de opbouw gedurende de eerste vier 
jaar. 

Ik heb er oog voor, dat zich situaties 
kunnen voordoen waarin men afkom-
stig uit het bedrijfsleven onvoordelig 
uitkomt, bij voorbeeld in het geval van 
een pensioenregeling die wordt bevro-
ren, zodra men een politiek ambt ac-
cepteert. Daar staat dan tegenover- ik 
geef het slechts als voorbeeld - dat po-
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Nijhof 
litici afkomstig uit het bedrijfsleven 
respectievelijk terugkerende in het be-
drijfsleven niet onderworpen zijn aan 
de anticumulatiebepaling waaraan 
mensen, die bij voorbeeld in het amb-
tenarenwereldje terechtkomen, wel 
onderhevig zijn. 

Zo zijn er dus compenserende ver-
schillen tussen beide categorieën aan-
wijsbaar. Een vergelijkend onderzoek, 
waarvoor collega Weijers heeft ge-
pleit, is iets waarin ik mij op zich zelf 
bepaald wel kan vinden. Ik geloof dat 
het zinvol kan zijn en dat het tot een 
nadere objectivering van de inko-
mensverhoudingen onder politieke 
ambtsdragers kan bijdragen. Ik zou 
daarbij dan wel gaarne bepleiten dat 
degenen die dat onderzoek verrichten 
deel uitmaken van een commissie, die 
in overwegende mate is bemand door 
onafhankelijke deskundigen om te 
voorkomen dat wij 'als rechters in 
eigen huis' zouden gaan functioneren. 
Ik denk dan aan een commissie als des-
tijs de commissie-Van Poelje. 

De vergelijking van Kamerjaren met 
tropenjaren, zoals in eerste termijn 
door een fractie is gedaan, spreekt mij 
niet erg aan. Ik meen dat het er in de 
Tweede Kamer over het algemeen niet 
zo warm toegaat. In de tropen is er in-
middels airconditioning, zodat dit ook 
niet vergelijkbaar is met de situatie 
van vroeger in de tropen. 

Minister Wiegel: De airconditioning in 
de tropen is zeer exclusief voor de 
hoogstbezoldigden. 

De heer Nijhof (DS'70): Dan wordt het 
tijd dat spreiding van airconditioning 
plaatsvindt! 

Een ander argument is dat veel le-
den van de Tweede Kamer afkomstig 
zijn uit de overheidssector en dat het 
aanbevelenswaardig zou zijn, dat an-
dere sectoren, waarbij ik denk aan het 
bedrijfsleven, sterker in de Kamer ver-
tegenwoordigd zouden zijn. Dat argu-
ment onderschrijf ik gaarne, maar ik 
vraag mij af, of de oververtegenwoor-
diging van mensen uit de ambtelijke 
sector hier in de Tweede Kamer exclu-
sief of in overwegende mate te herlei-
den zou zijn tot argumenten rond de' 
pensioenregeling. 

Ik meen dat er ook andere argumen-
ten kunnen worden aangevoerd. Het 
belangrijkste argument lijkt mij te zijn 
dat in de beleidssfeer in ambtelijke 
kringen veel ambtenaren min of meer 
direct in aanraking komen met bestuur 
en politiek en dat van daaruit functi-
oneel gesproken de motivering kan 
ontstaan om op een gegeven moment 
ook zelf in een politiek ambt te stap-

pen. Een tweede overweging die, lijkt 
mi j , van toepassing zou kunnen zijn is 
dat in het algemeen gesproken er bin-
nen het bedrijfsleven een meer apoli-
tieke sfeer hangt dan in de kring van 
de maatschappelijke organisaties en 
beleidslagen onder ambtenaren. Ik ge-
loof dat dit ook argumenten zijn die 
hun geldingskracht hebben en niet al-
leen het argument dat samenhangt 
met de pensioenregeling. 

Met betrekking tot de welvaartsvast-
heid en de waardevastheid meen ik 
dat duidelijk geopteerd dient te wor-
den voor welvaartsvastheid. Als men 
opteert voor waardevastheid, moet 
men zich realiseren dat dit een stand-
punt is dat in tijden van calamiteiten of 
bij sterke verhoging van prijzen, waar-
bij ik denk aan grondstoffen, energie 
en dergelijke, in de praktijk niet waar te 
maken valt. Vroeger noemde men dat 
wel goudclausules. Ik meen dat dit niet 
iets is, waar wi j moeten opstappen, 
maar juist van moeten afstappen. 

Met betrekking tot de ingangsdatum 
zijn er verschillende argumenten die 
pleiten voor 8 juni 1977. Het eerste ar-
gument dat daarvoor pleit is, dat het 
oorspronkelijk de bedoeling was dat 
tegen die tijd het wetsontwerp gereali-
seerd zou zijn. Een tweede argument 
dat voor 8 juni 1977 pleit is, dat het een 
logische afsluiting is van een ambts-
periode, terwijl daarna een nieuwe 
ambtsperiode is begonnen en dat het 
niet zo logisch lijkt om midden in een 
ambtsperiode tot wijzigingen in de 
pensioenregeling te komen. Een derde 
argument is dat hiermee naar mijn ge-
voel toch geen gewekte verwachtin-
gen geschaad kunnen worden, omdat 
in die ti jd, vóór 8 juni 1977, het ieder-
een in de kringen van politieke ambts-
dragers bekend was dat een beleids-
wijziging rond hun pensioenregeling 
werd overwogen. 

Het laatste punt dat ik wil aansnijden 
betreft de argumentatie betreffende 
het door mij ingediende amendement 
om de pensioenopbouwvan ministers 
en staatssecretarissen alsnog te her-
zien van 5% naar 31/2 %. Het overwe-
gende argument daarbij is voor mij ge-
weest, dat destijds de commissie van 
onafhankelijke deskundigen (commis-
sie-Van Poelje) met een voorstel is ge-
komen, het pensioenopbouwpercenta-
ge te stellen op 3,5, terwij l het de 
wetgever, belanghebbende in deze 
zaak, is geweest die daarvan 5% heeft 
gemaakt. 

Ik meen dat iedere onafhankelijke 
waarnemer moet kunnen constateren, 
dat dit op zich een onredelijke verho-
ging was. Het feit dat dit percentage 
nu wordt herzien, bewijst ook achteraf 

dat het destijds een onredelijke verho-
ging is geweest. Ik realiseer mij dat dit 
op zich een controversieel voorstel is. 
Ik wijs erop dat het geen terugwerken-
de kracht is in die zin dat terugvorde-
ring gevraagd gaat worden van reeds 
genoten pensioenrechten, maar dat 
het gaat om een herberekening van de 
uitkeringsbasis voor het genieten 
van toekomstige pensioenen. 

In die zin ontvangt men in de toe-
komst natuurlijk wel minder dan bij 
ongewijzigd beleid het geval was ge-
weest. Ik meen echter dat in dezen de 
inhoudelijke argumenten de doorslag 
moeten geven. Ik wijs er daarbij op dat 
beïnvloeding van vermogens - dat 
vindt hier in de praktijk plaats - ook ten 
aanzien van andere wetsontwerpen en 
onderwerpen is gebeurd. Het gebeurt 
regelmatig op het terrein van de fisca-
le wetgeving. Ik denk daarbij bij voor-
beeld aan de reperatiewetgeving van 
Staatssecretaris Nooteboom. Een an-
der sterk voorbeeld lijkt mij de vermo-
gensaanwasdeling, zowel onder het 
vorige als het zittende kabinet. Ook 
daar is sprake van wijzigingen wat be-
treft de verwachtingen rond vermo-
gen, ten dele met terugwerkende 
kracht, in dit geval ongeveer een jaar, 
ten dele met werking voor de toe-
komst. 

D 
De heer Abma (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de inleiding van de 
heer Nypels niet goed begrepen. Is het 
zijn bedoeling dat wij onze leeftijden 
opgeven voor onze zonen en dochte-
ren, opdat de Minister een indicatie 
heeft van datgene, waaraan hij toe is 
als hij over kindergeld denkt? Ik hoor 
dat misschien nog van de Minister. 

Ik dank de Minister voor zijn uitvoe-
rige antwoord. De Minister heeft enige 
malen gezegd het met het door onze 
fractie naar voren gebrachte eens te 
zijn. Misschien was hij het daarmee 
wel roerend eens. Voordat het ontroe-
rend gaat worden, doe ik er het zwij-
gen toe. 

Slechts op een punt voelde ik mij 
aangesproken. In eerste instantie heb 
ik mij bij het pleidooi van de heer 
Weijers voor een vergelijkende studie, 
die ik niet nader behoef te preciseren, 
inzake politieke en semi-politieke 
functionarissen aangesloten. De heer 
Weijers heeft naar voren gebracht wat 
hem bewoog; ik heb dat om mij mo-
verende redenen eveneens gedaan, be-
paald niet om een suggestie te wekken 
en zeker niet om een voorstel te doen 
om de schadeloosstelling op te trek-
ken. Dat behoeft daarin helemaal niet 
besloten te liggen. Men kan de topjes 
een kopje kleiner maken, zoals van 
meer kanten is gezegd. 
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Abma 
Ik denk aan een ander resultaat. Het 

is een bekend feit dat de inkomens van 
de kamerleden dikwijls in de schijn-
werper van vergelijkbare functies wor-
den getrokken. Wat het zaagsel is voor 
een opgezette eend zijn de inkomens 
van de kamerleden voor de kranten. 
Als die studie na weging en vergelij-
king zal aantonen, dat kamerleden ge-
zien hun inspanning en werk best wat 
meer zouden mogen verdienen dan 
zou van een weigering ook meer te 
krijgen naar mijn mening een matigen-
de invloed kunnen uitgaan. 

Ten slotte dank ik evenals anderen 
de Minister voor zijn toezegging inzake 
de studie naar de positie van wethou-
ders. De Minister heeft mij met mijn 
opmerkingen in het midden der spre-
kers ingedeeld. In hoofdli jnen heb ik 
mij bij dit wetsontwerp aangesloten. 
Dat ik het midden heb gekozen, vindt 
zijn oorzaak in het feit, dat ik niet zo-
zeer denk aan degenen die vaak zijn 
genoemd en die na uit de Kamer te zijn 
getreden een goed heenkomen had-
den gezocht, maar juist aan degenen 
die van niet-herverkiezing de dupe 
kunnen worden. Zij moeten redelijk 
worden geholpen. Ik begrijp dat het 
moeilijk is hiervoor een casuïstiek te 
vinden en daarmee elk apart geval op 
te lossen. Ik meen daarom dat het re-
delijk is dat degenen die dergelijke uit-
stekende kansen niet krijgen of voor 
wie die niet zijn weggelegd er toch niet 
al te slecht vanaf komen. 

