
68ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 133 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De 
Beer, Beinema, J . D. Blaauw, P. M. 
Blauw, De Boer, De Boois, Borgman, 
Brouwer, Buurmeijer, Castricum, 
Cornelissen, Couprie, Dales, G. C. van 
Dam, M. P. A. van Dam, Dees, Van 
Dijk, Dijkman, Dijkstal, Van Dis, Van 
der Doef, Dolman, Engwirda, Van Es, 
Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-van 
Essen, Eversdijk, Franssen, Frinking, 
Gerritse, De Grave, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, 
Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van 
der Heijden, Van der Hek, Hennekam, 
Herfkens, Hermans, Hermsen, Hum-
mel, Van lersel, Jabaaij, Jacobse, 
Janmaat, Joekes, Jorritsma-Lebbink, 
Kamp, Keja, Knol, De Kok, Kombrink, 
Konings, Van der Kooij, De Korte, 
Korthals, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, 
Lauxtermann, Leerling, Van der 
Linden, Linschoten, Van der Louw, 
Lucassen-Stauttener, Mateman, Van 
der Mei, Meijer, Metz, Mik, Moor, 
Müller-van Ast, Niessen, Nijhuis, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nypels, 
Van Ooijen, Oomen-Ruijten, Den 
Ouden-Dekkers, Patijn, Poppe, De 
Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Van Rossum, 
Schartman, Schreuders, Schutte, Van 
der Spek, Spieker, Stoffelen, Tazelaar, 
Terpstra, Van Thijn, Van den Toorn, 
Toussaint, Tripels, Ubels-Veen, Den 
Uyl, Ter Veld, Te Veldhuis, Van der 
Vlies, Van Vli jmen, Voorhoeve, B. de 
Vries, K. G. de Vries, Waalkens, De 
Waart, Wagenaar, Wallage, Weisglas, 
Wessel-Tuinstra, Wiebenga, Willems, 
Wolters, Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Lubbers, Minister-Presi-
dent. Minister van Algemene Zaken, 
Rietkerk, Ministervan Binnenlandse 
Zaken en De Koning, Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Korte-van Hemel, Staatsse-
cretaris van Justitie, de heren Scher-

penhuizen, Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat en De Graaf, 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

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

Buikema, wegens ziekte; 

Faber, Van der Burg, Gerritse, Braams 
en Van den Bergh, wegens bezigheden 
elders; 

Wallage en Rienks, alleen voor de 
middagvergadering. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door het lid Patijn aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken, 
over de viering van de nationale 
bevrijdingsdag. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]1 

D 
De heer Patijn (PvdA): Voorzitter! 
Prof. Bertus Schaper schreef in 
'Socialisme en Democratie' in februari 
1981 een kort en voortreffelijk artikel 
onder de veelzeggende t i tel : De vijfde 
mei voor eeuwig nationale snipperdag. 
Hij toonde in dat artikel nog eens aan 
wat er sinds 1945 gesold is met de 
vijfde mei. In 1983 is het gesol nog 
altijd niet afgelopen. Tenzij ik mij 
vergis, is voor de viering van de vijfde 
mei in 1983 praktisch niets veranderd 
sinds vorig jaar, toen het kabinet-Van 
Agt II bepaalde dat altijd op 5 mei, 
ook wanneer die dag samenvalt met 
een zon- of feestdag, de dag van de 
bevrijding zal worden gevierd. 

Naar mijn oordeel zal het nooit wat 
worden met de viering van de 
nationale bevrijdingsdag, als niet om 
te beginnen geregeld is dat een ieder 
met behoud van loon of verlof 
daaraan kan deelnemen. Natuurlijk 
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gaat het niet alleen om die vrije dag, 
maar ook om de mogelijkheid 5 mei 
als nationale feestdag inhoud te 
geven. Zoals de zaken er nu voorstaan, 
is het onvermijdelijk, alle zeer goede 
werkzaamheden van het comité 
viering nationale bevrijdingsdag ten 
spijt, dat de vijfde mei de dag blijft 
waarop wij constateren dat het toch 
nooit echt iets geworden is. 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister-President 
heeft mij gevraagd namens hem deze 
vragen te wil len beantwoorden, 
omdat hij wegens zeer dringende 
verplichtingen zeer bezwaarlijk op dit 
ti jdstip hier zou kunnen zijn. 

Indien de Minister-President hier 
thans had gestaan, zou hij de eerste 
vraag bevestigend hebben beant-
woord. 

In antwoord op vraag 2 kan ik 
zeggen dat binnen de Stichting van de 
Arbeid verschillend gedacht wordt 
over het vrijaf geven op 5 mei. Dit 
betekent dat per bedrijfstak c.q. 
onderneming bezien zal moeten 
worden of dan niet een regeling in 
verband met de viering van 5 mei 
wordt getroffen. In deze situatie is 
sinds 1981 geen wijziging opgetreden. 

In antwoord op vraag 3 merk ik op, 
dat geconstateerd kan worden dat in 
1983 de vijfde mei niet in alle sectoren 
van de samenleving een vrije dag zal 
zijn en dat de oorzaak daarvan 
gelegen is in het resultaat van de 
besprekingen in de Stichting van de 
Arbeid. 

In antwoord op vraag 4 wijs ik erop 
de de Regering diverse malen te 
kennen heeft gegeven de opstelling 
van de Stichting van de Arbeid te 
betreuren en een dringend appel op 
de stichting heeft gedaan om haar tot 
een andere opstelling te bewegen. Ik 
voeg hier echter aan toe dat minister 
Van Thijn op 29 april 1982 in antwoord 
op soortgelijke vragen van de heer 
Patijn onder meer het volgende heeft 
gezegd: 'het zou buitengewoon 
ironisch, paradoxaal en eigenlijk 
weerzinwekkend zijn indien de viering 
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Rietkerk 

van bevrijdingsdag, de vijfde mei, met 
juridische maatregelen zou moeten 
worden afgedwongen'. Ik deel die 
opvatting en ik ben dan ook niet 
bereid mij voor het opleggen van een 
bindende regeling in te spannen. 

In antwoord op vraag 5 kan ik 
zeggen dat de vijfde mei well icht niet 
die algemene dag van herdenking zal 
zijn, die de Kamer en de regering 
indertijd voor ogen hebben gehad. 
Doordat 5 mei niet algemeen een vrije 
dag zal zijn, wordt daar enigszins 
afbreuk aan gedaan, maar dat betekent 
niet dat de vijfde mei geen algemene 
dag van herdenking van de bevrijding 
zou kunnen zijn. 

D 
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is bij de bespreking in de 
Stichting van de Arbeid tussen de 
Regering en de partners ooit de 
gedachte geopperd een van de drie 
verlofdagen te laten vallen op 5 mei. 

Is het niet zo dat ook over de 
regeling met betrekking tot Koningin-
nedag, die door het kabinet-Van 
Agt-Wiegel in afwijking van de 
verjaardag van Hare Majesteit de 
Koningin op 30 april is gesitueerd en 
waarvoor geen wettelijke regeling 
bestaat, tussen Regering en contract-
partijen overeenstemming is bereikt 
over het feit dat het een vrije dag zal 
zijn, evenals de christelijke feestdagen? 

Wat stelt de Regering zich voor om 
tussen nu en 1984 te doen ten einde 
zeker te stellen dat het in 1984 wel 
goed gaat? 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! De eerste vraag van de 
heer Patijn luidt of de gedachte is 
geopperd een van de drie roostervrije 
dagen die dit jaar zijn overeengekomen 
op 5 mei te laten vallen. Bij mijn 
weten is dat voorstel niet ter discussie 
geweest. Los van de vraag of iemand 
ooit die gedachte heeft geopperd 
moet ik zeggen dat het geen punt van 
overleg is geweest. 

De heer Patijn wijst erop, dat over 
de vrije dag op Koninginnedag in de 
praktijk overeenstemming is bereikt 
en hij vraagt naar de reden van het 
verschil. De Regering heeft met de 
Stichting van de Arbeid verschillende 
malen overleg gepleegd over het 
geven van vrijaf op 5 mei. De stichting 
heeft daarover nog dit jaar correspon-
dentie gehad met het Ministerie van 
Sociale Zaken. Daarin is opnieuw 
bevestigd, dat het bedrijfsleven een 
standpunt inneemt, dat helaas afwijkt 
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van hetgeen Regering en parlement 
wensen. 

De derde vraag van de heer Patijn 
luidt wat de Regering denkt te doen 
om zeker te stellen dat 5 mei in 1984 
wel een algemene feestdag wordt. Ik 
zal mij graag nogmaals tot de Stichting 
van de Arbeid wenden om te bevor-
deren dat in 1984 een andere gedrags-
lijn wordt gevolgd dan in de afgelopen 
jaren. Gezien evenwel het feit dat de 
Stichting van de Arbeid in februari 
van dit jaar haar standpunt uit 1981 
heeft herhaald dat het per bedrijfstak 
moet worden bezien, mag ik niet de 
verwachting wekken, dat het resultaat 
zal opleveren. 

De heer Wallage (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister bereid om, 
nu de suggestie om een van de 
roostervrije dagen op 5 mei te laten 
vallen kennelijk nog niet is gedaan, 
zelf alsnog deze suggestie te doen? 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! De roostervrije dagen 
hebben betrekking op het overheids-
personeel. De problematiek richt zich 
echter niet op het vrijaf voor het 
overheidspersoneel maar voor de 
werknemers in de particuliere sector. 
Voor hen gaan de drie roostervrije 
dagen niet op. 

De heer Evenhuis (VVD): Wil de 
Minister, nu hij de eerste vraag van de 
heer Patijn ontkennend heeft beant-
woord, ervoor zorgdragen dat de 
Minister-President een overzicht geeft 
van de werkzaamheden die hij heeft 
verricht in het licht van hetgeen hij in 
de Kamer heeft gezegd op 30 novem-
ber 1982, opdat de Kamer inzicht 
krijgt in de activiteiten die zijn verricht 
om toch op 5 mei een vrije dag 
gerealiseerd te krijgen? 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Het komt mij voor dat het 
niet aan mij is de Minister-President 
bepaalde opdrachten te verstrekken. 
Ik ben natuurlijk bereid om dat wat de 
heer Evenhuis vraagt aan hem door te 
geven. 

De heer Schreuders (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Naar aanleiding van het 
antwoord op de derde aanvullende 
vraag van de heer Patijn wil ik de 
Minister vragen of hij wi l erkennen 
dat de Regering een bijzondere 
verantwoordelijkheid draagt voor het 
doen slagen van de vijfde mei als 
nationale bevrijdingsdag. 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Die erkenning wil ik graag 
geven. Wij hebben ook bij herhaling 
uitgesproken dat wi j dat naar vermo-
gen wil len bevorderen. 

Vragen 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wordt door de handha-
ving van 30 april als Koninginnedag 
het bedrijfsleven niet afgeschrikt om 5 
mei als een vrije dag te zien, omdat 
dan de dreiging ontstaat van een 
geheel vrije week? 

Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit niet uit dat die 
overwegingen bij het bedrijfsleven 
een rol hebben gespeeld en nog 
spelen. Ik voeg er wel aan toe dat in 
het bedrijfsleven over deze zaak niet 
eensluidend wordt gedacht. Op die 
grond is daar overeengekomen dat 
het per bedrijfstak zou moeten 
worden bezien. Het is nu ook weer 
niet zo dat er nergens vrijaf wordt 
gegeven. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door het lid Schreuders aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken en 
de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, over de vijfde mei. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]2 

D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! Vraag 1 kan ik bevestigend 
beantwoorden. In antwoord op de 
vragen 2 en 3 kan ik mededelen dat 
nader beraad er inmiddels toe heeft 
geleid dat besloten is het beleid van 
de betrokken ambtsvoorgangers in 
beginsel voort te zetten. Dat betekent 
dat het personeel van de PTT op 5 
mei in beginsel vrijaf wordt gegeven. 
Ten behoeve van dat deel van het 
bedrijfsleven waarvoor de dienstverle-
ning van de PTT van vitaal belang is 
zullen de noodzakelijke diensten door 
de PTT verleend blijven worden. 