D 
De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de Minister 
voor zijn antwoord en ook ik hecht er-
aan op te merken dat wi j bij de voorbe-
reiding van de amendementen buiten-
gewoon veel steun hebben ondervon-
den van de ambtelijke staf die ik bij de-
zen gaarne wil bedanken. 

Wie dit debat in eerste en tweede in-
stantie volgt, krijgt in toenemende ma-
te de neiging te denken dat het ook wel 
enigszins gaat over pensioenen maar 
vooral over de schadeloosstelling van 
kamerleden. Ik vind dat een buitenge-
woon onaangename gedachte. Daar-
om wil ik ter vermijding van ieder mis-
verstand het volgende opmerken. 
1. Wij hebben geen enkele behoefte 
dat verder gekeken wordt naar onze 
rechtspositie en schadeloosstelling. 
Die vinden wij ruimschoots voldoen-
de. 2. Wij hebben derhalve geen enke-
le behoefte aan nadere onderzoekin-
gen op dit punt. 3. Wij vonden en vin-
den dat de hoogste inkomens in Ne-
derland omlaag moeten, dat er sprake 
moet zijn van een extra matiging. Wij 

hebben jarenlang een aftopping be-
pleit en dat doen wi j nu weer. Als 
wordt bestudeerd hoe dit het beste 
kan gebeuren, zijn wi j daar vóór. Maar 
nogmaals, dit is een debat over de 
pensioenregeling voor politieke 
ambtsdragers en daar zal mijn tweede 
termijn verder over gaan. 

In mijn eerste termijn heb ik gepro-
beerd aan te geven dat wij vooral wi l -
len bezien hoe onze positie is in verge-
lijking met de overige werkers in Ne-
derland wat dit betreft. 

Ik heb daarbij geconstateerd dat de 
pensioenen in het bedrijfsleven nage-
noeg zonder uitzondering stukken 
slechter zijn dan de voortreffelijk te 
noemen pensioenregeling voor 
ambtenaren en dat er geen enkele re-
den is de extra bevoorrechting van po-
litieke ambtsdragers te laten bestaan. 
Vandaar ook dat wij aangedrongen 
hebben op spoed bij de afhandeling 
van dit wetsontwerp. Ik heb geen be-
hoefte nog eens in te gaan op de voor-
geschiedenis van dit wetsontwerp, 
omdat de Minister ook al duidelijk 
heeft gemaakt dat het best wat sneller 
had gekund. Dat is juist, maar belang-
rijker is nu hoe het kan worden. 

Wij menen dat er geen enkele reden 
is om de pensioenregeling voor politi-
ci beter te maken dan die voor ambte-
naren; ik doel nu op de pensioenop-
bouw gedurende de eerste vier jaren. 
Dat zou het geval zijn als wij een extra 
pensioenopbouw voor de eerste vier 
jaar handhaven. Wij vinden derhalve 
dat dit dient te verdwijnen. Nu zegt de 
Minister dat er twee redenen zijn om 
deze extra pensioenopbouw te hand-
haven. In de eerste plaats is het een 
mogelijkheid om dit ambt extra aan-
trekkelijkte maken. 

In mijn eerste termijn heb ik betoogd 
dat de aantrekkelijkheid wordt bepaald 
door materiële en immateriële facto-
ren. Wat betreft de materiële factoren 
-schadeloosstell ing, onkostenvergoe-
ding, de gehele rechtspositie - is er 
geen enkele reden te denken dat deze 
functie niet aantrekkelijk genoeg is en 
er is dus ook geen reden is om haar 
aantrekkelijker te maken. 

Vervolgens zegt de Minister dat het 
ook een soort troostprijs is voor 
degenen die, uit het bedrijfsleven ko-
mend, hun pensioenopbouw gestopt 
zien. Daarom heb ik ook in eerste in-
stantie aangegeven dat de pensioenre-
gelingen in het bedrijfsleven niet half 
zo goed zijn - om het eens erg vriende-
lijk uit te drukken - als onze pensioen-
regeling, zodat met veel meer recht te 
zeggen is dat het wat betreft pensioen-
regelingen een grote voorsprong ople-
vert politicus te worden. 

Kortom, wij vinden nog steeds dat 
de extra pensioenopbouw gedurende 
de eerste vier jaar op geen enkele wi j-
ze gerechtvaardigd is en daarom dient 
te verdwijnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
nu op het punt dat zogenaamd niet 
duidelijk te maken zou zijn, namelijk 
het uitgaan van een onbeperkte scha-
deloosstelling als wi j het hebben over 
de berekeningsgrondslag. Ik zal probe-
ren het duidelijk te maken aan de hand 
van twee voorbeelden. Stel dat tijdens 
ca.o."Onderhandelingen ook onder-
handeld wordt over de pensioenrege-
ling. De maximale pensioengrondslag 
was tot nu toe f 30.000. Voorgesteld 
wordt dit op te trekken tot bij voor-
beeld f 50.000. De werkgever zegt dan, 
dat daarvan geen sprake kan zijn. Dan 
zou hier iedereen zeggen: dat is f lauw; 
het is toch helemaal geen probleem, 
want ze betalen toch gewoon premie. 

Ik denk dat er wel een werkgever op 
zou staan die zou zeggen: wilt u er ook 
even aan denken dat er ook een werk-
geversbijdrage bij is? Ik wil dat verta-
len naar de situatie hier. Na de debat-
ten over Bestek '81 over matiging 
staan wi j op het punt om een besluit te 
nemen dat het rijk voor forse extra 
kosten plaatst. Ik geef toe dat het niet 
om miljoenen gaat, maar het is de 
vraag of het noodzakelijk is, een ca-
deautje ui t te reiken dat het rijk voor 
extra kosten plaatst. 

Ten tweede zouden wi j op het punt 
staan een besluit te nemen dat bete-
kent dat extra pensioenopbouw wordt 
gegeven. Er is geen misverstand over 
dat de betrokkenen hun eigen bijdrage 
betalen over het geheel. De rest be-
taalt het rijk. Daarom lijkt het mij in ie-
der opzicht onlogisch om ten laste van 
's rijks kas aan enkelen die tot nu toe 
niet alleen deze functie hebben gehad, 
maar ook nevenfuncties, een extra 
voordeel te geven. Wij vinden dat der-
mate onbillijk dat wij daarover graag 
een uitspraak van de Kamer vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Stoffe-
len, Nypels, Nijhof en Vellenga wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over het 
wetsontwerp tot wijziging van de AI-
gemene pensioenwet politieke ambts-
dragers; 

overwegende, dat in het wetsontwerp 
voorgesteld wordt de berekenings-
grondslag voor het pensioen van ge-
wezen leden van de Tweede Kamer in 
alle gevallen te stellen op het bedrag 
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Voorzitter 
van de maximale schadeloosstelling, 
ook wanneer over de laatste jaren een 
beperkte schadeloosstelling werd ge-
noten wegens aftrek van neveninkom-
sten; 

bij aanvaarding van dit voorstel aan 
kamerleden met neveninkomsten een 
extra pensioenopbouw zou worden 
gegeven terwijl zij daarvoor op basis 
van de thans geldende regelingen 
maar een deel van de totale kosten van 
die extra pensioenopbouw als pensi-
oenpremie zouden betalen; 

van oordeel, dat deze kamerleden een 
extra tegemoetkoming in de kosten 
van die extra pensioenopbouw dienen 
te betalen; 

nodigt de Regering uit te bevorderen 
dat de algemene maatregel van be-
stuur in deze zin wordt gewijzigd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. Zij krijgt nr. 38. 
De heer Weijers (CDA): Als ik het goed 
heb gevolgd, zegt de heer Stoffelen 
dat over het deel dat er extra op zou 
komen een stuk werknemersbijdrage 
zou moeten worden geheven. Is de 
heer Stoffelen van mening dat de re-
geling, zoals die voor kamerleden is 
wat betreft de neveninkomsten, ook 
van toepassing zou moeten zijn op ge-
deputeerden en wethouders? In welke 
zin denkt hij aan een extra? Kan hij 
daar enige benadering van geven? Ik 
kan vanavond ook geen oordeel geven 
over de motie, want ik zal het in de 
fractie moeten bespreken. 

De heer Stoffelen (PvdA): Nadrukkelijk 
denken wij hierbij niet aan nevenin-
komsten van wethouders en gedepu-
teerden. Zoals iedereen weet, vinden 
wij dat gedeputeerden en wethouders 
geen nevenfuncties zouden moeten 
hebben. Nevenfuncties van wethou-
ders moeten geheel bezien worden, 
vandaar dat wi j hebben gestemd voor 
een motie-Waltmans bij de laatste be-
grotingsbehandeling en vandaar ook 
dat ik met grote instemming heb 
gewezen op de studie bij de VNG. De 
vergelijkbaarheid met wethouders en 
gedeputeerden is helemaal afwezig. Het 
moet volstrekt anders worden beke-
ken en er moet zoveel mogelijk naar 
worden gestreefd dat die nevenfunc-
ties van gedeputeerden en wethou-
ders, zo zij niet volledig afwezig zijn, 
althans tot het uiterste beperkt wor-
den. 

De heer Nypels (D'66): De vraag van 
de heer Weijers is ook volstrekt niet re 
levant, omdat in de wet thans hele-

maal geen sprake is van enige verreke-
ning van neveninkomsten bij wethou-
ders en gedeputeerden. De motie gaat 
over het punt dat op dit moment alleen 
voor kamerleden een verrekening van 
inkomsten uit neveninkomsten plaats-
vindt. 

De heer Weijers (CDA): Ik mag het toch 
vragen? 

De heer Stoffelen (PvdA): Het was res-
pect voor een collega dat mij ertoe 
bracht, het antwoord te geven, maar 
de motie gaat inderdaad uitsluitend 
daarover. 

Ten tweede is gevraagd aan welke 
omvang wordt gedacht. Het moet zo-
danig zijn dat dit cadeautje het rijk in 
beginsel niet voor extra kosten plaatst. 
De tekst is wat flexibel gehouden, op-
dat er na verdere studie een uitwer-
king aan kan worden gegeven die zo-
veel mogelijk in de buurt komt van de 
zoeven uitgesproken strekking. 

Met betrekking tot de pensioenop-
bouw in de uitkeringstijd ben ik erg 
dankbaar voor de wijze waarop de Mi-
nister ons amendement heeft bena-
derd. Naar het mij lijkt, wordt het des-
betreffende amendement niet bestre-
den. Wanneer dit inderdaad het geval 
is, lijkt het mij verreweg het beste als 
de Minister het overneemt. Het scheelt 
ons één stemming en het geeft aan dat 
de Kamer en de Regering het hierover 
volstrekt eens zijn. 

Ik kom nu op het amendement be-
treffende de lopende ambtsperiode 
voor wethouders en gedeputeerden. 
Waarom is het amendement inge-
diend? 

In de eerste plaats zijn wi j bezorgd 
voor met name de wethouders in de 
kleinere en middelgrote gemeenten, 
die in een aanzienlijk moeilijker positie 
verkeren dan bij voorbeeld ministers, 
staatssecretarissen en kamerleden. 
Als wi j uitsluitend kijken naar de posi-
tie van gedeputeerden en wethouders 
in de grootste gemeenten, is er veel 
minder reden tot zorg. 

In de tweede plaats vonden wi j het 
erg onduidelijk welke de plannen wa-
ren die de Minister heeft voor de posi-
tie van wethouders. De Minister heeft 
hierop buitengewoon bevredigend ge-
antwoord. Hij heeft met nadruk ge-
zegd, dat hij dit punt nog eens wil be-
zien. De studie is aan de gang. Hij zal 
hierbij de gehele positie van wethou-
ders nader overwegen. Wij vinden dit 
antwoord dermate positief, dat wi j er 
weinig behoefte aan hebben dit amen-
dement te handhaven. Wij trekken het 
dan ook in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Stoffelen c.s. (stuk nr. 32) is inge-
trokken, maakt het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten slotte maak ik nog een 
opmerking over de ingangsdatum. De 
Minister is nauwelijks ingegaan op de 
argumentatie van onze kant. Tot nu 
toe mocht iedereen ervan uitgaan dat 
de nieuwe regeling zou ingaan op 8 ju-
ni 1977. Dit heeft ook gegolden bij alle 
kandidaatstellingen en de verkiezin-
gen. Er is geen enkele reden een ander 
ti jdstip te kiezen. Voorts zou het niet 
juist zijn, waar de vertraging groten-
deels te wijten is, hoe dan ook veroor-
zaakt, aan het vertraagd uitbrengen 
van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, daaruit de consequentie 
te trekken dat de ingangsdatum een 
andere zou moeten worden. 

In eerste termijn heb ik nadrukkelijk 
uitgesproken dat de extra bevoorrech-
ting van politieke ambtsdragers ten 
spoedigste dient te verdwijnen. Er zou 
wat te zeggen zijn voor het kiezen van 
een nog eerdere datum. Om echter 
consistent te blijven en zoveel moge-
lijk aan te sluiten bij de datum die be-
kend was bij iedereen die kandidaat 
gesteld is, meen ik dat het 8 juni 1977 
moet worden. Ik vind dit zo evident re-
delijk dat ik hoop dat een meerderheid 
in deze Kamer zich daarin kan vinden. 

Voor het overige zullen wij gaarne 
met het wetsontwerp akkoord gaan, 
met inachtneming van de noodzakelij-
ke wijzigingen. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het verheugt mij bijzonder, dat de 
grote lijnen van het wetsvoorstel, ten 
minste zo heb ik dit geproefd uit de re-
acties van de geachte afgevaardigden 
in hun tweede termijn, bepaald kun-
nen rekenen op een zeer brede, zo niet 
de breedst mogelijke meerderheid in 
deze Kamer. Ik zeg dit niet alleen van-
wege het feit, dat het natuurlijk altijd 
voor een bewindsman plezierig is te 
constateren, dat zijn ideeën een meer-
derheid halen, maar ook omdat ik van 
mening ben, dat er thans een materie 
aan de orde is, die het best kan worden 
gediend, als Regering en Staten-Gene-
raal elkaar zo goed mogelijk kunnen 
vinden. Hiermee herhaal ik wat ik in 
eerste termijn heb gezegd. Dit is 
belangrijk. 

Ik heb de geachte afgevaardigde de 
heer Stoffelen gezegd, dat ik, juist om 
de breedst mogelijke instemming met 
de voorstellen van de Regering te be-
reiken, misschien wat lang bezig ben 
geweest, mijn standpunt te bepalen. 
Overigens heeft de geachte afgevaar-
digde de heer Stoffelen mij de laatste 
tijd af en toe achter de broek gezeten 
om te komen met standpuntbepalin-
gen van mijn kant. Ik ben hem dan ook 
erkentelijk voor het feit, dat hij nu heeft 
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Wiegel 
gezegd: Misschien heeft het wel wat 
lang geduurd; de Minister heeft dat 
ook toegegeven, maar wij zijn op dit 
moment ten minste zo ver, dat wij dit 
voorstel behandelen. 

Dit voorstel heeft als kern - en de 
heer Stoffelen heeft dit zeer terecht 
nog eens geadstrueerd - te bereiken, 
dat de bevoorrechting, al moet je zo'n 
woord altijd tussen aanhalingstekens 
zetten, die er nu is voor politieke 
ambtsdragers ten opzichte van ande-
ren, zo veel mogelijk op redelijke wijze 
wordt weggenomen. De regeling, zo-
als ik die thans verdedig, houdt niet in, 
als deze wordt aanvaard, dat de poli-
tieke ambtsdragers in dezelfde posi-
ties terechtkomen als bij voorbeeld het 
overheidspersoneel. Er wordt echter 
wel een aanzienlijke matiging betracht 
ten opzichte van de huidige pensioen-
positie. Ik ben het met de heer Stoffe-
len eens, dat er reden is, tot die mati-
ging in pensioenaanspraken te komen. 

De heer Weijers heeft gevraagd over 
welk jaar het onderzoek van de Reken-
kamer ging. Hij vroeg zich af, of het 
1973 zou kunnen zijn geweest. Ik heb 
toen haastig per interruptie geroepen, 
dat dit 1974 was. Dat was ook zo. Later 
vroeg ik mij af, wat er in 1973 was ge-
weest. Het was inderdaad een jaar, 
waarin nogal wat politieke turbulentie 
was in dit land. In dat tijdvak is men 
enige tijd bezig geweest, een bepaald 
kabinet te vormen. Daarna zijn er weer 
leden in deze hoge vergadering geko-
men, die misschien niet eerder dach-
ten dat zij er weer in zouden verschij-
nen. Over dit bijzondere jaar ging het 
onderzoek van de Rekenkamer dus 
niet. 

De heer Weijers heeft ook gevraagd, 
hoe het precies zit met de opbouw van 
bepaalde rechten. Hij vroeg: Wat is nu 
de wezenlijke onderbreking en hoe 
gaat het nu met degenen die door ka-
binetsformaties in de wachtkamer 
worden gezet? 

De regel is, dat de Kroon, uiteraard 
horende een advies van de Raad van 
State, een beslissing neemt en dat er, 
als de onderbrekingstermijn er een is 
van twee maanden of minder, geen 
sprake is van een wezenlijke onderbre-
king. Als de termijn van twee maanden 
echter wordt overschreden, komt de 
Raad van State daarbij duidelijk, ook 
inhoudelijk adviserend, aan te pas. De 
periode die tegenwoordig bij kabinets-
formaties gebruikelijk is, is ietwat lan-
ger dan twee maanden. Al vindt men, 
dat dit niet past in de huidige praktijk 
van kabinetsformaties, men kan daar-
op heel moeilijk het pensioensysteem 
bouwen. Als wi j binnen de grenzen 

van een periode van twee maanden 
blijven, kun je inderdaad zeggen: Dat 
is geen wezenlijke onderbreking. 

Er is natuurlijk geen exact beslis-
send getal. Waarom zou twee maan-
den wel kunnen en drie maanden niet? 
Als het echter gaat om perioden van 
zes maanden, wordt het mij te gortig. 
Als wi j dan naar de pensioenwetge-
ving kijken, is het misschien dienstig 
voor die partijen die af en toe iets met 
een kabinetsformatie te maken heb-
ben, ook dit als een reden in het ach-
terhoofd te houden om een kabinets-
formatieperiode te bekorten. Ook om 
andere redenen zou dit dienstig kun-
nen zijn. 

De heer Weijers (CDA): Stel dat er een 
wachtkamerregeling van toepassing 
is. Als de betrokkene inderdaad geen 
andere functie heeft aanvaard, dus 
geen andere inkomsten heeft, vind ik 
redelijk dat men dit niet als een we-
zenlijke onderbreking ziet als er een 
kabinet wordt geformeerd en betrok-
kene daardoor in dit huis of in een an-
dere politieke functie terugkeert. 

Minister Wiegel : Nu komt men wel 
geweldig moeilijk in allerlei casus-re-
deneringen terecht. Wie zit er in de 
wachtkamer? Is dat bij voorbeeld een 
voormalig lid van de CDA-fractie, dat 
vanwege de opstelling der lijst voorlo-
pig buiten de boot valt, maar mis-
schien, als zijn partij weer in het kabi-
net komt, er wel weer in komt? Hoe 
moet men zijn positie vergelijken met 
bij voorbeeld de positie van een ka-
merlid van de SGP? Men komt dan in 
allerlei casusposities terecht. Waarom 
zou dan de één drie, vier maanden in 
de wachtkamer zitten, omdat het CDA 
misschien toch wel weer in het kabinet 
terecht komt, terwijl men dan een an-
dere linie moet kiezen voor kamerle-
den van de SGP- de heer Abma zal 
mij dit niet kwalijk nemen - waarvan 
niet iedereen met zekerheid kan voor-
spellen dat deze partij bij de komende 
kabinetsformatie in het gouvernement 
zal worden opgenomen? Men wordt 
dus gedwongen te kiezen tussen 
volksvertegenwoordigers van ver-
schillende groeperingen. Daar voel ik 
in mijn positie niets voor. 

Ik vind een periode van twee maan-
den redelijk. Ik zeg niet dat drie of vier 
maanden niet redelijk is. Ik kan daar-
over best nadenken, juist omdat de 
Raad van State eraan te pas komt. 
Twee maanden is dus voor mij geen 
absolute grens. Het wordt mij echter te 
gek om nu een termijn van een half 
jaar aan te houden. 