D 
De heer Schreuders (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn antwoord. Is de Minister het met 
mij eens dat de overheid en ook een 
bedrijf als de PTT in het personeelsbe-
leid op dit punt een trendsettend 
beleid zou moeten voeren? 

Mijn tweede vraag heeft betrekking 
op de vermelding in de Staatscourant 
van 22 februari j l . dat op 5 mei de 
openbare diensten gesloten zullen 
zijn. Heeft deze mededeling eveneens 
betrekking op de diensten van de 
PTT? 
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D 
Minister Rietkerk: Mijnheer de 
Voorzitter! De eerste vraag kan ik 
bevestigend beantwoorden. Dat bleek 
ook al uit mijn antwoorden op de 
vragen van de heer Patijn. Het 
overheidspersoneel krijgt ook, in 
algemene zin, vrijaf op 5 mei. Dit is 
niet voor misverstand vatbaar. 

In datzelfde kader is ook besloten 
de openbare diensten te sluiten. Bij 
een bedrijf als de PTT doet zich 
evenwel het probleem voor dat een 
niet onbelangrijk deel van het bedrijfs-
leven blijft functioneren. Daarom is 
het voor de overheidsdienst zaak met 
name vitale diensten in die situatie 
door te kunnen laten gaan. Er is dus 
teruggekomen op het oorspronkelijke 
besluit om het personeel geen vrijaf 
te geven. Besloten is dat dit in 
beginsel wel zal gebeuren. Evenals 
vorig jaar zullen echter noodzakelijke 
diensten gehandhaafd blijven. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Is de oorspronkelijke 
beslissing van de Centrale Directie 
van de PTT, die inmiddels gelukkig 
blijkt te zijn teruggedraaid, genomen 
met medeweten van de Staatssecreta-
ris? 

Staatssecretaris Scherpenhuizen: Ja, 
mijnheer de Voorzitter. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door het lid Jabaaij aan de 
Ministers voor Nederlands-Antilliaan-
se Zaken en van Economische Zaken, 
over het Waterproject Aquanova op 
Aruba. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]3 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik beantwoord deze vragen 
mede namens mijn collega van 
Economische Zaken. 

Het antwoord op de eerste vraag is: 
ja. 

Het antwoord op de tweede vraag 
is, dat voor zover mij bekend is en ik 
kan nagaan, het Aquanova-project op 
Aruba geenszins als mislukt is te 
beschouwen. Aanvankelijk waren er 
kinderziektes, inherent aan het nieuwe 
produktieproces, maar deze zijn 
inmiddels overwonnen. Het bestuurs-
college van Aruba heeft midden 1982 
besloten, het Aquanova-systeem 
verder te blijven toepassen. Besloten 

is, opnieuw twee eenheden van 
Aquanova te betrekken, een met een 
capaciteit van 4000 m3 per dag en een 
met een van 6000 m3 per dag. 

Het antwoord op de derde vraag is, 
dat het Ministerie van Economische 
Zaken in 1977 aan Aquanova B.V. te 
Rotterdam een ontwikkelingskrediet 
heeft verstrekt van ongeveer f 3 
miljoen voor de verdere ontwikkeling 
van een nieuw waterverdampings-
systeem en de bouw van een pilot 
plant. Het eilandbestuur van Aruba 
was indertijd bereid, aan de bouw van 
deze pilot plant op Aruba mee te 
werken, mede uiteraard met het oog 
op de problemen die men op Aruba 
met de bestaande watervoorzieningen 
had. 

Bij de kredietverlening van Aquano-
va heeft wel een rol gespeeld, dat er 
een potentiële afnemer van een 
dergelijke waterfabriek zou moeten 
zijn, maar daarbij is niet de voorwaarde 
gesteld, dat de beproeving van die 
pilot plant op Aruba zou moeten 
plaatsvinden. Vervolgens is in 
verband met exportbevordering aan 
Aquanova een subsidie van f5 
miljoen verleend. 

Voorwaarde voor die subsidie was 
uiteraard, dat het project door een 
Nederlands onderneming zou 
worden uitgevoerd. Mede op grond 
daarvan heeft Aruba gekozen voor de 
aankoop van die installatie. 

Het antwoord op de vierde vraag is, 
dat voor zover ik kan nagaan, er 
tussen Aquanova en Aruba geen 
contractuele afsprake op het terrein 
van technische supervisie bestaan. 

Het antwoord op vraag vijf luidt, dat 
de produktiecapaciteit voor water op 
Aruba nog steeds te klein is. De 
vertraging in de oplevering van de 
Aquanova-eenheden is daarvan een 
van de oorzaken. Een andere oorzaak 
is, dat de oudere produktie-installaties 
vaak uitvallen. Zij maken een zeer 
versleten indruk, zelfs op een leek als 
ik. 

Het antwoord op de zesde vraag is, 
dat het gebruikelijk is in de Antillen, 
dat de watervoorziening veilig wordt 
gesteld door de aankoop van water in 
het buitenland indien de waterproduk-
tie en de reservevoorraden onvoldoen-
de zijn. Ik weet niet precies hoe de 
situatie nu is voor de individuele 
burger, maar de situatie lijkt mij, 
hoewel moeilijk toch wel onder 
controle. 

In antwoord op vraag 7 wil ik 
zeggen, dat de algemene rekenkamer 
van de Nederlandse Antillen niet heeft 
geweigerd de uitgaven voor het 
Aquanova-project goed te keuren 

maar haar oordeel heeft opgeschort 
in afwachting van meer informatie. 

Op vraag 8 is het antwoord, dat er 
inderdaad een accountantsrapport is 
uitgebracht aan het bestuurscollege 
van Aruba en ook in opdracht ervan, 
maar ik ken het rapport niet. 

De vragen 9 en 12 wil ik graag 
gecombineerd beantwoorden. In 1982 
werd door alle partijen afgesproken, 
dat in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken een onderzoek 
zou plaatsvinden naar hetfunctioneren 
van de door Aquanova aan het 
eilandbestuur van Aruba geleverde 
zeewaterontziltingsinstallatie. 

Ik ben bereid dat rapport ter 
vertrouwelijke inzage te deponeren bij 
de griffie van deze Kamer. In dat 
rapport wordt de deugdelijke werking 
van het Aquanova-systeem als 
zodanig bevestigd en komen voorts 
een aantal aanbevelingen voor inzake 
bedrijfsvoering inclusief onderhoud 
en bediening, op grond waarvan een 
ongestoorde produktie nagenoeg op 
de nominale capaciteit kan worden 
bereikt en behouden. 

Mede op grond van dat rapport is 
door het eilandbestuur van Aruba 
besloten tot uitbreiding van de 
installaties. In dat verband is door het 
Nederlandse Ministerie van Economi-
sche Zaken het ontwikkelingskrediet 
aan Aquanova verhoogd met 2,8 
miljoen gulden, terwijl uit de meerja-
renplanfondsen suppletoir 2 miljoen 
gulden beschikbaar werd gesteld. 

Het antwoord op de tiende vraag 
luidt als volgt. Het is onder bepaalde 
veronderstellingen denkbaar, dat de 
totale schade voor Aruba als gevolg 
van de onderproduktie van water 
door het water- en elektriciteitsbedrijf 
zou kunnen worden berekend. Voor 
zover het mij echter bekend is, is die 
berekening niet uitgevoerd. Het is 
trouwens nog maar de vraag, of het 
mogelijk is, indien men deze bereke-
ning zou uitvoeren, een bepaald deel 
van de schade aan een bepaalde 
oorzaak toe te wijzen. 

Het antwoord op de laatste vraag 
luidt ontkennend. 

D 
Mevrouw Jabaaij (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de Minister graag 
twee aanvullende vragen stellen. Ik 
heb er behoefte aan die vragen even 
toe te lichten, want ik wil voorkomen 
dat de Minister denkt dat ik de zaak te 
zwart-wit zie. Ik ben wel op die manier 
gekleed, maar ik zie deze kwestie niet 
zwart-wit! 

Voor ieder eiland geldt dat verbete-
ring van de voorziening van water 
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Jabaaij 
vereist is. Deze voorziening van een 
openbaar nut voldoet tegenwoordig 
op Aruba niet aan de wensen van de 
gebruikers, ongeacht de woorden van 
de Minister. Water is een voorwaarde 
voor het bestaan van leven. Nu is er 
op Aruba leven genoeg. Daarover 
behoeven wij ons niet ongerust te 
maken. 

Water dient schoon te zijn, wil de 
volksgezondheid niet in gevaar 
komen. Een sterk verhoogd zinkgehalte 
en een verhoogd cadmiumgehalte is 
ongezond. De Minister moet dat water 
niet drinken. Daarom vraag ik aan de 
Minister of hij bereid is, te bevorderen 
dat er een permanente kwaliteitscon-
trole gaat worden uitgeoefend door 
Aquanova onder supervisie van ons 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorzie-
ning. Waar hebben wij anders een 
Koninkrijksinstituut voor? 

Al het water in de zee wast niet 
weg, dat wij in Nederland kans 
hebben gezien, ondanks onze grote 
kennis van allerlei soorten water, zoet 
en zout, Arubanen op te schepen met 
een proeffabriek die nota bene, na 
een reeks van jaren onbevredigend 
proefdraaien, opnieuw kansen heeft 
gekregen. Hierbij is geen sprake van 
kinderziekten, maar van een heel 
langdurig ziekteproces. 

De mogelijkheden van de economi-
sche ontwikkeling worden bij het 
huidige niveau van organisatie en 
kwaliteit van de watervoorziening 
sterk belemmerd. Daarom vraag ik de 
Minister opnieuw of hij bereid is, die 
zaak nog eens te laten onderzoeken 
en bij het bestedingsoverleg aan de 
orde te stellen. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de eerste om te 
erkennen, met mevrouw Jabaaij, dat 
watervoorziening van het allergrootste 
belang is op alle eilanden, maar zeker 
op een eiland als Aruba. De watervoor-
ziening is inderdaad onder bemeten 
geweest in de afgelopen jaren qua 
capaciteit, terwijl er ook van schoon 
water maar in beperkte zin sprake was. 
Liever gezegd, er werd vaak te vuil 
water afgeleverd. Dat wil overigens 
niet zeggen, dat dit het gevolg is van 
de produktie van water. Voor zover ik 
weet, heeft dit primair te maken met 
het leidingenstelsel op het eiland. 
Hierin wordt dan ook verbetering 
gebracht. 

Ik heb al gezegd, dat er geen 
contractuele onderhoudsverplichtin-
gen zijn tussen Aquanova en het 
eilandbestuur van Aruba. Dat betekent 

dat controle op de watervoorziening 
door Aquanova afzonderlijk 
gevraagd zou moeten worden door 
het eilandbestuur van Aruba. Ik wil 
graag informeren of het eilandbestuur 
pogingen in die richting heeft gedaan 
en zo ja, wat daarvan het resultaat is 
geweest. 

Ik wijs er toch nog eens op, dat er 
een uitbreiding van de waterfabriek 
plaatsvindt met eenheden die opnieuw 
van Aquanova worden betrokken. 
Hierbij is de capaciteit van de laatste 
eenheid verhoogd. Dat garandeert 
naar mijn mening in voldoende mate 
de betrokkenheid van Aquanova bij 
de waterproduktie op het eiland. 

Ik zal het eilandbestuur van Aruba 
attenderen op de mogelijkheid om 
ook het Rijksinstituut voor drinkwater-
voorziening daarbij in te schakelen. Ik 
denk wel dat het eilandbestuur 
voldoende op de hoogte is van de 
problemen en ook voldoende op de 
hoogte is van de weg die moet 
worden gevolgd om die problemen 
tot oplossing te brengen. 