Over de opbouw heeft de geachte 
afgevaardigde de heer Weijers gezegd 
dat hij zo'n eerste tijdvak van 4x3,5% 

redelijk vond. De heer Nypels vond de 
argumentatie van de Regering dat de 
4x3,5% is ingevoerd vanwege het op-
vangen van de pensioenbreuk niet he-
lemaal juist. Hij vond dat deze proble-
matiek niet via de APPA moest worden 
opgelost. Hij wees inderdaad op het 
hoogst eerbiedwaardige college van 
de Stichting van de Arbeid. Ik zit echter 
in de situatie dat de algemene pensi-
oenproblematiek niet binnen de kort-
ste keren is opgelost. Mocht deze ooit 
tot een oplossing komen en mocht de-
ze Minister van Binnenlandse Zaken 
zich dan nog achter de katheder bevin-
den, dan is hij graag bereid te zeggen 
dat daarnaar opnieuw moet worden 
gekeken. Gezien echter de positie van 
de politieke ambtsdragers op dit mo-
ment, is het voorstel van de Regering 
zeker niet onredelijk. 

De heer Stoffelen heeft naar de over-
wegingen van de Regering gevraagd 
om met het plan te komen dat er naast 
de algemene opbouwvan 1,75 in de 
eerste vier jaren 3,5% wordt opge-
bouwd. Hij vond dat hiervoor op zich 
zelf geen reden behoefde te zijn als 
men keek naar de materiële en imma-
teriële kanten van het zijn van politiek 
ambtsdrager. Hij noemde het een 
beetje een troostprijs voor degenen 
die nu in het bedrijfsleven zitten. 

Ik vind dit geen juiste benadering. 
Het is voor diegenen die dubben over 
de vraag, of zij wel of niet een politiek 
ambt zullen aanvaarden misschien 
een mogelijkheid, hen net over de 
streep te halen. Dit is feitelijk niet be-
wijsbaar, evenmin als de omgekeerde 
stelling. Het voert ons veel te v e r - a l 
zou ik hierover overigens best heel 
lang wil len spreken - om op dit mo-
ment een exacte vergelijking te maken 
tussen de aantrekkelijkheid van het 
zijn van politiek ambtsdrager en het 
hebben van een betrekking in het be-
drijfsleven. Beide hebben voors en te-
gens. Toen ik lid was van deze hoge ver-
gadering, heb ik mij altijd zeer wel be-
vonden in deze functie. 

Ik heb ook de tijd nog meegemaakt, 
evenals de Voorzitter en de heer Vel-
lenga, dat de schadeloosstelling 
f 20.000 bedroeg. Dat is wel iets anders 
dan nu. Wanneer men zijn hart en ziel 
aan de politiek heeft verpand, zijn de 
materiële zaken toch niet doorslagge-
vend. Denkt men echter niet alleen aan 
zijn hart en ziel maar bij voorbeeld ook 
aan zijn gezin en aan andere situaties, 
dan kan ik mij voorstellen dat de mate-
riële positie voor sommigen eniger-
mate meespeelt. Dat vind ik ook niet 
onredelijk. Vandaar dat ik blijf bij mijn 
conclusie, dat ik het voorstel van mijn 
ambtsvoorganger op dat stuk van har-
te heb overgenomen. 
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De heer Stoffelen (PvdA): Het voorstel 
van uw ambtsvoorganger hield juist 
de keuze in tussen het opbouwen van 
een extra pensioen in de eerste vier 
jaar of het doorgaan met de pensioen-
opbouw gedurende de uitkeringstijd. 

Minister Wiegel: Op het stuk van de 
dubbele opbouw in de eerste vier jaar 
is mijn ambtsvoorganger tot de con-
clusie gekomen waartoe ik, in mijn po-
ging tot wijsheid, ook ben gekomen. 

De heer Stoffelen (PvdA): Zij het dat u 
een andere keuze heeft gedaan, terwijl 
volgens uw ambtsvoorganger de keu-
ze moest zijn óf het één, óf het ander. 
U doet beide, dus én, én. 

Minister Wiegel: Ik meen van niet. De 
argumentatie van mijn ambtsvoorgan-
ger nog eens nagelezen hebbende, 
hetgeen ik ook in mijn vroegere functie 
heb gedaan, meen ik dat die keuze niet 
exact óf, óf was. 

Ten aanzien van de uitkeringen heeft 
de heer Weijers gezegd dat het nieuwe 
regime redelijker is dan het oude. Hij 
heeft op dit stuk, samen met de heren 
Evenhuis, Abma, Nijhof en Nypels, 
een amendement ingediend om de 
wetgeving wat dit betreft meer te rich-
ten naar de wijze waarop hij meent dat 
de meest gerede oplossing bereikbaar 
is. Ik heb begrepen dat dit amende-
ment een tamelijk brede steun in de 
volksvertegenwoordiging vindt. 

Ik heb geen reden, van dit amende-
ment te zeggen dat het niet acceptabel 
zou zijn. In wezen wordt gekozen voor 
de constructie waarin in bepaalde ge-
vallen de meest gunstige regeling kan 
gelden. Dat moet misschien kunnen. Ik 
vind mijn algemene systematiek van 
het hanteren van oude regels voor ou-
de gevallen en van nieuwe regels voor 
nieuwe gevallen toch logisch beter 
verdedigbaar. 

De heer Evenhuis heeft ook nog ge-
sproken over de pensioenopbouw in 
de uitkeringsperiode. Ik heb daarvan in 
mijn eerste antwoord gezegd dat ik 
heb aangesloten bij de regels die voor 
ambtenaren bestaan. Ik vind dit nog 
steeds bepaald goede regelingen. De 
heer Nypels heeft gezegd dat men in 
de uitkeringsperiode toch zou moeten 
kiezen voor een andere opbouw, niet 
voor 50% van 1,75%, hetgeen neer-
komt op 0,875%, maar voor hetzelfde 
percentage van 1,75 dan wel voor een 
percentage dat ergens daartussen in 
ligt. Ik gooi de bal met een grote vaart 
terug naar de geachte afgevaardigde. 

Dan zeg ik tegen hem: Als het niet 
moet zoals ik dat v ind, op grond van 
de regels die voor ambtenaren gelden, 
en als hij vindt, dat het niet precies 

100% behoeft te zijn, wat dan? Als hij 
zegt hoe het dan zou moeten, zou ik 
wat dit betreft — juist omdat ik mijn ar-
gumentatie redelijk vind - het gaarne 
aan de geachte afgevaardigde overla-
ten om op dit stuk een voorstel in te 
dienen. 

De heer Nypels (D'66): Wij hébben op 
dit punt een amendement ingediend, 
maar de Minister heeft er bezwaar te-
gen. 

Minister Wiegel: De 100%. Ik heb hier-
van gezegd, dat het mij overdreven 
voorkomt. U hebt er zelf van gezegd, 
dat het ook ergens ertussen in zou 
kunnen liggen. 

De heer Nypels (D'66): Dat zou kun-
nen, namelijk wanneer blijkt, dat een 
grote groep van kamerleden hiervoor 
is. Dan wil ik het misschien nog wel 
bezien, maar op dit moment ga ik er-
van uit, dat het het eenvoudigste is, 
ook in het kader van de regeling, de 
100% als uitgangspunt te nemen, óók 
het meest aanvaardbare en het billijk-
ste. Dit stel ik voorop. Zijn er echter be-
zwaren tegen, in deze zin, dat men het 
te royaal vindt, dan zou kunnen wor-
den uitgegaan van evenredigheid met 
het percentage van de feitelijke uitke-
ring. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik laat het wat dit betreft aan de 
Kamer over, te zeggen wat zij van het 
amendement van de heer Nypels 
vindt. Ik heb mijn argumentatie opge-
bouwd op basis van de regeling die 
voor het overheidspersoneel geldt. Als 
de heer Nypels vindt dat het 100% 
moet zijn en de Kamer vindt dat het 
anders moet zijn, dan vind ik niet, dat 
ik op dit moment hierin moet treden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Stoffelen heeft met betrekki ng tot zijn 
amendement inzake de systematiek 
van de uitkering bij arbeidsongeschikt-
heid geconstateerd - naar mijn me-
ning terecht; hij heeft dit niet weer-
sproken; ik meen dat dan geldt: wie 
zwijgt stemt toe - dat over zijn gedachte 
in de Kamer wordt gezegd: Laten wi j 
het zo doen. Ik heb dit ook gezegd. Ik 
ben graag bereid - tenz i j nu iemand 
opspringt en zegt, dat dit niet moet ge-
beuren - het amendement over te ne-
men. Ik ben van mening dat de achter 
het amendement liggende gedachte 
niet alleen uiterst redelijk is, maar ook 
uit een sociaal oogpunt zeer rechtvaar-
dig. Het spreekt mij aan. Als het niet 
wordt bestreden, neem ik het gaarne 
over. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Stoffelen heeft ook gesproken over de 
pensioenpositie, ziende naar de onge-
korte schadeloosstelling en naar de 

premie die moet worden betaald. Hij 
heeft gevraagd, of dit redelijk is. Hij 
heeft ter zake een motie ingediend. Ik 
meen dat ik in mijn antwoord in eerste 
termijn op een rij heb gezet wat ik van 
de gedachte van de geachte afgevaar-
digde vind. 

In de eerste plaats is het zo, dat als 
de ongekorte schadeloosstelling als 
grondslag wordt gehanteerd, door be-
trokkene dan de volledige premie 
moet worden betaald. In de tweede 
plaats is het zo - dit is een naastlig-
gend a rgument -da t op deze wijze, 
wanneer wij deze systematiek volgen, 
wi j voor de Europarlementariërs, die 
tevens lid zijn van deze vergadering, 
geen problemen met de pensioenposi-
tie zouden hebben. In de derde plaats 
is het zo, dat de problematiek van 'mis-
schien wat te veel' - zoals de geachte 
afgevaardigde het noemde - in meer 
dan 80% van de gevallen van leden 
van deze Kamer niet telt. In de vierde 
plaats is het zo, dat er ook leden van de 
volksvertegenwoordiging kunnen zijn 
die op dit moment geen nevenfunctie 
en dus geen neveninkomsten hebben, 
maar die misschien vroeger, voor zij 
door het volk werden geroepen tot de-
ze hoge functie, wel bepaalde activitei-
ten hebben verricht, activiteiten die nu 
pas tot een financiële vertaling leiden, 
waarbij dus betrokkenen, zonder dat 
zij iets aan deze realiteit kunnen veran-
deren, in hun pensioenpositie zouden 
worden gekort. 

Nu kun je wel zeggen, dat die men-
sen vroeger niets hadden moeten 
doen, maar dat is toch ook een lijn die 
niet wel verdedigbaar is. Ik heb nu een 
aantal argumenten op een rijtje gezet. 
Natuurlijk heb ik er ook vrij lang over 
nagedacht, want - overigens heeft de 
heer Stoffelen het niet zo geformuleerd 
- er wordt al gauw in de richting van 
deze vergadering het verwijt gemaakt, 
dat sommigen zich op die manier be-
voordelen. Mijns inziens zijn er vol-
doende argumenten om in het kader 
van de duidelijkheid en de eenvoud 
die geboden zijn te zeggen, dat wij de-
ze lijn moeten kiezen. 

De heer Stoffelen (PvdA): Als u 
spreekt over 'volledige premie', is het 
niettemin slechts een stukje van de 
kosten. Hoe dan ook, door dit voorstel 
en door een eventuele beslissing van 
de Kamer wordt het rijk voor extra kos-
ten geplaatst. 

Minister Wiegel: Zo is het, maar het is 
ook zo dat het rijk een deel van de pen-
sioenkosten betaalt voor alle geachte 
afgevaardigden die thans hun ambt 
bekleden. 
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De heer Stoffelen (PvdA): Zeker, maa r 

het gaat hier om als het ware een extra 
premie die wi j geven aan degenen die 
neveninkomsten hebben. Laten wij dat 
duidelijk vaststellen. Het is de vraag of 
het onder de huidige omstandigheden 
gerechtvaardigd is een dergelijk ca-
deau te geven ten koste van het Rijk. 
Wij vinden van niet. Dat staat in de 
motie. 

Minister Wiegel: Ik zeg niet dat u in uw 
argumentatie op een onjuiste lijn zit. Ik 
zeg alleen dat ik vind dat ervoor mijn 
linie bepaald argumenten zijn aan te 
voeren. 

Voorts de inkomenspositie van poli-
tieke ambtsdragers en semi-politieke 
ambtsdragers. In antwoord op de 
vraag van de heer Weijers kan ik zeg-
gen, dat het zeker niet alleen om poli-
tieke ambtsdragers gaat. Het betreft 
niet alleen bewindslieden, leden van 
de volksvertegenwoordiging, gedepu-
teerden en wethouders, maar ook 
commissarissen van de Koningin, bur-
gemeesters, hoge militaire gezagsdra-
gers en hoge justitiële autoriteiten. Het 
gaat kortom om allen, ook in het amb-
telijk apparaat, die boven de normale 
ambtelijke schaal 154 uitsteken. Dat 
ben ik nu op een kaart aan het zetten. 

De heer Weijers vroeg in dat ver-
band: Kunnen wij het beeld eens een 
keer zien? Daar heb ik geen probleem 
mee, maar het liefst heb ik overigens 
dat de geachte afgevaardigden het 
beeld zien als zij ookzo'n beetje van de 
Minister kunnen horen wat hij ervan 
vindt. Het is altijd nog zo dat de Rege-
ring een bepaald beleid voert, dat niet 
alleenzaligmakend is. Wel is het dien-
stig dat niet alleen een kaart wordt ge-
maakt, ten aanzien waarvan door de 
betrokken bewindsman wordt gezegd: 
hier is de kaart, zie maar wat u ermee 
doet, maar dat van de kant van de Re-
gering ook wordt gezegd wat zij met 
die kaart denkt te doen. Ik besef dat ik 
het mijzelf hiermee moeilijk maak, 
maar ik vind het wel zo dienstig om op 
een gegeven ogenblik ook met bepaal-
de gedachten te komen waarop de 
geachte afgevaardigde kunnen re-
ageren. Dan kunnen zij zeggen dat het 
niet deugt, wél deugt of anders moet. 

De heer Evenhuis (VVD): Kan de Minis-
ter al gauw zeggen wat hij ervan vindt? 

Minister Wiegel: De Minister vindt al 
heel gauw van alles en nog wat, maar 
hij is tot de conclusie gekomen dat wat 
hij vindt niet altijd automatisch ook 
door anderen wordt gevonden, zulks 
niet vanwege het feit dat anderen an-
ders denken dan de Minister, maar wél 
vanwege het feit dat sommige beleids-

conclusies conclusies zijn van het kabi-
net. Die conclusies moeten ook inter-
departementaal worden voorbereid. Ik 
heb zelf bepaalde ideeën. Die houd ik 
achter de haag van mijn tanden, om-
dat ik van mening ben dat ik ze alleen 
maar naar buiten moet brengen als ik 
weet wat het standpunt van het kabi-
net ter zake is. 

De heer Vellenga (PvdA): Op het mo-
ment dat u opdracht gaf om die kaart 
te maken, wist u dus al waarom u die 
kaart liet maken, maar dat wilt u van-
avond nog niet vertellen. 

Minister Wiegel: De heer Vellenga is 
altijd goed in de betere interrupties, 
maar ditmaal is dat niet zo. Op het mo-
ment dat ik beëdigd werd tot Minister 
van Binnenlandse Zaken - dat is nu op 
één dag na een jaar geleden - v o n d ik 
dat er al best wat orde en structuur in 
de salarisontwikkeling van allerlei 
ambtsdragers zou kunnen komen. 

De heer Vellenga (PvdA): Ik heb u wel 
eens betere antwoorden horen geven. 

Minister Wiegel: Is dat niet een jijbak? 

De heer Vellenga (PvdA): Ik dacht dat 
u, toen u er eenmaal zat en eens om u 
heen had gekeken - dat kon toen nog 
in het Torentje - , alle dingen eens op u 
afzag komen .... 

Minister Wiegel: U was daar niet voor, 
maar de meditatie daar leidt tot resul-
taten, President! 

De heer Vellenga (PvdA): Nu wil ik 
graag het volgende weten: toen u op-
dracht gaf die kaart te maken, toen had 
u in gedachten dat dat tot bepaalde re-
sultaten moest leiden? 

Minister Wiegel: Het beleid van de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken is er al-
ti jd op gericht zijn ambtenaren alleen 
werk te geven als hij van mening is dat 
uit dat werk iets komen zal. 

De heer Vellenga (PvdA): Dan zijn wi j 
het toch helemaal eens. Op het mo-
ment dat u opdracht gaf die kaart te 
maken, wist u dat het zin had. U had 
het gevoel dat het tot iets zou leiden. Ik 
vermoed zelfs dat u zeker wist waartoe 
het moest leiden. Dat wilt u vanavond 
nog niet vertellen? 

Minister Wiegel: Nee. 

De heer Vellenga (PvdA): Dat heeft na-
tuurlijk met beleid te maken. 

Minister Wiegel: Zeker, het verheugt 
mij dat de heer Vellenga dat consta-
teert. 

De heer Vellenga (PvdA): Bij sommige 
mensen veronderstel ik dat zelfs. Dat is 
gewoon een feit. Ik veronderstel echter 

- dit even los van wat de heer Weijers 
voor achterliggende gedachten heeft; 
ik neem aan dat die erbij zitten - dat de 
Minister weet waar hij naar toe wil met 
deze kaart? Is dat waar of niet? Het is 
toch niet een vrijblijvend iets. 

Minister Wiegel: Wij hebben op Bin-
nenlandse Zaken echt wel wat anders 
te doen. Ik heb een chaos in de belo-
ningsstructuur geconstateerd. Daarom 
heb ik gezegd: zet eens op een rij hoe 
alles in elkaar zit. Wellicht kunnen wij 
komen tot een voorstel om daarin ver-
betering aan te brengen. Waar dat pre-
cies op uitkomt? Dat wordt geacht 
door het onderzoek duidelijk te wor-
den. De heer Vellenga doet nu net als-
of hij door mijn antwoord is lamgesla-
gen. 

De heer Vellenga (PvdA): Dat is maar 
schijn, want dat gebeurt natuurlijk niet 
zo gauw. 

Over die chaos in de arbeidsvoor-
waarden moet de Minister maar met 
Dutman en de zijnen praten. Wij relate-
ren dit punt, deze kaart, nu aan het on-
derwerp van vanavond. Wij hebben 
het over de APPA. Via de zijstraten van 
de heer Weijers en zijn dubbelsporig-
heden komen wij ook bij de inkomens 
terecht, bij schaal 154 enz. De heer 
Weijers wil een bepaalde kaart en deMi-
nister wil ook een soort kaart. Ik wil ge-
woon van de Minister horen dat hij die 
kaart laat maken, omdat hij naar be-
paalde conclusies toe wil werken. 

Minister Wiegel: Nee. 

De heer Vellenga (PvdA): Dat bewijst 
dus dat de Minister een kaart laat ma-
ken, waaraan hij, als die klaar is, con-
clusies verbindt. Dan mogen wi j er ook 
over meepraten. Is dat de situatie? 

Minister Wiegel: Ja, maar ik ga niet 
eerst zeggen waar ik, in mijn wijsheid, 
vind dat het op uit moet komen en ver-
volgens vragen om de kaartachtige 
onderbouwing. Ik heb op het departe-
ment gevraagd: breng voor mij in 
kaart waar het thans op staat; adviseer 
mij om te bekijken of wij daarin orde-
ning zullen aanbrengen. Als ik die ad-
viezen zie, neem ik een beleidsbeslis-
sing. Ik ga niet eerst een beslissing ne-
men en dan wel kijken wat het beleid 
is. Dat is op Binnenlandse Zaken niet 
de procedure. 

De heer Vellenga (PvdA): Goed, ik heb 
het antwoord dat ik een tien minuten 
geleden ook had kunnen hebben. 

Minister Wiegel: Dan had de geachte 
afgevaardigde wellicht zijn interrup-
ties ietwat directer kunnen plaatsen. 

De heer Vellenga (PvdA): Dat vind ik 
een ongegrond verwijt. 
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Wiegel 
Minister Wiegel: Het antwoord van de 
geachte afgevaardigde, waarop mijn 
woorden sloegen, liet daar enige ruim-
te voor. 