De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Zijn er naar het oordeel 
van de Minister voldoende garanties 
ingebouwd in het laatste contract? 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de indruk dat het 
laatste contract aan alle redelijkerwijs 
te stellen eisen voldoet. 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is er sprake van een 
wildgroei van allerlei particuliere 
waterfabriekjes? 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Er worden inderdaad 
proeven genomen met alternatieve 
vormen van waterproduktie. Ik denk 
dat dat moet worden toegejuicht 
omdat het de benarde watervoorzie-
ning op Aruba alleen maar ten goede 
kan komen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door het lid Janmaat aan de 
Staatssecretaris van Justitie, over het 
naturalisatiebeleid. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]4 

D 
De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! De Staatssecre-
taris is diverse malen in de Kamer 
verschenen in verband met naturalisa-

ties. De Centrumpartij heeft bij de 
behandeling van naturalisatie-ontwer-
pen telkenmale gezegd dat ze eigenlijk 
niet door de beugel kunnen. Het 
beleid van de Staatssecretaris is geen 
beleid. Alles kan naar binnen. Dat is 
gezegd op 22 december 1982. 

Toen heb ik gezegd, dat de Staats-
secretaris geen enkele norm hanteert 
en dat iedereen in Nederland kan 
worden genaturaliseerd in strijd met 
de voorwaarden die gesteld worden 
in de Wet op naturalisatie tot het 
Nederlanderschap. Daar staan onder 
andere eisen met betrekking tot de 
openbare orde, de goede zeden en de 
veiligheid van de staat in. De Staats-
secretaris zei in de vergadering van 22 
december 1982 dat zij soms wel en 
soms niet de adviezen van de officier 
van justitie naast zich neerlegde. 
Nu blijkt opnieuw dat er mensen 
Nederland binnen komen die gewoon 
criminelen zijn! De laatste maanden 
stuitte ik bij de controle van de 
dossiers in toenemende mate op 
ernstige gevallen. Er liggen nog 
bergen dossiers waar drughandelaren 
en moordenaars in spe tussen zitten. 
De vraag is nu of de Staatssecretaris 
naar aanleiding van de tragische 
gebeurtenissen in Delft bereid is, daar 
lering uit te trekken. Of gaat zij 
gewoon door met dit soort mensen 
aan onze samenleving toe te voegen? 
Zij behoort nu gewaarschuwd te zijn! 
Als zij het beleid niet wijzigt, begin ik 
te denken aan boze opzet! 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Het antwoord 
op de eerste vraag is ontkennend. Ik 
ben niet bereid een dergelijk onderzoek 
in te stellen omdat tegen de betrokkene 
op dit ogenblik een strafrechtelijk 
onderzoek loopt. Op dit moment staat 
er dus over de feiten, de achtergronden 
van de zaak en de persoon van de 
betrokkene nog niets vast. Het 
resultaat van het strafrechtelijk 
onderzoek moet naar mijn oordeel 
worden afgewacht. Het is derhalve 
zinloos dat ik thans een onderzoek 
instel als waarom door de heer 
Janmaat wordt gevraagd. 

De tweede vraag van de heer 
Janmaat bevat de suggestie dat bij het 
onderhavige naturalisatieverzoek 
afwijzende adviezen zijn uitgebracht 
waarmee geen rekening is gehouden. 
Dat is onjuist. 

De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! Er komen dus 
geen beleidswijzigingen? 
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Korte-van Hemel 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! In het onder-
havige geval zie ik geen aanleiding, 
het beleid te wijzigen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Nadere wijziging van de Wet Werk-
loosheidsvoorziening (beëindiging 
van het recht op uitkering ingevolge 
de Wet Werkloosheidsvoorziening 
voor beneden 23-jarigen) (17 800). 

De Voorzitter: Ik merk op dat ten 
onrechte op de agenda is vermeld dat 
dit wetsontwerp vandaag inclusief de 
stemmingen wordt behandeld. 
Wellicht zullen wij daartoe besluiten, 
maar zo'n besluit is nog niet genomen. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! De reacties op dit 
wetsontwerp van de verschillende 
sprekers lopen uiteen van 'sterk 
afwijzend' - mevrouw Groenman, de 
heer Willems, mevrouw Beckers, 
mevrouw Ter Veld en mevrouw 
Brouwer - tot 'met pijn en niet zonder 
bedenkingen aanvaarden', waarbij ik 
doel op mevrouw Kraaijeveld en de 
heren Schutte, Leerling en Van der 
Vlies. 

Het wetsontwerp is ook niet zonder 
pijn ingediend; dat wil ik graag met 
nadruk zeggen. Het is immers een 
maatregel die in aanmerkelijke mate 
ingrijpt in de inkomenspositie van de 
groep jongeren beneden 23 jaar. 
Daarom wil ik, alvorens in te gaan op 
meer specifieke opmerkingen over het 
wetsontwerp, enkele opmerkingen 
maken over de noodzaak van het 
voorstellen van deze maatregel. 

Het kabinet trad verleden jaar herfst 
aan onder sombere sociaal-economi-
sche omstandigheden, zowel nationaal 
als internationaal. Ook voor de 
komende periode zijn de vooruitzich-
ten verre van rooskleurig. Nederland 
is met zijn open economie zeer 
gevoelig voor de wereldwijde recessie 
die zich de afgelopen jaren heeft 
voorgedaan. Een en ander heeft 
geleid tot een stagnerende afzet van 
bedrijven en daarmee tot een teruglo-
pende groei van het reële nationale 
inkomen. De pijnlijke gevolgen zijn 
thans alom zichtbaar en voelbaar. 
Dagelijks sluiten bedrijven hun 
poorten met alle gevolgen van dien. 

De werkloosheid is de afgelopen 
jaren dan ook sterk toegenomen. 
Vanaf eind 1980 tot begin 1983 is de 
werkloosheid toegenomen met ruim 
450.000 personen, tot een niveau van 
750.000. Dit betekent dat thans ca. 
14% van de beroepsbevolking zonder 
werk is. Wel moet hierbij worden 
aangetekend dat sedert 1 januari 1983 
een andere werkloosheidsdefinitie 
wordt gehanteerd, hetgeen leidt tot 
een verschil van 120.000 werklozen in 
vergelijking met de tot dat tijdstip 
gebruikte definitie. 

Toeneming van de werkloosheid 
gaat gepaard met een groeiend 
beroep op de sociale zekerheidsvoor-
zieningen en in het bijzonder op de 
sociale zekerheid, neergelegd in 
werkloosheidsregelingen. Ter illustra-
tie enkele cijfers. In 1981 bedroegen 
de lasten van de Werkloosheidswet, 
de Wet Werkloosheidsvoorziening en 
de Rijksgroepsregeling Werkloze 
Werknemers te zamen bijna 8,5 mld. 
In 1983 zal dit bedrag oplopen tot ca. 
16 mld. Bijna een verdubbeling dus in 
twee jaar. De sterkste lastenstijging 
doet zich voor bij de regelingen die 
via de schatkist worden gefinancierd, 
dus bij de WWV en de RWW. 

Voor beide regelingen zullen de 
lasten oplopen van bijna 5,5 mld. in 
1981 tot bijna 11,5 mld. in 1983. 
Hierbij is dus sprake van meer dan 
een verdubbeling in een periode van 
slechts twee jaar. Gesteld kan worden 
dat de stijging van de sociale-zeker-
heidslasten waarvoor een beroep op 
de schatkist moet worden gedaan, in 
niet onbelangrijke mate bijdraagt tot 
de problematiek waarmee de overheid 
worstelt. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals 
bekend heeft de Regering bij haar 
optreden in de herfst van 1982 
besloten een driesporenbeleid te 
volgen voor de komende jaren. Dit 
beleid richt zich op een vermindering 
van de overheidstekorten, een 
versterking van de marktsector en op 
een verbetering van de werkgelegen-
heid door spreiding van werk over 
meer personen. Ik moge in dit 
verband verwijzen naar het regeerak-
koord, speciaal naar het rapport van 
werkgroep A. 

Om de onbeheerste groei van de 
collectieve sector tot staan te brengen 
en aldus ruimte te scheppen voor de 
marktsector wordt uiteraard aan 
terugbrenging van het financieringste-
kort hoge prioriteit gegeven. Dit kan 
geschieden door ofwel verzwaring 
van de collectieve lasten ofwel 
verlaging van de collectieve uitgaven, 
dan wel een combinatie van beide. 

Het kabinet achtte het, met steun van 
de regeringsfracties, van belang een 
vermindering van het financieringste-
kort primair te zoeken in een pakket 
van nadere ombuigingen en niet in de 
vorm van een additioneel dekkings-
plan, zoals in de Miljoenennota voor 
1983 nog was voorzien. Binnen dit 
pakket van nadere ombuigingen zijn 
eveneens maatregelen opgenomen 
met betrekking tot de RWW en de 
WWV. 

Het wetsontwerp waarover wij nu 
spreken, maakt daarvan onderdeel uit. 
Aldus kan een bijdrage worden 
geleverd aan de beperking van het 
beslag van de collectieve sector op 
het nationaal inkomen. Een dergelijke 
beperking is niet alleen noodzakelijk 
met het oog op het streven naar 
herstel van onze economie, doch 
moet tevens worden gezien als 
onderdeel van het pakket van maatre-
gelen dat noodzakelijk is om de 
financiering van de sociale zekerheid 
ook in de toekomst veilig te stellen. 

De heer Linschoten heeft die 
noodzaak onderstreept. Mevrouw 
Kraaijeveld heeft in een doorwrocht 
betoog een heldere analyse gegeven 
van de visie van de CDA-fractie op de 
voorgestelde maatregel en de uitwer-
king daarvan. Zij onderkent drie 
'ongemakkelijke' gegevens. Ik heb die 
ook in mijn reactie meegenomen. 

De voorgestelde beperking van het 
uitkeringsniveau voor jeugdige 
werklozen heeft tot gevolg dat de 
WWV niet langer van toepassing zal 
zijn op jongeren beneden 23 jaar. 
Wanneer deze jongeren werkloos 
worden, zal na afloop van de WW-uit-
kering onmiddellijk de RWW van 
toepassing zijn. Doordat de RWW 
rekening houdt, zij het op minimum 
niveau, met de behoeften van de 
desbetreffende groepen van uitke-
ringsgerechtigden, wordt naar mijn 
overtuiging de mogelijkheid een 
zelfstandig bestaan te leiden, anders 
dus dan mevrouw Groenman en de 
heer Willems vinden, door de RWW 
niet geblokkeerd. Er kan mijns inziens 
niet in redelijkheid worden volgehou-
den dat jongeren door deze maatregel 
weer afhankelijk worden gemaakt van 
hun ouders. 

Verschillende woordvoerders 
hebben gesproken over de gevolgen 
van de versnelde overgang naar de 
bijstand, met name door de middelen-
toets, die in het kader van de bijstands-
wet geldt. In het bijzonder is daarbij 
de positie van de samenwonende 
jongeren aan de orde gesteld. Me-
vrouw Groenman heeft gezegd dat 
hierdoor van een 100% achteruitgang 
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De Graaf 
sprake kan zijn. Mevrouw Ter Veld 
spreekt van het verlies van eigen 
rechten voor deze samenwonende 
jongeren bij de overgang naar de 
bijstand. Hoewel ik erken dat er ook in 
deze leefsituatie veelal sprake zal zijn 
van een achteruitgang, zijn de 
gevolgen niet zodanig als ze hier 
worden voorgesteld. 

De bijstand wordt immers bij 
ongehuwd samenlevenden afgestemd 
op de gezinssituatie, dus op de 
behoefte van een echtpaar, een 
aanmerkelijk hogere uitkering dan de 
WWV en de RWW, die is afgeleid van 
het minimumjeugdloon. 

Van een volledig wegpoetsen van 
het inkomen of de uitkering van een 
partner is daarom in het algemeen 
geen sprake. Een samenwonende 
RWW'er heeft in beginsel een eigen 
uitkeringsrecht van 50% van de 
echtparennorm, waarop het inkomen 
van de ander alleen in mindering 
wordt gebracht voor zover dit de 
resterende 50% overschrijdt. Ik erken 
dat, als het gaat om een samenlevende 
met een vrij hoog inkomen, in 
bepaalde situaties van een volledig 
wegpoetsen kan worden gesproken. 