Ik heb nu wel het mijne gezegd over 
het in structuur brengen van de inko-
menspositie. De heer Weijers heeft ge-
vraagd naar de inkomens van voorzit-
ters van produktschappen en water-
schappen. Wij gaan proberen die ook 
in het kaartje onder te brengen. An-
dere sprekers heb ik op dit moment 
geen concrete situaties horen noe-
men. 

De heer Weijers vroeg zich voorts af 
of er niet gestaffeld moest worden 
naar diensttijd. 

De heer Weijers (CDA): Dat is zo maar 
een gedachte. 

Minister Wiegel: Ik voel er eerlijk ge-
zegd ook niet zoveel voor. Er zijn onge-
twijfeld ministers die zes dienstjaren 
hebben en het toch niet zo goed doen 
en ministers die maar twee dienstjaren 
hebben en uitstekend functioneren. 
Moet je dan toch die ministers met zes 
dienstjaren beter belonen? Ik hou het 
maar in mijn eigen groep. Dat lijkt mij 
een wat moeilijk werkbaar criterium. 

De heer Weijers (CDA): Elsevier helpt 
een handje. 

Minister Wiegel: Dat lijkt mij toch ook 
niet zo wetenschappelijk, hoewel ik er 
zelf aardig uitkwam. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Nij-
hof heeft gezegd, dat nader onderzoek 
zinvol is. Ik heb, ook anderen beant-
woordend, al gezegd dat ik graag be-
reid ben, op dat pad verder te gaan. 

Hij vroeg verder hoe het stond met 
de gedachte door anderen in de 
schriftelijke stukken genoemd over de 
tropenjaren. Hij vroeg voorts hoe erte-
gen aan moet worden gekeken datve-
le politieke ambtsdragers uit de over-
heidssector afkomstig zijn. Hij wilde 
graag weten welke argumenten zij 
daarvoor hadden. Ik wil mij niet in die 
materie mengen omdat ik dan in de 
positie word gedwongen, waarin ik de 
Kamer zelf aan die leden van deze ver-
gadering die vroeger ambtenaar zijn 
geweest moet laten vragen waarom zij 
politiek ambtsdrager zijn geworden. 
Dat zou mij te veel ingrijpen in de pri-
vacy. 

De heer Nijhof (DS'70): Die opmerking 
sloeg op het feit, dat in deze vergade-
ring is verdedigd dat er een oververte-
genwoordiging van ambtenaren is op 
grond van het feit dat er geen rechts-
positionele nadelen voortvloeien uit 
een overstap van de functie van ambte-
naar naar die van politiek ambtsdra-

ger. Ik heb gezegd dat het mij voor-
kwam dat er andere argumenten voor 
waren aan te voeren, zoals het feit dat 
ambtenaren vaak dichter bij het poli-
tieke bedrijf zitten dan mensen in het 
bedrijfsleven. 

Minister Wiegel: Dat is een volstrekt 
onbewezen stelling. 
De heer Nijhof (DS'70): Het tegenover-
gestelde ook. Ik verbreed alleen het re-
pertoire van argumenten. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het is een volstrekt onbewezen 
stelling, dat ambtenaren dichter bij het 
politieke bedrijf zitten. Ongetwijfeld 
hebben ambtenaren wat met politiek 
te maken. Ook in de fractie van de ge-
achte afgevaardigde hebben leden 
gefigureerd die vóór die tijd ambte-
naar waren en het later ook weer zijn 
geworden. Op zich zelf is dat geen ad-
structie van de stelling, dat dus ambte-
naren meer bij de politiek zijn betrok-
ken. Ik zou mij kunnen voorstellen, dat 
mensen die in het bedrijfsleven wer-
ken zeer nadrukkelijk bij de politiek zijn 
betrokken. Ik denk maar aan het beleid 
dat de Regering, welk kabinet er ook 
zit, moet voeren ter bestrijding van de 
werkloosheid. Zelfstandigen, grote on-
dernemers en werknemers in het be-
drijfsleven kunnen daarin zeer geïnte-
resseerd zijn. Kortom die algemene 
stelling gaat niet op. 

Waarom dan toch zoveel leden van 
deze hoge vergadering vroeger amb-
tenaar waren? Misschien wel omdat 
het overstapje van ambtenaar naar lid 
van deze vergadering gemakkelijker is 
dan het overstapje van een niet-amb-
tenaar naar dit ambt. Ik meen dat dit 
het geval is. Ik mag er natuurlijk hele-
maal niet in treden wie in deze verga-
dering zitten. Staatsrechtelijk mag ik 
het niet zeggen, maar wel redenerend 
vanuit mijn vroegere positie: Ik vind 
die oververtegenwoordiging een ver-
arming; het is toch dienstig voor de 
volksvertegenwoordiging dat zij, ook 
maatschappelijk gezien, zo breed mo-
gelijk is samengesteld. 

De heer Nijhof (DS'70): U bestrijdt nu 
argumenten, die ik helemaal niet heb 
genoemd. Ik ben het wat dit betreft 
volstrekt met u eens. Ik heb alleen be-
doeld te zeggen, dat het mij ongeloof-
waardig voorkomt dat dit uitsluitend te 
herleiden zou zijn tot een expliciet f i-
nanciële argumentatie. 

Minister Wiegel: Ik heb volstrekt niet 
gezegd, dat alleen de financiële argu-
mentatie in dezen beslissend is. Ik 
dacht duidelijk te hebben aangegeven 
hoezeer het hart van velen gebakken 
kan zijn aan het zijn van volksvertegen-

woordiger. In mijn huidige functie 
denk ik ook af en toe met veel wee-
moed terug aan de tijd dat ik volksver-
tegenwoordiger was. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Abma heeft 
nog eens gesteld er bepaald niet voor 
te pleiten, de schadeloosstelling voor 
leden van deze Kamer op te trekken. 
Hij zei, dat het inkomen van de politie-
ke ambtsdragers toch al in de schijn-
werper staat en dat het zeker niet de 
bedoeling moet zijn het beleid daarop 
in de komende tijd te richten. Ik ben 
dat met hem eens. Ik herhaal nog-
maals dat als - de geachte afgevaar-
digde de heer Weijers heeft die ge-
dachte op tafel gelegd - op een gege-
ven ogenblik deze Kamer vindt dat na-
der moet worden nagedacht over de 
positie, ook de inkomenspositie, van 
de volksvertegenwoordiger vergele-
ken met die van anderen, ik bereid ben 
mee te denken, maar alleen in dat ge-
val. Als de Kamer niet vindt dat erover 
na moet worden gedacht, is het mijns 
inziens niet wijs van mij om er op dit 
moment in te treden. 

De heer Stoffelen heeft als zijn 
standpunt kenbaar gemaakt, dat hij 
van mening is dat de inkomenspositie 
van de politieke ambtsdragers die lid 
zijn van deze Kamer niet structureel 
moet worden verbeterd. Hij heeft zich 
in zijn bewoordingen gericht tegen 
hetgeen de heer Weijers naar zijn me-
ning zou hebben gezegd. Ik constateer 
dat en blijf bij mijn conclusie dat ik pas 
bereid ben om verder met de Kamer 
van gedachten te wisselen over de 
hoogte der schadeloosstelling, als ik 
daarvoor een duidelijke indicatie van-
uit de Kamer krijg. 

Over de positie van de wethouders 
is in tweede termijn zeer kort gespro-
ken. Ik ben erkentelijk voor de woor-
den van de geachte afgevaardigden de 
heren Stoffelen, Evenhuis en anderen, 
die hebben gezegd dat ik nu een en an-
der nader ga onderzoeken. Ik ben be-
reid dat onderzoek te doen, maar ik 
hecht eraan nog eens duidelijk te on-
derstrepen dat ik van mening ben dat 
in de tussentijd dit wetsontwerp zou 
moeten worden aanvaard. 

De heer Nijhof heeft over bewinds-
lieden gesproken en gevraagd waar-
om indertijd het besluit 5% voor be-
windslieden is genomen, dit in ver-
band met de commissie-Van Poelje. 
Hoe dat precies is gegaan, weet ik niet, 
want ik zat toen nog niet op de zetel, 
waarop ik thans zit, maar men heeft 
daarvoor een argumentatie aange-
voerd. Het heeft geen enkele zin om nu 
te zeggen: Het klopte wel of het klopte 
niet. 
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Wiegel 
In zijn algemeenheid kan men toch 

wel stellen, dat het gemiddeld zijn van 
bewindsman, althans wat ti jd betreft, 
wat lager ligt dan het gemiddeld zijn 
van volksvertegenwoordiger. Dat zou 
een argumentatie kunnen zijn, maar 
dat is op dit moment, wat men daar-
van ook vindt, geen reden om een 
voorstel, zoals de geachte afgevaar-
digde de heer Nijhof op tafel heeft ge-
legd, te omarmen, om daarmee allerlei 
zekere verwachtingen die ex-bewinds-
lieden op dit moment kunnen hebben 
weg te poetsen. Ik zou dat bepaald een 
onjuist staaltje van beleid vinden. 

Over de ingangsdatum liggen de 
meningen nogal verdeeld. De heer 
Evenhuis heeft gezegd dat de ingangs-
datum juist is. Hij heeft gezegd: De in-
gangsdatum ten aanzien van wethou-
ders en gedeputeerden, zoals die bij 
amendement van de heer Stoffelen 
verder zou worden verlegd in de toe-
komst. En dat dient naar zijn mening 
niet te gebeuren. 

De heer Evenhuis (VVD): Ik heb alleen 
gewezen op de inconsistentie in het 
betoog van de heer Stoffelen. 

Minister Wiegel: Juist, de heer Even-
huis heeft gelijk; hij heeft gewezen op 
de inconsistentie in het betoog van de 
heer Stoffelen. Ik heb geen reden om 
de geachte afgevaardigde de heer 
Evenhuis te bestrijden. Ik vind eigenlijk 
dat hij gelijk heeft, maar ik behoef dat 
niet zo hard te zeggen, omdat.... 

De heer Stoffelen (PvdA): Het is u niet 
ontgaan dat ter bevestiging van de 
aanduiding van de motieven de con-
sistentie is hersteld. 

Minister Wiegel: Dat vond ik nu juist 
zo aardig, omdat de heer Evenhuis 
eerder sprak dan de heer Stoffelen en 
ik blijkbaar kon constateren - ik moet 
een beetje voorzichtig zijn met de ver-
menging van verantwoordelijkheden -
dat het betoog van de heer Evenhuis 
op de heer Stoffelen een beslissende 
indruk heeft gemaakt. 

De heer Nypels die ook over de in-
gangsdatum heeft gesproken, heeft 
gezegd dat degenen die politieke 
ambtsdragers werden er rekening mee 
hadden kunnen houden. Dat is waar. 
Hij heeft voorts gezegd: Als het toch 
anders wordt, moet er een forse duit 
uit de schatkist bij worden betaald. 
Fors, dat valt nogal mee, maar het is 
een feit dat uit de pensioenpremiebe-
taling niet het volledige pensioen 
wordt opgebouwd. Ook dat klopt. Ik zit 
wel voor de feitelijke situatie dat 8 juni 
1977 enige tijd terug ligt. 

De heer Nypels (D'66): Wat heeft dat 
voor bezwaar? 

Minister Wiegel: Dat heeft dit bezwaar 
dat men zoveel mogelijk, uitzonderin-
gen daargelaten, wetgeving in dit land 
moet prepareren, gericht op toekom-
stige situaties. Anders was ik natuurlijk 
ook niet gekomen met het voorstel om 
de ingangsdatum te zetten op de dag 
na plaatsing in het Staatsblad. Voor 
mij is de tijdslimiet zo ver overschre-
den dat ik stel: het kiezen van een an-
dere datum lijkt mij toch niet zo ver-
schrikkelijk afwijsbaar. 

Ik weet niet precies wanneer dit 
wetsontwerp het haalt en of het het 
haalt, maar ik meen dat het kiezen van 
een andere datum niet onredelijk is. U 
hoort mij het woord 'onaanvaardbaar' 
niet gebruiken. Ik vind dat ik voor open 
overleg met de volksvertegenwoordi-
ging open moet staan, maar meen wel 
dat mijn argumenten nogal valabel 
zijn. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
alle op het wetsontwerp voorgestelde 
amendementen voldoende onder-
steund. 

Over de aanhef van artikel I en de on-
derdelen A tot en met F wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

Beraadslaging over onderdeel G, 
waarop zijn voorgesteld: 

een amendement-Nypels c.s. (stuk 
nr. 16); 

twee amendementen-Stoffelen c.s. 
(stukken nrs. 22 en 36,1). 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! De Regering is bereid de amende-
menten-Stoffelen c.s., voorkomende 
op stuk nr. 36, die, naar ik meen, vanuit 
de Kamer niet zijn bestreden, over te 
nemen. 
De Voorzitter: Aangezien de op stuk 
nr. 36 voorkomende amendementen 
door de Regering zijn overgenomen, 
maken zij geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de onderdelen Ga tot en met S, 
onderdeel T en de daarop voorgestel-
de amendementen, de onderdelen Ta 
tot en met BB, alsmede onderdeel CC 
en de daarop voorgestelde amende-
menten wordt geen beraadslaging ge-
voerd. 

Beraadslaging over onderdeel CCa, 
waarop is voorgesteld een amende-
ment-Nypelsc.s. (stuk nr. 19). 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wi l ten aanzien van het amende-
ment op stuk nr. 19 een uiterst neu-
traal standpunt innemen. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik het goed begrepen 
heb, heeft de Minister gezegd dat hij 
een premiebetaling in het kader van de 
pensioenopbouw tijdens een wacht-
geldperiode niet onredelijk vond. 

Minister Wiegel: Het gaat speciaal om 
inval iditeitsgevallen. 

De heer Weijers (CDA): Ik begrijp dat 
het algemeen wordt bedoeld; dus als 
ik het goed zie, is het amendement 
overbodig. 

De vergadering wordt enkele minuten 
geschorst. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit amendement strekt er-
toe, de premievrijstelling, die volgens 
het wetsontwerp zal worden toege-
kend aan de invalide gewezen politie-
ke ambtsdragers, te laten vervallen. Ik 
besef dat dit amendement daardoor 
een zeer impopulaire strekking heeft, 
maar wi j gaan ervan uit dat het opbou-
wen en verkrijgen van goede pensioen-
aanspraken juist ook voor invaliden 
een keerzijde van de medaille zou be-
horen te hebben, zodat zij daarvoor 
ook volwaardige premie behoren te 
betalen. Op grond daarvan hebben wij 
voorgesteld, de premievrijstelling te 
laten vervallen. 

Ik denk aan het vragen van een pre-
mie ter grootte van ongeveer een ge-
lijk percentage dat wordt gevraagd 
voor de opbouw van pensioenen van 
politieke ambtsdragers in hun actieve 
periode. De kern is dat wij vinden dat 
invaliden in het algemeen in onze sa-
menleving niet op andere wijze hehan-
deld behoren te worden dan overige 
burgers. Dat betekent zowel het op-
bouwen van goede pensioenrechten 
als het verlenen van de tegenprestatie 
in de vorm van het betalen van pensi-
oenpremies. 

D 
Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb al gezegd dat ik bereid ben, 
mij neutraal ten opzichte van dit amen-
dement op te stellen. De heer Nypels 
zegt dat geen onderscheid moet wor-
den gemaakt. Dat spreekt mij wel aan, 
maar het is natuurlijk wel zo dat ik 
hoop dat de Kamer beseft wat er van 
invaliden wordt gevraagd. De heer Ny-
pels heeft dat recht door zee gezegd. 
Men vraagt dan om betaling van pre-
mie. Daar is ook wat tegenin te bren-
gen. 
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Wiegel 
Ik heb de indruk dat dit voorstel niet 

wel strookt met ambtelijke en nogal 
wat particuliere pensioenregelingen. 
Dat zou er tegen pleiten. Ik ben ambi-
valent. De algemene lijn van de ge-
dachten van de geachte afgevaardigde 
kan ik mij indenken, maar ikzou er ook 
geen enkel probleem mee hebben als 
het amendement zou worden verwor-
pen, omdat dan ten opzichte van de in-
validen iets meer wordt gedaan dan de 
geachte afgevaardigde bepleit en ook 
daar ben ik niet tegen, integendeel. 

De heer Vellenga (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zullen waarschijnlijk 
pas donderdag stemmen over deze 
zaak. Zou het zin kunnen hebben in-
dien deze Minister over deze materie 
nog eens overleg pleegde met, hetzij 
de Minister, hetzij de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken, om eens te kijken 
hoe die dingen onderling op elkaar af-
gestemd kunnen zijn? 

De Voorzitter: Ik kijk dan even naar de 
voorzitter van de desbetreffende com-
missie, want hij kan op elk moment 
een dergelijk overleg bevorderen. 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij kunnen dat natuurlijk 
wel doen, maar donderdag moet er-
over worden gestemd. Ik stel voor, dat 
de fracties zelf een standpunt bepalen. 
Als er meer commissieleden zijn die 
hier nog apart over willen spreken, zal 
ik dat niet verhinderen. 

De heer Evenhuis (VVD): Is de achter-
grond van de opmerking van de heer 
Vellenga, dat hij deze regeling in alge-
mene zin ingevoerd zou wil len heb-
ben? Indien dit het geval is, zou hij met 
een motie moeten komen. 

De heer Weijers (CDA): Ik begrijp de 
heer Vellenga drommels goed. Hij wi l 
weten of er in het vrije bedrijfsleven en 
in de ambtenarenwereld ook mensen 
zijn die volledig arbeidsongeschikt 
zijn, pensioenpremie betalen voor de 
hun in uitzicht gestelde pensioenrech-
ten die tijdens invaliditeit verder opge-
bouwd worden. Ik kan er van mijn 
kant, gelet op mijn kennis van zaken, 
wel een antwoord op geven. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb geen reden om met mijn 
ambtgenoot van Sociale Zaken over 
dit onderwerp van gedachten te wisse-
len. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

Over de onderdelen CCb, DD tot en 
met KK, onderdeel LL en de daarop 
voorgestelde amendementen, de on-
derdelen LLa, tot en met RR, alsmede 

onderdeel SS en het daarop voorge-
stelde amendement, wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

De behandeling van artikel I wordt ge-
schorst. 

Over artikel II en de daarop voorgestel-
de amendementen wordt geen be-
raadslaging gevoerd. 

De Voorzitter: Ik geef alsnog het 
woord aan de heer Stoffelen ter ver-
krijging van een informatie over de zo-
juist ingekomen amendementen-
Weijers (stuk nr. 37 I en II). 

De heer Stoffelen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het amendement-Weijers 
c.s. (stuk nr. 37) is in het geheel niet 
van een toelichting voorzien. Ik zou die 
nog graag ontvangen. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb er wel iets over ge-
zegd. Het gaat namelijk om de over-
gangssituatie. Het amendement strekt 
ertoe dat, op het moment waarop deze 
wet het Staatsblad bereikt, degenen 
die onder de uitkeringsregeling vallen, 
niet in het genot worden gesteld van 
de voortzetting van de pensioenop-
bouw, doch dat wel het nieuwe regime 
voor de berekening van hun uitkerin-
gen van toepassing is. 

Minister Wiegel: Mijnheer de Voorzit-
ter! De geachte afgevaardigde zegt, 
dat dit amendement handelt over de 
overgangssituatie en de bedoeling 
heeft voor degenen die in een dergelij-
ke situatie terechtkomen, toch de 
minst ongunstige regeling te doen gel-
den. De bedoeling hiervan vind ik op 
zich zelf sympathiek. 

Mijn stelling is echter, dat nieuwe re-
gels voor nieuwe gevallen moeten gel-
den en oude regels voor oude geval-
len. Als je die duidelijke lijn niet han-
teert, kom je toch wel in problemen te-
recht. Ik wil dan ook niet zeggen, dat 
dit amendement voor mij onaanvaard-
baar is. 
De behandeling van artikel II wordt ge-
schorst. 

Over artikel III en de daarop voorge-
stelde (gewijzigde) amendementen, 
artikel IV en het daarop voorgestelde 
gewijzigde amendement, alsmede de 
beweegreden wordt geen beraadsla-
ging gevoerd. 

De behandeling van de artikelen III en 
IV en de beweegreden wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Op verzoek van de heer 
Weijers stel ik voor, alsnog de be-
raadslaging over artikel II en het daar-
op onder meer voorgestelde gewijzig-
de amendement-Nijhof c.s. (stuk nr. 
33) te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Van de indieners van het 
amendement wil ik graag het ant-
woord op de volgende vragen weten. 
Strekt dit amendement ertoe, dat van-
af 8 juni 1977 de hele wet wordt toege-
past, dus inclusief de uitkeringsrege-
ling en alles wat daarmee samen-
hangt? 