De heer Leerling heeft in dit verband 
opgemerkt dat het afstemmen van de 
bijstand op de behoefte het zelfstandig 
wonen van minderjarige jongeren en 
ongehuwd samenwonen bevordert. 
Hij acht dit onjuist en de heer Van der 
Vlies heeft zich hierbij aangesloten. Ik 
ben van mening dat de uitkeringsrech-
ten in de bijstand moeten worden 
afgestemd op de feitelijke leefsituatie 
met ingang van de leeftijd van 18 jaar, 
waarop deze bijstandsrechten kunnen 
ingaan. De uitkeringsniveaus mogen 
niet zo worden vastgesteld dat een 
bepaalde leefwijze wordt geforceerd. 
Daarom wordt voor zelfstandig 
wonenden een bodemuitkering 
gehanteerd. 

De heer Willems heeft zijn twijfel 
erover uitgesproken of van deze 
uitkering zelfstandig kan worden 
geleefd. Ik ben mij ervan bewust dat 
het een minimale voorziening in het 
bestaan is, maar meer beoogt de 
bijstandswet ook niet. Sedert de 
hantering van deze grens in 1981 is 
niet gebleken dat dit tot onaanvaard-
bare gevolgen voor de betrokkenen 
heeft geleid. Er zijn mij geen signalen 
uit de uitvoeringspraktijk bekend dat 
dit tot gedwongen terugkeer naar de 
ouders heeft geleid. 

De heer Leerling heeft terecht erop 
gewezen dat de overgang van de 
WWV naar de RWW voor zelfstandig 
wonenden beneden 21 jaar met een 

uitkering op basis van het minimum-
loon niet tot een achteruitgang, maar 
zelfs nog tot enige verbetering heeft 
geleid. 

Mevrouw Ter Veld heeft bij de 
toepassing van de middelentoets ook 
gewezen op de mogelijke intering op 
het spaargeld, bij voorbeeld het 
spaargeld voor een huwelijk. Ik wijs 
erop dat de bijstandswet binnen 
zekere grenzen rekening houdt met 
spaarzaamheid. Er geldt een individu-
ele vrijlating van thans 7600 gulden 
en een dubbele, dus 15.200 gulden, 
voor gehuwden en samenwonenden. 
Deze bedragen zijn niet zodanig dat 
hierdoor de spaarzin wordt afgestraft. 

Deze kanttekeningen bij de werking 
van de bijstand nemen niet weg dat 
jongeren bij het maken van een keuze 
voor verandering van hun leefsituatie 
terdege rekening moeten houden met 
de gewijzigde financiële situatie die 
het vervallen van de WWV-rechten en 
de overgang naar bijstand met zich 
brengen. Jongeren zullen evenals alle 
andere bevolkingsgroepen hun 
uitgaven moeten aanpassen aan hun 
inkomsten. 

Jongeren verkeren echter ten 
opzichte van andere bevolkingsgroe-
pen in een relatief gunstigere situatie 
dan die bevolkingsgroepen. Immers, 
zij zullen veelal relatief lagere lasten 
hebben. Daarom is het naar mijn 
mening redelijk dat van jongeren deze 
extra bijdrage wordt gevraagd en dus 
niet van anderen. 

Daarnaast kan overigens niet 
worden volgehouden, dat jongeren 
alleen maar offers moeten brengen. 
Mede in antwoord op een vraag van 
mevrouw Brouwer, kan ik mededelen 
dat gelden worden uitgetrokken 
speciaal om jongeren van 16 tot 23 
jaar extra mogelijkheden te kunnen 
geven voor een betere start op de 
arbeidsmarkt. Ik denk hierbij aan het 
jeugdwerkplan, waar in 1983 531 min. 
voor wordt uitgetrokken. Ik kom straks 
nog nader op dit plan terug. 

Ik meen dat het van groot belang is, 
dat dergelijke maatregelen voor 
jongeren kunnen worden getroffen en 
ook kunnen worden gefinancierd. 
Daarvoor mag van jongeren een stuk 
onderlinge solidariteit worden 
gevraagd. De keuzes die thans 
gemaakt moeten worden, zijn - ik 
erken dat - pijnlijk. Pijn nu is nodig 
om het sociale zekerheidsstelsel te 
behouden. Om deze redenen meen ik, 
dat dit offer van de jongeren ook mag 
worden gevraagd. 

Deze maatregel moet mede worden 
gezien in het perspectief van de 
gedachten, zoals die zijn ontwikkeld 

over de stelselherziening sociale 
zekerheid. In dit verband wijs ik ook 
op de discussies in een tweetal UCV's. 

Het is echt niet zo dat, zoals is 
gesuggereerd - naar ik meen met 
name door mevrouw Brouwer - , over 
bij voorbeeld een uitkering in relatie 
tot het arbeidsverleden nog nooit zou 
zijn gesproken in het parlement. 
Leeftijd èn arbeidsverleden zouden 
een grotere rol moeten spelen bij de 
differentiatie van de uitkeringen. Ik 
kom daar direct nog op terug. 

In de in het regeerakkoord opgeno-
men kanttekeningen van de fractie-
voorzitters bij het rapport van Werk-
groep A, werd vermeld dat de maatre-
gel alleen op nieuwe gevallen van 
toepassing zou moeten zijn. Bij 
nadere overweging bleek echter dat 
een onderscheid tussen oude en 
nieuwe gevallen zeer moeilijk te 
maken valt, zonder grove onrechtvaar-
digheden te veroorzaken. Dit vindt zijn 
oorzaak in het systeem van de WWV. 
Deze wet kent het zogenaamde recht 
op herleving. Dit recht houdt in dat 
het oude recht op WWV opnieuw tot 
leven komt, wanneer er bij een 
volgend werkloosheidsgeval niet kan 
worden voldaan aan de referte-eis. Ik 
dacht ook dat de bezwaren die te dien 
aanzien naar voren zijn gebracht, èn 
in de schriftelijke behandeling, èn in 
de mondelinge behandeling, wel zijn 
erkend. 

Een ander probleem wordt gevormd 
door het feit dat de werknemer het 
type en de duur van de uitkering zelf 
kan beïnvloeden. Dit wordt veroorzaakt 
door de verschillende uitkeringsvoor-
waarden, die in dit verband gelden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
tot het onderdeel, dat ik zou willen 
noemen: de relatie van deze maatre-
gelen tot de beoogde stelselwijzigin-
gen. Net zoals verschillende woord-
voerders het hebben verwoord, 
betreur ik het dat wij dit ontwerp 
moeten behandelen op een moment 
dat wij nog niet beschikken over een 
uitgewerkte visie van het kabinet op 
de toekomst van het stelsel van 
sociale zekerheid. Ik kan u verzekeren 
dat al het mogelijke wordt gedaan om 
zo snel mogelijk te komen tot een 
verantwoorde formulering en onder-
bouwing van het nieuwe stelsel. 

Wat betreft de inhoudelijke kant van 
de zaak zijn wij inmiddels ver gevor-
derd, zij het dat het kabinet ter zake 
nog geen definitieve keuze heeft 
gemaakt. Bij de kwantitatieve onder-
bouwing blijkt een groot probleem te 
zijn de ontoereikendheid en verbrok-
keldheid van beschikbare statistische 
gegevens. Het doorrekenen van 
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vérstrekkende beleidswijzigingen 
wordt daardoor een zeer ti jdrovende 
zaak. Dat is de reden waarom de 
adviesaanvrage aan de SER en de 
Emancipatieraad helaas niet is 
afgerond op het door mij beoogde 
ti jdstip. 

De heren Leerling en Van der Vlies 
hebben gevraagd wanneer de advies-
aanvrage dan wel zal kunnen worden 
verzonden. Gelet op de moeilijkheden 
waarover ik zoeven sprak, kan hierop 
nog geen concreet antwoord worden 
gegeven. Ik meen er wel op te kunnen 
vertrouwen dat zij binnen enkele 
maanden zal worden verzonden. Wij 
staan voor de vraag of wij niettemin 
maatregelen moeten nemen die op de 
herziening van het stelsel vooruit lo-
pen. Het is inmiddels duidelijk dat 
daaraan, naar mijn mening, niet valt 
te ontkomen vanwege de economische 
problemen waarvoor wij nu gesteld 
zijn. 

Ombuigingen zijn naar de mening 
van het kabinet noodzakelijk, ook 
op het terrein van de sociela zeker-
heid. Ga je daartoe daadwerkelijk 
over, dan is het bijna onvermijdeli jk 
dat er maatregelen worden genomen 
waarvan kan worden gezegd dat zij 
- ik erken dit - op de stelselwijziging 
vooruit lopen. Illustratief zijn in dit 
verband de in het kader van de 
behandeling van dit ontwerp aange-
dragen alternatieven. Er is er niet één 
bij die niet mede vanuit de uitgangs-
punten van de stelselherziening moet 
worden beoordeeld. Ik kom hierop 
straks nog terug. 

Mij is door onder anderen mevrouw 
Beckers en de heer Willems verweten 
dat aan de voorgestelde maatregel 
uitsluitend budgettaire motieven ten 
grondslag zijn gelegd. Ik vind dit 
verwijt niet terecht. De keuze voor 
juist deze maatregel is ook gemoti-
veerd vanuit de uitgangspunten die 
bij de herziening van het stelsel een 
rol zullen spelen. Ook heb ik in mijn 
algemene verhaal van zonet al 
gezegd, dat daarbij opvattingen over 
de relatieve draagkracht van jongeren 
van groot belang zijn. 

Het is in dit opzicht ook een priori-
teitskeuze. Natuurlijk zijn ook budget-
taire motieven van betekenis. Terug-
dringing van het financieringstekort is 
geen doel op zichzelf. Het is wel één 
van de middelen om te komen tot een 
gezondmaking van onze economie. 
Dit is één van de belangrijkste 
doelstellingen van dit kabinet; 
overigens niet alleen van dit kabinet, 
ook van de voorgaande kabinetten. Ik 
heb er al op gewezen dat er afspraken 

zijn gemaakt in het regeerakkoord 
over de mate waarin moet worden 
omgebogen. 

Zou het voorstel waarover wi j 
praten, worden vervangen door een 
alternatief dat tot minder ombuigingen 
leidt, dan ben ik gehouden om voor 
het resterende bedrag aanvullende 
maatregelen te nemen. De aangedra-
gen alternatieven moeten naar mijn 
overtuiging dan ook mede vanuit dat 
gezichtspunt worden beoordeeld. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb eerst een 
algemene vraag. Ik heb eens even 
nagedacht over de consequenties van 
de uitlatingen van de Staatssecretaris. 
De discussie over de stelselherziening 
zal heel moeilijk zijn, de stelselherzie-
ning zelf is ook heel ingewikkeld. Is 
het in de visie van de Staatssecretaris 
mogelijk dat wi j nu de afschaffing van 
de WWV voor 23-jarigen beleven, dat 
dan de WAO-uitkering bij voorbeeld 
naar 70% gaat, dat vervolgens de 
termijn van uitkering in het kader van 
de Ziektewet tot een half jaar wordt 
teruggebracht, dat nog meer van dit 
soort 'kleine' - in sommige ogen 
kleine - maatregelen wordt genomen, 
waarna wij niet meer over de stelsel-
herziening behoeven te praten? Is dit 
in de visie van de Staatssecretaris 
mogelijk? 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Brouwer 
vraagt nu eigenlijk aan mij hoe in 
grote trekken de adviesaanvrage over 
de stelselwijziging eruit zal zien. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Nee, dat is 
de vraag niet. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijn 
opmerking is bedoeld als een ant-
woord op uw vraag. 

Ik denk niet dat het mogelijk is - dat 
zal straks ook blijken uit de adviesaan-
vrage - dat de stelselwijziging die wij 
beogen volledig in 1984 ingevoerd zal 
worden. Het is een gigantische 
operatie. Wel is geaccordeerd - ook in 
de sociale zekerheidssfeer, doch niet 
alleen daar, maar ook voor de ambte-
naren, trendvolgers, volksgezondheid 
en rijksbegroting - in deze kabinetspe-
riode tot additionele ombuigingen te 
komen. Die additionele ombuigingen 
moeten gereduceerd worden in 
dezelfde periode als waarin wi j 
discussiëren over de stelselwijziging. 