Hoe denken de indieners dat er ge-
handeld moet worden met degenen 
die na 8 juni 1977 op grond van de be-
staande wet rechten zijn toegekend? 
Immers, na 8 juni 1977 tot op heden en 
wellicht tot het moment dat de wet in 
het Staatsblad komt, zijn er rechten 
toegekend en misschien zullen die ook 
nog worden toegekend krachtens de 
oude wet. Wat gebeurt daarmee, als 
wi j dit amendement steunen? 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op de eerste 
vraag is 'ja'. Het amendement is dus-
danig geformuleerd, dat met name de-
genen die op dit moment onder een 
uitkeringsregeling vallen, bij voor-
beeld geen terugvordering of iets der-
gelijks zullen ondervinden. Het gaat 
dus om een herziening in de toekomst, 
dus na het van kracht worden van de 
wet. In de bepaling bij de verschillende 
artikelen is dit uitgewerkt. 

Ik beantwoord de tweede vraag van 
de heer Weijers als volgt. Degenen op 
wie dit amendement betrekking heeft, 
vallen dus onder de nieuwe wet, ech-
ter met dien verstande dat geen verre-
kening van genoten uitkeringen be-
hoeft plaats te vinden. Dit is het uit-
gangspunt geweest bij de formulering 
van dit amendement. 

De heer Weijers (CDA): Waaruit kan ik 
dit afleiden? 

De heer Nijhof (DS'70): Uit de tekst 
van het amendement. 

De heer Weijers (CDA): Kan dit nader 
worden aangegeven? Ik sta voor een 
niet onbelangrijke beslissing dienaan-
gaande. 

De heer Nijhof (DS'70): Ik kan moeilijk 
het hele amendement voorlezen. Bo-
vendien heeft de heer Weijers de tekst 
daarvan voor zich. 

Ik voeg hieraan toe, dat deze herbe-
rekening niet leidt tot terugvordering 
van betaalde pensioenbedragen of tot 
nabetalingen enzovoorts! 
De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
die het heeft gevraagd. 
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□ 
Minister Wiegel: Wij zullen, naar ik 
heb begrepen, donderdag in de vroe-
ge avond stemmen over de verschil-
lende amendementen. Na de stem-
ming over de verschillende amende-
menten zou juist vanwege de ingewik-
keldheid van de amendementen mis-
schien moeten worden afgeweken van 
de regels, om te voorkomen dat Rege-
ring en Kamer gezamenlijk misschien 
een wetsvoorstel aannemen, waarvan 
wi j later zeggen dat het niet klopt. Mis-
schien kan een zodanige procedure 
worden gekozen dat er enige ti jd ligt 
tussen de stemmingen over de amen-
dementen en de stemming over het 
wetsvoorstel. Dan zal ik dit uiteraard 
laten voorbereiden. Die ruimte moet u 
mij geven. 
De Voorzitter: In dit geval ligt er een 
taak voor de commissie om ti jdig dit 
contact met de Regering te zoeken en 
te beraadslagen over de moeilijkheden 
die zouden kunnen ontstaan. Ook de 
Voorzitter van deze Kamer kan dat 
initiatief nemen. 

De heer Weijers (CDA): De commissie 
zal dit trachten waar te maken. 

De behandeling van het wetsontwerp 
wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluit ing: 21.50 uur. 

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

1°. drie brieven van de directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de me-
dedeling, dat Hare Majesteit de door 
de Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van wet, gedrukt onder de 
nummers 14 020, 14 866 en 15 091, 
heeft goedgekeurd. 

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

2°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, met het slotcommuniqué 
van de Noordatlantische Raad van 7 
en 8 december 1978 (15 300-V, nr. 43); 

een, van de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking, met een afschrift 
van zijn brief aan het bedrijfsleven 
aangaande samenwerking op het ge-
bied van de ontwikkelingssamenwer-
king (15 300-V, nr. 41); 

een, van de Staatssecretaris van De-
fensie, met enige statistieken betref-
fende de resultaten van de keuring 
voor de dienstplicht van de lichting 
1978 0 5 300-X, nr. 18); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, ter beantwoording van 
een vraag over fusieverschijnselen 
(15300-XIII, nr. 64); 

een, van de Minister van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk, met 
een standpuntbepaling ten aanzien 
van de moties ingediend tijdens de 
openbare commissievergadering over 
de Nota Positie van migranten uit Suri-
name in Nederland en het beleid op 
middellange termijn (14 398, nr. 20). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

3°. een brief van de Voorzitter van de 
Nederlandse Groep der lnterparle-
mentaire Unie, inzake de 65e lnterpar-
lementaire Conferentie te Bonn 
(15 393). 

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld. 
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Noten 

(Noo t l (zie blz. 2 359) 

Tabel 1. Ingeschreven gebruikers Openbare Bibliotheken 

Absolute aantallen x 1000 Indexcijfers 

jeugd volwas-
senen 

totaal jeugd volwas-
senen 

totaal 

1970 683 814 1497 100 100 100 
1971 856 947 1803 125 116 120 
1972 915 1058 1973 134 130 132 
1973 1031 1103 2134 151 136 143 
1974 1124 1205 2329 165 148 156 
1975 1557 1330 2887 228 163 193 
1976 1882 1488 3370 276 183 225 

CBS: Statistiek van de Openbare 
Bibliotheken 1976. 

Tabel 2. Deelneming aan het onderwijs van de 4 jarigen, per 1000 van de 
betreffende leeftijdsgroep 

Absoluutj Per 1000 Indexcijfers 

jongens meisjes jongens meisjes 

1970 835 843 100 100 
1973 879 886 105 105 
1974 888 892 106 106 
1975 932 941 112 112 
1976 946 953 113 113 

CBS: De Nederlandse jeugd en haar 
onderwijs 1976/77. 
In het schooljaar 1975/76 is het verplichte 
schoolgeld voor het kleuteronderwijs 
afgeschaft. 

Noot 2 (zie blz. 2 496) 

BIJVOEGSEL 

Schriftelijke antwoorden van de Mi-
nister van Onderwijs en Wetenschap-
pen, mede namens beide Staatssecre-
tarissen, op vragen gesteld bij de 
openbare behandeling in eerste ter 
mijn van hoofdstuk VIII van de rijksbe-
groting voor 1979. 

Mertens (Financiering van het onder-
wijs) 

Bij lasten-baten-analyse behoeft niet 
alleen te worden gedacht aan het indi-
vidu, men kan ook denken aan belan-
gen van de samenleving of sectoren 
daaruit. In deze studie zal hiermee reke-
ning dienen te worden gehouden. In dit 
verband verdient nadere bestudering 
van het leerrecht ook grote aandacht, 
zoals reeds bij de behandeling van de 
Hovv-nota in deze Kamer is gesteld. 
Mertens (Ombuigingen ingevolge Be-
stek '81 ten laste van het jaar 1979) 

Voor de ombuigingsoperatie is het 
jaar 1981 als basis genomen. Zoals de 
heer Mertens zelf al terecht heeft op-
gemerkt is de bijdrage van de onder-
wijsbegroting in dat jaar geringer dan 
op grond van het aandeel van deze be-
groting in de totale rijksuitgaven mag 
worden verwacht. 

Een lineaire terugwerking naar 1979 
is echter niet mogelijk. Om tot het ge-
wenste bedrag in 1981 te geraken 
moet namelijk al vanaf 1979 een be-
paald beleidsprogramma worden ont-
wikkeld. 

Abma (Kosten van beheer en bestuur) 

De heer Abma heeft gevraagd waar-
om de studie betreffende kosten van 
beheer en bestuur, die in het herzien 
regeerakkoord van CDA en VVD is aan-
gekondigd, niet is vermeld onder de 
opsomming van beleidsvoornemens 
in paragraaf 1 van de memorie. De ver-
klaring is eenvoudig: de opsomming 

betreft voornemens die elders in de 
memorie worden toegelicht. Er was 
geen aanleiding in de memorie op de-
ze kwestie in te gaan, maar dat wil niet 
zeggen, zoals uit het voorgaand blijkt, 
dat op dit gebied geen activiteiten wor-
den ontplooid. 

Van Ooijen/Van Leijenhorst (Nationale 
educatieve raad) 

De heren Van Ooyen en Van Leijen-
horst zijn ingegaan op de gedachte 
van een nationale educatieve raad, die 
in de toelichting bij de begroting is ge-
releveerd. Aan de heer Van Ooyen 
wordt medegedeeld, dat volstrekt niet 
wordt beoogd de Sociaal-Economi-
sche Raad of diens Commissie Onder-
wijszaken ter zijde te stellen. 

Het is begrijpelijk dat de summiere 
opmerking in de toelichting bij de be-
groting de heer Van Leijenhorst nog 
niet heeft kunnen overtuigen, maar uit 
zijn opmerkingen blijkt, dat hij bereid 
is argumenten, die pleiten voor instel-
ling van een adviesraad, nader te be-
schouwen. 

De suggestie van een adviesraad 
steunt op de gedachte dat zo'n raad 
behulpzaam zou kunnen zijn om span-
ningen tussen maatschappelijke ont-
wikkelingen en de ontwikkeling van 
het onderwijs te verminderen en om 
een integrale benadering van het edu-
catief beleid in brede zin te bewerkstel-
ligen. Overigens behoeft een nationale 
educatieve raad niet haaks te staan op 
de adviesarbeid van de SER. Immers, 
de SER adviseert de regering vanuit de 
sociaal-economische invalshoek. Bij 
de ontwikkeling van het begrip 'soci-
aal' is ook het onderwijs binnen dat be-
grip komen te vallen; echter, het blijft 
een bepaalde, - zij het onmisbare - in-
valshoek. Het voorstel voor een lande-
lijke adviesraad moet het overwegen 
waard worden geacht. Opvattingen 
van anderen daarover zullen zeker 
worden bezien. 

Het geheel moet overigens ook wor-
den bezien in het totale beeld van ad-
vies en overleg ten behoeven van het 
onderwijs. 

Schaapman/Ginjaar-Maas (Emancipa-
tie) 

Bij het binnenkomen van het voort-
gezet onderwijs hebben meisjes op het 
eerste gezicht een voorsprong op jon-
gens. Meer meisjes dan jongens berei-
ken het VO, ze stromen op een hoger 
niveau in en ze doen dat op iets jonge-
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