Natuurlijk zal het dan nodig zijn aan 
te geven wat in bij voorbeeld de jaren 
'84-'85 gedaan kan worden, maar dan 
geplaatst in het perspectief van de 
beoogde stelselwijziging. U kunt dan 
ook zien dat maatregelen - mevrouw 

Brouwer noemde er zojuist een paar 
- die dan noodzakelijk zullen zijn, in 
dat perspectief zullen staan. Leest u 
het slothoofdstuk van de adviesaan-
vraag die nog komt, maar na. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De Staats-
secretaris kent het slothoofdstuk al. Ik 
ken nog niets van de hele adviesaan-
vrage. De Staatssecretaris zegt dus in 
feite dat het mogelijk is, dat wij na dit 
wetsontwerp over een paar maanden 
een wetsontwerp krijgen tot verlaging 
van de WAO-uitkeringen tot 70%? 

Staatssecretaris De Graaf: Mevrouw 
Brouwer vraagt nu te veel van mi j . In 
de adviesaanvrage zal uitvoerig 
worden geschetst hoe, in de visie van 
het kabinet, het stelsel er in de 
toekomst uit zou moeten zien. Wij 
weten allemaal wat er geaccordeerd 
is aan ombuigingen in de komende 
jaren. Wij zullen aangeven in welke 
fasen wi j die invulling wil len bereiken. 
Kijkt u maar naar het regeerakkoord. 
Als het gaat om het jaar 1984, dan 
gaat het inderdaad om de Ziektewet-
maatregelen, dan gaat het ook om 
een bepaald bedrag voor fraude en 
misbruik en dergelijk zaken meer. Dat 
staat nu al in de stukken en zal dan 
ook vertaling moeten vinden. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Het 
probleem is dat er nog geen advies-
aanvrage voor de stelselherziening 
ligt. Het is nog niet duidelijk in welke 
richting de stelselherziening moet 
gaan. Toch behandelen wij hier al een 
wetsontwerp dat heel wezenlijk is 
voor het stelsel van de sociale 
zekerheid. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zeg ook 
- men vindt dat ook in de stukken 
terug en ik heb het in mijn betoog ook 
reeds gezegd - dat wij bij de invulling 
van deze voorstellen ook een visie 
met betrekking tot de geïntegreerde 
werkloosheidsvoorzieningen in ons 
achterhoofd hebben; relatie duur 
arbeidsverleden en relatie leeftijd, die 
ook een rol moeten spelen. Daarover 
kunnen wi j ook lezen in de adviesaan-
vraag die al lang in de SER aan de 
orde is over de integratie van de 
werkloosheidsregeling. 

De heer Leerling (RPF): Met andere 
woorden: hetgeen ik in eerste termijn 
gezegd heb, is juist. Wij metselen 
vandaag een eerste steen in een 
bouwwerk waarvan wij niet eens de 
tekening kennen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Waarvan 
wij niet eens weten of het een huis 
wordt! 
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Staatssecretaris De Graaf: Dat laatste 
is niet helemaal juist. Wij hebben in 
deze Kamer in een mondelinge 
overleg over deze zaak gesproken. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het was 
een discussie waarin de Staatssecre-
taris nog niet eens in staat was 
antwoorden te geven op onze vragen, 
omdat hij alleen maar een algemeen 
verhaal had voorbereid. Hij heeft toen 
zelf gezegd, dat hij nu vage ideeën 
had over hetgeen de Kamer denkt en 
dit in het kabinet moest gaan bespre-
ken. Het was niets meer dan een zeer 
vaag gesprek. Wij zijn al maanden in 
afwachting van die adviesaanvrage. 

Is het gerucht waar, dat de advies-
aanvrage over de integratie van de 
werkloosheidvoorzieningen in het 
kader van de stelselvoorziening wordt 
teruggetrokken? 

Staatssecretaris De Graaf: Mag ik 
volstaan met toch te verwijzen naar 
de adviesaanvrage die zeer binnenkort 
komt! Daarin vindt u antwoord op 
vele vragen die ik op dit moment niet 
kan beantwoorden. Ik kan alleen 
zeggen, en ik heb dit ook in de 
schriftelijke stukken gedaan, dat bij de 
invulling van deze voorstellen de 
wijzigingsvoorstellen met betrekking 
tot de integratie van werkloosheids-
voorzieningen en de nieuwe stelselwij-
ziging echt wel in het achterhoofd 
hebben mee gespeeld. 

De heer Leerling (RPF): Wij zijn hier 
bezig met beleid maken. Wij behande-
len geen incidentele zaak. Dat blijkt 
ook heel duidelijk uit hetgeen de 
Staatssecretaris zegt. Wij zetten een 
eerste stap op weg naar een stelsel-
herziening. Ik heb gevraagd of dit een 
interimmaatregel is, die straks weer 
teruggeschroefd kan worden wanneer 
wij tot een totale herziening van het 
stelsel kunnen komen. Of zetten wij 
inderdaad een eerste stap, waarvan 
men straks zegt: wij hebben nu 
eenmaal die beslissing genomen, A 
zeggen is ook B zeggen? Dan zijn wij 
inderdaad bezig met de opbouw van 
een nieuw stelsel waarover mevrouw 
Brouwer zoeven sprak. 

Staatssecretaris De Graaf: Het is 
overigens niet de eerste stap op weg 
naar een nieuw stelsel. Een eerdere 
stap had betrekking op referte-eisen 
in het kader van de Werkloosheidswet. 

Mevrouw Brouwer (CPN): En de 
minimumdagloonbepalingen! 

Staatssecretaris De Graaf: Ik weet niet 
of die ook daartoe gerekend moeten 
worden. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De situatie 
is inderdaad al erg verslechterd. Dat 
klopt. 

Ik vind het echter geen argument 
om telkens weer een maatregel te 
nemen, waarvan later moet worden 
bekeken of die wel in een stelselher-
ziening past. Parlementair gezien, is 
dat een ontzettend onzorgvuldig 
beleid, ook van de Regering. 

Bovendien wordt er gesproken over 
vereenvoudiging van de wetgeving. 
Het lijkt nergens op! 

Staatssecretaris De Graaf: Als ik deze 
maatregel voor jongeren niet mag 
nemen - eerst voor de zestien- en 
zeventienjarigen en nu voor beneden 
23-jarigen - terwijl toch de ombuigin-
gen moeten worden ingevuld, 
waartoe is geaccordeerd, dan moeten 
er maatregelen worden genomen die 
naar mijn gevoel uit een oogpunt van 
draagkrachtverdeling nog minder 
aantrekkelijk zijn. Ik zeg hiermee niet 
dat deze maatregel aantrekkelijk is. Ik 
erken dat het pijnlijk is. Het is echter 
een beleidsmatige keuze geweest, bij 
het inleveren en ombuigen iets extra's 
te vragen van de jongeren. Dat gold 
voor de RWW en dat geldt nu voor de 
categorie jongeren beneden de 23 
jaar. Wij moeten hierbij de toekomstige 
stelselwijziging niet uit het oog 
verliezen. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
De Staatssecretaris zegt dat de 
stelselwijziging inhoudelijk bijna klaar 
is. Men weet ongeveer wat men wil. 
Daarvoor bestaat natuurlijk belangstel-
ling. Wij dienen te weten welke lijnen 
er zullen worden uitgezet, of bij 
voorbeeld al dan niet rekening wordt 
gehouden met het arbeidsverleden en 
zo ja, in welke mate. Dit geldt ook 
voor de middelentoets. 

De Staatssecretaris zegt nu dat hij 
een en ander als gevolg van het 
ontbreken van statistische gegevens 
niet goed kan doorberekenen. Heeft 
de Staatssecretaris ook al een afwe-
ging in de tijd gemaakt? Die doorbere-
kening kan natuurlijk niet worden 
gemist. Als echter getracht wordt, 
alles goed te onderbouwen, blijft de 
stelselwijziging nog maandenlang 
onhelder. Hierdoor ontstaan steeds 
meer frustraties, niet alleen bij de 
oppositie, ook bij ons en bij de 
Staatssecretaris zelf. 

Het probleem is dat er maatregelen 
worden genomen, waaraan hoofdlij-
nen ten grondslag dienen te liggen 
die ook voor de toekomst zullen 
gelden, terwijl wij nog niet weten hoe 
de stelselwijziging zal zijn. 

Ik geef er de voorkeur aan de 
adviesaanvrage iets minder onder-
bouwd 'eruit te gooien'. Als er geen 
statistische gegevens zijn, dan zijn zij 
er ook niet. 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
niet alleen om statistische gegevens. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
U suggereerde dat zoeven. 

Staatssecretaris De Graaf: Er ontbre-
ken enkele statistische gegevens 
waardoor het moeilijk wordt enkele 
dingen door te berekenen. Ik noem 
gegevens van budgettaire aard en van 
inkomenspolitieke aard. 

Ook al weten wij inhoudelijk welke 
richting wij uit willen - hoewel 
daarover nog geen kabinetsbeslissing 
is genomen - deze richting kan pas 
goed beoordeeld worden, wanneer 
hieraan een verantwoorde financiële 
onderbouwing ten grondslag ligt. 
Zonder een dergelijke onderbouwing 
zullen vele kritische vragen worden 
gesteld. 

Ik wacht niet tot de laatste cent 
bekend is en de laatste gegevens op 
tafel liggen. Dat is niet mogelijk. Wij 
blijven daarom streven naar een vrij 
snelle afwerking en onderbouwing 
van de stelselwijziging, hoewel deze 
niet compleet zal zijn. Ik vermoed dat 
deze nog gebaseerd zal moeten zijn 
op enkele veronderstelde invoeringen. 
De stelselwijziging zal dus het karakter 
hebben dat mevrouw Kraaijeveld 
zoeven onder woorden bracht. 

Toch horen deze statistische 
gegevens in de wijziging te worden 
verwerkt. Stel dat wij dat niet zouden 
doen en de gegevens niet in een 
adviesaanvrage zouden opnemen. 
Wat gebeurt er dan? In de eerstvolgen-
de commissievergadering van de SER 
waarbij de ambtelijke vertegenwoordi-
gers aanwezig zijn, zullen deze 
bestormd worden met vragen hier-
over. Daarom moeten wij trachten de 
gegevens zo goed mogelijk in te 
vullen, omdat het pas dan verantwoord 
is, een goed beleid te voeren. Anders 
krijg ik het verwijt te horen dat ik 
lijnen trek voor een toekomstig beleid, 
zonder verantwoorde onderbouwing. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
De Staatssecretaris moet er echter 
wel rekening mee houden dat iedereen 
nu gefixeerd is op het feit dat er in 
april eindelijk een adviesaanvrage 
komt. De Staatssecretaris is over een 
datum nu echter erg onduidelijk. Ik 
ben bang dat een en ander dan in 
gevaar komt. Vandaar mijn opmerking. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de 
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laatste zin van de Staatssecretaris 
even in herinnering roepen. Dit is dan 
een heel ander verhaal. Hij heeft - dit 
is niet de eerste keer - opnieuw het 
regeerakkoord en de financiële 
ombuigingen aangevoerd als argu-
ment voor dit wetsvoorstel, namelijk 
het herstel van de economie. 

De Staatssecretaris heeft wederom 
mijn vraag niet beantwoord wat nu 
het rendement is van dit voorstel. Er 
is gesproken over een bedrag van 
f265 min. Gisteren is er gezegd dat 
hiervan een bedrag van f90 min. 
overblijft. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kom 
hierop nog terug. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
wil mijn vraag even afmaken. Of er 
een bedrag van f90 min. overblijft, is 
nog niet eens zeker. Men kan dit niet 
berekenen. De mogelijkheid bestaat, 
dat de overheid meer huursubsidie zal 
moeten betalen. De vermindering van 
koopkracht van een grote groep 
jongeren is niet te berekenen in zijn 
gevolgen voor de economische 
bedrijvigheid. Wat zijn wij nu aan het 
doen? 

Er zijn allerlei wetswijzigingen, ook 
nu weer, die in feite slechts een heel 
klein bedrag op tafel brengen, ten 
koste van enorme maatschappelijke 
gevolgen. Ten koste van ondoorzich-
tigheid van het stelsel, van agressie 
bij jongeren. De mensen weten niet 
meer waaraan zij toe zijn. Het roept 
ook frustraties op bij degenen die een 
en ander moeten uitvoeren. 

De Staatssecretaris moet mijns 
inziens de vraag betreffende het 
werkelijke rendement van zijn voorstel-
len, zowel het financiële als het 
maatschappelijke, nu eindelijk eens 
duidelijk beantwoorden. Hij moet ons 
niet afschepen met de opmerking dat 
het regeerakkoord financiële ombui-
gingen vereist. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Het lijkt mij goed dat ik 
mijn verhaal afmaak. Daarin liggen 
namelijk de antwoorden op kritische 
vragen met betrekking tot het 'bruto-
netto-traject f90 min.' of anderszins 
opgesloten. Daarna is misschien door 
mevrouw Beckers te beoordelen of zij 
vindt dat dit de oplossing is. In haar 
ogen is dit misschien niet het geval. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Daartegen heb ik natuurlijk geen 
bezwaren. Ik wil echter de vraag 
beantwoord zien betreffende het 
totale rendement. Als een staatssecre-
taris met voorstellen komt, dient hij 

zich deze vraag gesteld te hebben en 
deze hier te beantwoorden. Het gaat 
mij niet om antwoorden op allerlei 
deelvragen en -problemen. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Straks zal wel blijken 
dat ik inderdaad geen exacte gegevens 
zal en kan geven. Dit zal echter in mijn 
antwoord besloten liggen. 

Ik wil ingaan op de verschillende 
genoemde alternatieven. De heer 
Linschoten vroeg hierom. Uiteraard is 
dit van belang voor degenen die deze 
hebben aangedragen. 

Mevrouw Groenman en de heren 
Schutte en Van der Vlies voelen er 
voor de voorgestelde maatregel te 
beperken tot jongeren die nog geen 
21 jaar zijn. De maatregel zou hierdoor 
eigenlijk niet van karakter veranderen. 
Een dergelijke wijziging zou echter 
betekenen dat nog eens aanvullende 
ombuigingsmaatregelen nodig 
worden tot een bedrag van f 55 a f75 
min. in 1983 en ruim f100 min. 
structureel. 

De heren Schutte en Van der Vlies 
stellen voor, hiervoor een algemene 
verlaging van het uitkeringspercentage 
te gebruiken. Ik kom op de bezwaren 
die ik tegen een algemene verlaging 
heb, straks nog nader terug. In ieder 
geval wordt door hen een alternatieve 
dekking gegeven. 

Het leggen van een grens bij 21 jaar 
zou afwijken van de gehanteerde 
grens van 23 jaar voor het minimum-
loon voor een volwassene. Deze 
grens werkt ook in allerlei uitkerings-
regelingen door, bij voorbeeld in de 
RWW en de Algemene Bijstandswet. 
Het verdient naar mijn mening geen 
aanbeveling in de WWV een andere 
dan de nu gebruikelijke grens te 
hanteren. 

Mevrouw Kraaijeveld en de heer 
Linschoten hebben een amendement 
voorgesteld, dat ertoe strekt reeds nu 
aan te knopen aan het feitelijke 
arbeidsverleden van de werklozen. 
Zij denken in dit verband aan een 
jaarrecht op een WWV-uitkering voor 
de jongeren. In de toelichting wordt 
zelfs over een half jaar gesproken. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Dat is doorgestreept. 

Staatssecretaris De Graaf: Dan heb ik 
een verkeerd exemplaar ontvangen. 
Zij denken dus in dit verband aan een 
jaarrecht op WWV-uitkering voor de 
jongere die vóór zijn werkloosheid 
tweeëneenhalf jaar in dienstbetrekking 
is geweest. Ik stel voorop dat ook naar 
mijn mening het aanknopen bij het 
feitelijk arbeidsverleden in beginsel 
de voorkeur zou verdienen boven het 

aanknopen bij de leeftijd. In de nota 
naar aanleiding van het verslag heb ik 
daar ook op gewezen. 

Aanvaardt men de gedachte dat de 
duur van het arbeidsverleden van 
invloed zou moeten zijn op de duur 
van de uitkeringsrechten, dan is naar 
mijn mening de eerste stap die moet 
worden gezet het opzetten van een 
systematische registratie. 

De heren Schutte en Van der Vlies 
hebben gevraagd hoe een dergelijk 
systeem volgens mij zou moeten 
worden opgezet. Ik weet dat nog niet 
precies. Het is een van de vele vragen 
die naar mijn mening in het kader van 
de stelseldiscussie centraal aan de 
orde dienen te komen. 

Ik denk wel dat bij een doelmatige 
registratie op zo grote schaal een 
sociaal-zekerheidsnummer en omvang-
rijke automatiseringsmiddelen niet 
kunnen worden gemist. In die 
discussie is ook betrokken de koppe-
ling van het zogenaamde Fi-num-
mer naar het Sofi-nummer. Daarover 
vindt men in het regeerakkoord een 
aantal positieve opmerkingen terug. 

Terecht hebben mevrouw Kraaije-
veld en de heer Linschoten erop 
gewezen dat met betrekking tot de 
duur van het arbeidsverleden de 
bewijslast moet liggen bij de uitke-
ringsgerechtigde. Ik ben het echter 
niet met hen eens dat de betrokkenen 
steeds in staat zouden kunnen 
worden geacht, het bewijs te leveren. 
De suggestie van mevrouw Kraaijeveld 
om daarbij de verzekerdenadministra-
tie van de ziekenfondsen of de admi-
nistratie van de belastingdienst te 
gebruiken, is op zich zelf heel nuttig, 
maar men moet daarbij wel bedenken 
dat de administraties van de zieken-
fondsen en de belastingdienst niet 
bedoeld zijn om het arbeidsverleden 
vast te leggen. Men zou daar op zijn 
minst een oneigenlijk gebruik van 
gaan maken. Bovendien is allerminst 
zeker dat ziekenfondsen gehouden 
zijn voor het doel waarover wij 
spreken gegevens beschikbaar te 
stellen, maar wij zouden natuurlijk 
kunnen overwegen de wet op dit punt 
aan te passen. Hetzelfde geldt voor de 
belastingdienst. 

Ik wijs erop dat niet alle werknemers 
bij het ziekenfonds bekend zijn. Een 
werkgeversverklaring die een periode 
van tweeëneenhalf jaar bestrijkt zal 
niet altijd voorhanden zijn. 

Ook als de bewijslast ligt bij de 
werkloze, rust op de uitvoerder van de 
wet de taak de verstrekte gegevens op 
hun juistheid te beoordelen. 

Daarnaast geldt ook voor dit 
alternatief dat het een gat slaat in de 
afgesproken ombuigingsoperatie. 
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Exacte gegevens kan ik daarover niet 
verstrekken. Er is onvoldoende statis-
tisch materiaal over het arbeidsverleden 
van personen jonger dan 23, en die 
gegevens heb je nodig om de bereke-
ning te maken. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De 
Staatssecretaris merkte zoeven op, dat 
de bewijslast terecht bij de werknemers 
wordt gelegd. Welke verandering geeft 
dit ten opzichte van de praktijk van dit 
moment? Wat moet ik mij daarbij 
voorstellen? Als je op dit moment 
werkloos bent en naar de bedrijfsvere-
niging gaat, controleert de bedrijfsver-
eniging of alle gegevens kloppen en of 
het arbeidsverleden in overeenstenv 
ming is met de dagen-eis. Wat verandert 
daarin? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk dat 
het in principe niet verschrikkelijk veel 
verschil maakt. Een werkloosheidsuit-
kering is aan voorwaarden verbonden. 
Een van de voorwaarden is de 
referte-eis: men moet een bepaalde 
tijd gewerkt hebben. Wat nu wordt 
gevraagd is een uitbreiding daarvan. 
Bij het indienen van een aanvraag 
moet men gegevens overleggen. Men 
moet zelf de bewijzen aandragen. 
Controle blijft echter altijd nodig, ook 
de situatie die ik hier heb geschetst. 
Dat is een taak van de uitvoeringsor-
ganen. 

De heer Linschoten (VVD): De Staats-
secretaris zegt dat je systematische 
registratie nodig hebt als je op die 
wijze gaat werken. Ik vraag mij af, of 
dat helemaal terecht is. In de huidige 
praktijk bestaat ook een referte-eis, bij 
voorbeeld voor de WW. Daarvoor zou 
je hetzelfde registratiesysteem nodig 
hebben. Hoewel dat er niet is, functio-
neert het toch. Waarom zou het, bij 
voorbeeld via het omdraaien van de 
bewijslast, niet goed kunnen werken 
zonder dat sprake is van systematische 
registratie? Het behoeft toch niet op 
bezwaren te stuiten dat aan iemand 
die een WWV-uitkering claimt wordt 
gevraagd, aan te tonen dat hij de 
periode voorafgaande aan zijn 
werkloosheid heeft gewerkt? 

Staatssecretaris De Graaf: De mate 
waarin moet worden teruggegrepen 
op het verleden maakt het minder of 
meer moeilijk deze gegevens te 
verstrekken. De huidige referte-eis 
gaat minder ver, namelijk drie jaar als 
men kiest voor tweeënhalf jaar 
dienstbetrekking in een periode van 
drie jaar. Voor het toekomstige 
systeem zal men verder moeten 
teruggaan. Er moeten gegevens 

bekend zijn over het gehele arbeids-
verleden. Daarom is registratie 
noodzakelijk, gezien de toekomstige 
sociale verzekering. 

De heer Van der Vlies (SGP): De 
Staatssecretaris kan geen exact 
bedrag noemen voor de consequenties 
van aanvaarding van het amendement 
van VVD en CDA. Kan hij echter een 
indicatie geven? 

Staatssecretaris De Graaf: Daarover 
kom ik nog te spreken. 

Mevrouw Groenman (D'66): De 
Staatssecretaris zegt dat het arbeids-
verleden moet worden geregistreerd 
om de uitkeringsduur te kunnen 
bepalen. Aangezien dat nu nog niet 
kan, zal dat überhaupt tot problemen 
leiden bij het beoogde perspectief van 
de stelselherziening. Dan valt er toch 
niets meer te beogen! 

Staatssecretaris De Graaf: Daarom zal 
in het begin waarschijnlijk met name 
de leeftijd als criterium moeten 
worden gehanteerd. 

Mevrouw Groenman (D'66): Dus niet 
alleen voor jongeren maar voor 
iedereen gaat dan het leeftijdscriterium 
gelden. Dat is leuk om te horen! 

De heer Willems (PSP): Voor de 
Staatssecretaris over de budgettaire 
consequenties gaat praten moet hij 
antwoord geven op de vrij principiële 
vraag of het juist is, de verlenging van 
de referteperiode uitsluitend toe te 
passen voor mensen onder de 23 jaar. 
Als je verlenging van de referteperiode 
een alternatief vindt, moetje haar 
mijns inziens ook hanteren voor 
mensen van 23 jaar en ouder. Als de 
Staatssecretaris eerst daarop ingaat, 
kan hij concreter spreken over de 
budgettaire consequenties en de 
nadelen van het amendement van 
VVD en CDA. Het is niet juist de 
verlenging van de referteperiode 
alleen te laten gelden voor de bene-
den-23-jarigen en het amendement af 
te wijzen met als enig argument dat 
het niet uitvoerbaar is. Het is ook 
principieel onjuist het te doen. 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb nog 
een aanvullende vraag. 

De Voorzitter: Heeft de Staatssecreta-
ris er geen behoefte aan te antwoorden 
op de vraag van de heer Willems? 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, heel 
kort. Mijn voorstel heeft betrekking op 
maatregelen voor beneden-23-jarigen. 
Mijn verdediging richt zich ook 
daarop. Het amendement is een 
variatie op mijn voorstel. Daar 
reageer ik op. Mijn reactie is nog niet 

helemaal voltooid. Ik wil het wel 
daartoe beperken. Het is ook niet mijn 
voorstel. 

De heer Willems (PSP): Het is wel de 
verantwoordelijkheid van de Staatsse-
cretaris het amendement op zijn 
principiële merites te beoordelen. Hij 
moet zeggen of hij het principieel juist 
vindt een verlenging van de referte-pe-
riode alleen toe te passen voor de 
beneden-23-jarigen. 

Staatssecretaris De Graaf: Die vraag 
kan pas goed worden beantwoord 
wanneer wij kijk hebben op wat wij 
uiteindelijk met de Werkloosheidswet 
en de geïntegreerde regelingen 
beogen. Dan zal ik ook graag op die 
principiële vraag een antwoord 
geven. Ik wil niet bij voorbaat beweren 
- ik heb ook gezegd dat er positieve 
elementen in zitten - dat het in strijd 
moet zijn met de principes. Ik wacht 
met een eindoordeel tot het totale 
pakket bekend is. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Gaat de Staatssecretaris nog in op de 
vraag of dit ook niet in strijd is met de 
Grondwet? Is daar niet dat hele 
verhaal op gebaseerd? 

Staatssecretaris De Graaf: Daar kom 
ik nog op. 

De Voorzitter: Ik wil de leden toch 
vragen niet vooruit te lopen op het 
antwoord. 

Staatssecretaris De Graaf: De heer 
Linschoten heeft mij gevraagd toch 
een slag te slaan om een zekere 
indicatie te krijgen. Uit het feit dat de 
beneden 23-jarigen in de WWV een 
grote groep vormen en de duur 
waarover zij uitkering ontvangen, 
gemiddeld gezien, relatief beperkt is, 
kan worden afgeleid dat toch een niet 
onaanzienlijke groep een wat langer 
arbeidsverleden kan hebben. Als wij 
aannemen dat het bij dit amendement 
gaat om een kwart van de gevallen, 
dan valt er een gat van 25 a 30 
miljoen in 1983 en van 45 a 50 miljoen 
structureel. Weliswaar levert de 
gehele maatregel voor jongeren in het 
kader van de RWW en de WWV in 
totaal circa 195 miljoen op, hetgeen 
45 miljoen meer is dan in het regeer-
akkoord is aangegeven - ik bevestig 
hiermee de vraag van de heer Linscho-
ten - dit extra bedrag is echter 
noodzakelijk om de gaten in andere 
eerder genomen maatregelen te 
dichten. In dit verband wijs ik op de 
vereveningstoeslag in het kader van 
de Wet Arbeidsongeschiktheid en op 
wat tegenvallers die het gevolg zijn 
van de anticumulatie van WAO/WSW. 
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Alles bij elkaar genomen is er dus 
niets over. 

In dit verband verwijs ik ook naar 
iets dat ik al heb gezegd in de nota 
naar aanleiding van het verslag. Wil 
men komen tot een differentiatie naar 
leeftijd of arbeidsverleden, die ook in 
ombuigingstermen van belang is, dan 
zullen met name voor jonge werklozen 
kortere termijnen moeten gelden. Een 
halfjaar is dan zeker niet ondenkbaar. 

Het lijkt mij onjuist nu de indruk te 
wekken dat zo'n systeem op een veel 
langere termijn zou kunnen uitkomen. 
De termijn die in het amendement ligt 
opgesloten is wel drie halve jaren, 
namelijk een half jaar WW en nog 
eens een jaar WWV. Dit wil ik toch 
heel sterk benadrukken. Onze voorstel-
len beoogden met name van jongeren 
iets extra's te vragen. Dat was een 
politieke prioriteitsafweging. 

Alles bij elkaar genomen en alles 
nog eens afwegend blijf ik van 
oordeel dat het amendement van 
mevrouw Kraaijeveld en de heer 
Linschoten dient te worden ontraden. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Een van de argumenten 
van de Staatssecretaris was, dat de 
uitvoerder van de regeling zich 
intensiever moet bezighouden met de 
beoordeling van de bewijslast dan in 
het voorstel van het kabinet. Heeft dat 
ook financiële consequenties voor de 
uitvoeringsorganen, i.c. de gemeen-
ten, waar dan wellicht de vraag zal 
opkomen, of het toegedachte bedrag 
wel voldoende is? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ben 
ervan overtuigd, dat de beoordeling 
een extra dimensie krijgt. Ik kan het 
echter niet in getallen uitdrukken. 
Mevrouw Kraaijeveld en de heer 
Linschoten gaan uit van de bewijslast 
bij de betrokkenen. Die moet echter 
wel worden gecontroleerd. 

In mijn ontrading van het amende-
ment heb ik het accent gelegd op de 
beoogde ombuiging en de gaten die 
erdoor vallen. Ik kan niet alleen letten 
op wat in dit kader gebeurt. Ik heb ook 
de nadruk gelegd op wat de toekomst 
dan geeft. Dat met die drie halve jaren 
zie ik niet zitten. Ik kom nog op de 
tweeënhalf jaar van de heer Schutte. 
Ook noem ik de politieke prioriteitstel-
ling om iets extra's voor jongeren te 
doen. Het is om die redenen dat ik zeg 
dat het voorstel van het kabinet het 
beste is en dat ik het amendement 
ontraad. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Kan dan niet steekproefsgewijs 

worden gecontroleerd of dat wat men 
aan bewijsmateriaal aandraagt, 
inderdaad klopt? Dan hoeft niet elk 
geval helemaal te worden nagegaan. 
Ik wijs er ook op, dat deze jongeren 
dan toch niet op dat moment in de 
RWW terechtkomen, waar een deel 
weer de middelentoets moet onder-
gaan, waar ook werk aan vastzit. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is het 
geval. Ik kom op het punt van de 
werklast nog terug. 

Het met steekproeven werken zie ik 
niet zo zitten. Een aanvraag is indivi-
dueel en moet worden beoordeeld. 
Controle op toekenningen gebeurt 
vaak wel steekproefsgewijs. Dat is wel 
verantwoord. Bij de beoordeling van 
een aanvraag moet echter antwoord 
worden gegeven op de vraag, of de 
verstrekte gegevens juist zijn. Ik stel 
mij echter zeker niet voor, dat telkens 
een geheel onderzoek moet worden 
ingesteld. Het kan best zijn, dat een 
eerste verklaring al volstrekt duidelijk 
is. 

Hiermee is overigens niet gezegd, 
dat de relatie tussen arbeidsverleden 
en uitkeringsduur te zijner tijd zal zijn 
zoals mevrouw Groenman heeft 
aangegeven. Zij sprak over een 
oplopen van de uitkeringsduur met 
een half jaar per vijf jaar arbeidsverle-
den. Dan zou eerst bij een arbeidsver-
leden van 25 jaar de huidige uitkerings-
duur van de WW/WWV worden 
bereikt. Een relatie tussen arbeidsver-
leden en leeftijd kan op vele manieren 
worden uitgewerkt. Ik heb al eerder 
gezegd, dat daarover nog geen 
beslissingen zijn genomen. Over deze 
zaak zal, zo ben ik met mevrouw Ter 
Veld eens, nog diepgaand gediscussi-
eerd moeten worden. 

In reactie op de vraag van de heer 
Schutte of het zal uitlopen op een 
maximum van tweeënhalf jaar zeg ik, 
dat wij beogen tot een gemiddelde te 
komen. Het is nog niet bekend of dat 
meer of minder dan tweeënhalf jaar 
zal zijn. Zo'n gemiddelde heeft tot 
gevolg, dat bij een korte arbeidsduur 
men er beduidend onder zal komen te 
zitten. Dat heeft consequenties voor 
jongeren. Vandaar dat ik het met het 
amendement ook moeilijk heb. 
Mensen met een lang arbeidsverleden 
komen hoog uit. Voor het overige 
verwijs ik naar wat komt. 

Een en ander betekent naar mijn 
mening, anders dan mevrouw Ter 
Veld heeft gezegd, dat een instemming 
met dit voorstel niet kan betekenen, 
dat de Kamer op voorhand instemt 
met een bepaalde uitwerking in het 
kader van de stelselherziening. Bij de 

andere uitwerking zal het advies van 
de SER over de stelselwijziging wel 
terdege worden betrokken en het zal 
ook een rol moeten spelen; dit in 
antwoord op vragen van mevrouw 
Ter Veld en de heer Schutte. 

De heren Leerling en Van der Vlies 
hebben gesproken over een alternatief 
dat erop neerkomt, dat aan jongere 
werklozen een WWV-uitkering wordt 
verstrekt waarvan de hoogte afhanke-
lijk is van de relatieve behoefte van de 
betrokkenen. Zij hebben gevraagd 
hoe ik denk over een uitzondering op 
de voorgestelde regeling voor 
kostwinners. Ik ben geen voorstander 
van differentiatie van loondervingsuit-
keringen naar behoefte. Die uitkerin-
gen zijn naar hun aard sterk gebonden 
aan arbeid en het arbeidsloon. Ook 
het arbeidsloon is niet naar behoefte 
gedifferentieerd. Bovendien zou een 
uitzondering alleen voor kostwinners 
al snel in strijd komen met het streven 
van het kabinet naar gelijkberechtiging 
van man en vrouw, ook in de sociale 
verzekering. 

De heren Schutte en Leerling en 
mevrouw Ubels hebben het alternatief 
genoemd van een verlaging van alle 
WWV-uitkeringen. Het is duidelijk, dat 
een dergelijke maatregel structureel 
tot meer bezuinigingen zou kunnen 
leiden dan de maatregel waarover wij 
spreken. Het structurele bedrag zou, 
bij een verlaging van 5 procent-punten, 
uitkomen op 390 miljoen gulden. De 
bezuiniging voor 1983 en 1984 zou in 
belangrijke mate afhangen van de 
manier waarop de maatregel zou 
doorwerken voor oude gevallen. Ik 
geef, op grond van de inhoudelijke 
argumenten die ik al in mijn algemeen 
betoog heb genoemd, aan de nu aan 
de orde zijnde specifieke maatregel de 
voorkeur, boven een generieke 
verlaging van het uitkeringsniveau. Ik 
doel hierbij op het verschil in maat-
schappelijke positie dat over het 
algemeen bestaat tussen jongere en 
oudere werklozen. Zo pas heb ik 
daarover al het nodige gezegd. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
met deze opmerkingen waarschijnlijk 
zijn beoordeling afgerond van het 
alternatief dat de heer Leerling, 
mevrouw Ubels en ik hebben voorge-
steld. Dat alternatief houdt dus een 
combinatie in van het schrappen van 
de WWV-uitkering voor jongeren van 
21 en 22 jaar met een, zij het belangrijk 
kleinere, generieke verlaging. Kan de 
Staatssecretaris zijn antwoord 
toelichten op mijn vraag of het niet 
redelijk is, dat men een zeker onder-
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scheid maakt, wanneer men een 
noodmaatregel moet nemen ten 
aanzien van de uitkeringen voor 
jongeren van 21 en 22 jaar en die van 
jongeren van 17 en 18 jaar? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ben het 
met de heer Schutte eens, wanneer 
het om rijksgroepsregelingen gaat die 
op de Algemene bijstandswet zijn 
gebaseerd. Ik heb zojuist geprobeerd 
aan te geven, dat ik het niet juist vind 
voor aan loon gerelateerde uitkeringen 
en dat is de WWV. Op die gronden 
komt men snel in strijd met de 
EG-verordening op dit punt over 
gelijkberechtiging van man en vrouw 
in de sociale zekerheid. Dat zijn de 
gronden waarop ik meen dat voorstel 
te moeten afwijzen. In het verleden 
hebben wi j ook in de Werkloosheids-
wet wel verschillen gehad. 

Ik herinner mij , dat wi j destijds 
percentages van 80, 70 en 60 hadden, 
afhankelijk van de burgerlijke status 
en van de vraag of men nog thuis 
woonde of niet. Deze percentages zijn 
er al lang uit. Op die gronden blijf ik 
de voorkeur geven aan de maatregel, 
zoals die nu aan de orde is. 

Dat betekent overigens niet dat een 
generieke verlaging van het uitkerings-
niveau in de toekomst niet alsnog 
nodig zal blijken te zijn. Het is mogelijk 
dat in verband met de tussen de 
regeringspartijen overeengekomen 
bezuinigingen voor de jaren 1984 tot 
1986 aan een bepaalde mate van 
verlaging van het uitkeringsniveau 
niet valt te ontkomen. Maar een 
dergelijke ingrijpende stap moet naar 
mijn mening niet worden gezet 
voordat de noodzaak daartoe afdoende 
is komen vastte staan en ook afdoende 
is onderbouwd. Ik heb met vreugde 
geconstateerd, dat mevrouw Kraaije-
veld en anderen het op dit punt met 
mij eens zijn. 

De heer Leerling heeft gevraagd of 
niet kan worden overwogen alle 
niet-kostwinners de eerste 4 of 5 jaar 
geen WWV-uitkering te verlenen. Hier 
gelden echter dezelfde bezwaren 
voor. 

Verschillende sprekers hebben 
opmerkingen gemaakt over de duur 
van de overgangsperiode. Deze 
periode zou door de latere inwerking-
treding van de wet te kort zijn gewor-
den en zou daarom moeten worden 
verlengd. Ik deel de mening van deze 
leden niet. 

Immers, op 19 november 1982 werd 
de SER op de hoogte gebracht van de 
maatregelen inzake de beperking van 
het uitkeringsniveau voor jeugdige 
werklozen. In het aanvankelijke 

wetsontwerp, dat per 1 januari 1983 
naar wi j hoopten kracht van wet zou 
hebben gekregen, was voorzien in 
een overgangsperiode van een half 
jaar voor degenen die op of na 1 
januari 1983 niet verwijtbaar werkloos 
zouden worden en degenen die op die 
datum een WWV-uitkering hadden. 
Dit hield mede verband met de korte 
tijd tussen het bekend worden van het 
voorstel en de datum van inwerking-
treding. 

De SER had behoefte aan het 
uitbrengen van een spontaan advies. 
De SER deelde echter mee, er niet in 
te slagen dit advies voor 1 januari 
1983 te kunnen vaststellen. Besloten 
is toen tot de separate indiening van 
de maatregel tot vervanging van de 
RWW voor 16- en 17-jarigen door 
kinderbijslag voor de ouders en de 
thans aan de orde zijnde maatregel 
tot afschaffing van het recht op 
WWV-uitkering voor beneden 23-jari-
gen. Om het oordeel van de SER over 
deze laatste maatregel bij de besluit-
vorming te kunnen betrekken, is het 
ti jdstip van invoering verlegd naar 1 
maart 1983. 

Bij de indiening van het wetsontwerp 
werd de datum van inwerkingtreding 
gesteld op 1 april 1983 en thans is bij 
nota van wijziging deze datum gesteld 
op 1 maand na plaatsing in het 
Staatsblad doch uiterlijk 1 juli 1983. 
Men zal begrijpen dat ik wi l proberen 
de maatregel al per 1 mei 1983 door 
te voeren. 

Dan rest nog een overgangsperiode 
van 2 maanden. Ik hoop dan ook van 
harte dat de Kamer erin slaagt de 
behandeling van het wetsontwerp 
ti jdig af te ronden. Ook ik betreur het 
dat in formele zin de overgangsperiode 
van een halfjaar aanmerkelijk is 
bekort. In materiële zin kan naar mijn 
mening echter niet gesproken worden 
van een verkorting van die periode. 
Immers, de bedoeling van de over-
gangsperiode is dat er een gewenning 
kan plaatsvinden aan de nieuw in te 
voeren maatregelen. Voor degenenen, 
die recht op WWV-uitkering kunnen 
krijgen c.q. behouden tot 1 juli 1983, 
heeft de latere inwerkingtreding geen 
invloed op deze gewenningsperiode. 
Het voorstel is immers al geruime t i jd, 
sinds half november 1982, bekend. 

De heer Van der Vlies (SGP): Maar de 
Staatssecretaris zal toch erkennen dat 
het inzetten van een gewenningsge-
drag samenhangt met de mate van 
waarschijnlijkheid dat een maatregel 
wordt ingevoerd? Hij heeft zelf een 
overzicht gegeven van het 'gl i jden' 
van de ingangsdatum en daardoor is 
maatschappelijk onzekerheid ontstaan 
over effectuering van de maatregel. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb zelf 
niet de indruk dat er in die zin onze-
kerheid is ontstaan. Als de maatregel 
wel op 1 januari in werking had 
kunnen treden, dan zou dat voor een 
aantal categorieën nadelig zijn 
geweest. Dat staat ook in de stukken. 
Deze verschuiving levert geen nadeel 
op in vergelijking met de oude 
situatie, er is hier en daar sprake van 
een klein voordeeltje. Maar hoe men 
het ook wendt of keert, natuurlijk is 
het prettig om nog maar weer een 
half jaar te wachten. Dan ontstaan 
echter weer besparingspro... O nee, 
dat is een term die in de Kamer niet 
zo goed valt. 

Ik zal hem dan ook niet meer 
gebruiken in deze zin, maar in ieder 
geval geldt dat de overeengekomen 
ombuiging dan in gevaar komt. Elke 
maand later invoeren van de maatregel 
- dit is tevens een reactie op het 
amendement van de heren Schutte 
en Van der Vlies - 'kost' in die zin een 
bedrag van 20 min. 

Mevrouw Groenman (D'66): Het 
financiële argument prevaleert dus 
duidelijk. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik vind het 
niet f i jn dat u dat zegt, want u weet 
heel goed dat dat niet het geval is. U 
weet heel goed dat de beoogde 
ombuigingen in de sfeer van de 
collectieve sector in een veel bredere 
context moeten worden beoordeeld. 
U mag mij niet verwijten dat alleen 
het financiële argument een rol 
speelt. Ik heb wel de verantwoordelijk-
heid aanvaard om passende dekking 
te vinden als er gaten vallen. En ik 
denk dat wat je er ook voor in de 
plaats stelt, minder aantrekkelijk is 
dan dit wetsvoorstel. Het is in die zin 
inderdaad het doen van een extra 
beroep op jongeren. Dat wi l ik niet 
loslaten. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb de 
Staatssecretaris horen zeggen dat de 
gewenningsperiode in formele zin te 
kort is, maar niet in materiële zin. Hij 
zal zich herinneren dat ik gisteren een 
principieel betoog heb gehouden over 
dit soort gewenningsperioden. Als 
een kabinet iets maar vroegtijdig 
bekendmaakt, dan went het publiek er 
wel aan en dan kan het kabinet later 
zeggen: De mensen hebben zich erop 
kunnen voorbereiden, dus nu kan het 
allemaal ook. Dit is in feite het buiten 
werking stellen van de parlementaire 
democratie. Maatregelen vinden geen 
doorgang op het moment waarop ze 
worden aangekondigd; neen, pas 
nadat het parlement ze heeft goedge-
keurd. 

Tweede Kamer 
14 april 1983 Wet Werkloosheidsvoorziening 3464 



De Graaf 

Staatssecretaris De Graaf: Ik erken 
dat. Ik heb echter ook aangegeven 
waarom ik de Kamer, hoewel ik best 
begrip heb voor de overwegingen op 
grond waarvan men een poging doet 
om op dit punt tot amendering te 
komen - ik loop soms over van 
begrip - op de gevolgen moet wijzen. 
Het is ook niet zo dat er maar iets 
gepubliceerd is; het kabinet heeft een 
wetsvoorstel gemaakt met een 
combinatie van RWW/WWV-maatrege-
len. Op verzoek van de SER heb ik het 
WWV-gedeelte er uitgehaald, omdat 
deze raad geen kans zag, er vroegtijdig 
een advies over u i t te brengen, wei 
over de RWW-maatregel. 

Mevrouw Groenman (D'66): Maar wie 
moet er nu aan wennen, de SER of de 
jongeren over wie het gaat? 

Staatssecretaris De Graaf: De jongeren 
die het aangaat. 

De heer Schutte (GPV): Ik vind dit 
toch een vrij principieel punt. De 
Staatssecretaris dient op een gegeven 
moment een wetsontwerp in - t i jdig, 
in de planning - hij voorziet terecht in 
een overgangsregeling van een half 
jaar, iedereen weet dat zo'n wets-
ontwerp op zichzelf nog niet zoveel 
zegt over de uiteindelijke vorm van de 
ombuigingsmaatregel - het totale 
bedrag zal wel kloppen, maar of het 
geheel gevonden kan worden waar 
het gezocht wordt, is bij dit soort 
zaken als het goed is zeker niet te 
bepalen - een SER-advies moet 
mogelijk zijn en de Kamer moet een 
rol kunnen spelen. 

Is het principieel dan niet erg 
moeizaam als u zegt: wij komen veel 
later gereed, nu kan die termijn 
materieel best worden ingekort, want 
men kon erop rekenen? Wat mag een 
burger in Nederland dan nog verwach-
ten van zijn parlement en van de SER, 
die immers nog een wezenlijke rol 
kunnen spelen bij de realisering van 
maatregelen die de Regering zich 
heeft voorgenomen? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk niet 
dat ik nog andere argumenten heb die 
de heer Schutte zullen overtuigen van 
mijn pleidooi om toch vast te houden 
aan de overgangstermijn op 1 juli. Het 
is hier misschien ook een kwestie van 
verschillend aanvoelen van wat wij 
beoogden. De reden dat voor een 
overgangstermijn van een halfjaar is 
gekozen, was mede omdat het zo kort 
was Het was november. Men wist 
toen nog helemaal niets. Nu weet 
men bij wijze van spreken al maanden 
wat er aan de hand is 

De heer Schutte (GPV): Vandaar dat 
wij nu een termijn van drie maanden 
noemen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik begrijp 
het wel, maar ik herhaal, dat ik geen 
in de ogen van de heer Schutte 
voldoende motieven meer kan 
noemen. Wij zullen hierover wel 
verschillend blijven denken. In mijn 
gehele betoog ligt ook besloten dat ik 
probeer deze maatregelen voor 
jongeren af te zetten tegen wat elders 
eventueel zou moeten gebeuren. Dat 
is ook een principiële zaak: een 
prioriteitenafweging waar ik niet 
omheen kan. 

De heer Van der Vlies (SGP): De 
Staatssecretaris noemde vlak voor het 
interruptiedebatje een bedrag van 20 
miljoen per maand. Kan hij dit 
onderbouwen? Ik herken namelijk dat 
bedrag niet, gezien de oorspronkelijke 
voorstellen waarin een overgangspe-
riode van zes maanden was voorzien 
Dat zou namelijk het volgende plaatje 
hebben opgeleverd: structureel een 
bedrag X, zes keer 20 miljoen eraf als 
kosten van de overgangsperiode. Dit 
klopt echter niet meer met de bedragen 
die thans voorl iggen. 

Staatssecretaris De Graaf: De eerste 
maanden waren ook zo goedkoop 
omdat het louter ging om de nieuwe 
instromers. Daarom waren de kosten 
van de overgangsmaatregel, het laten 
vallen van enkele maanden, niet zo 
erg hoog. 

Nu gaat het inderdaad om het 
eindigen van de WWV. Nu heb ik niet 
exact de cijfers en getallen bij de hand 
om die 20 miljoen te onderbouwen, 
maar ik heb het hier in de kantlijn 
staan. Ik denk niet dat ik iets anders 
kan zeggen dan wat ik nu zeg. Ik hoop 
dat het u duidelijk is, waarom de 
overgangstermijn tot 1 juli betrekkelijk 
goedkoop was. Een complete opschui-
ving kost per maand 20 miljoen. 

Over de financiële gevolgen voor de 
gemeenten van deze maatregelen zijn 
vragen gesteld door mevrouw 
Groenman en de heer Schutte. 
Enerzijds zal er een stijging plaatsvin-
den van de uitkeringslasten voor de 
gemeenten. De uitkeringslasten van 
de RWW komen immers voor 10% 
voor rekening van de gemeenten, in 
tegenstelling tot de uitkeringslasten 
van de WWV, die geheel voor rekening 
van het Rijk komen. Aan de andere 
kant zijn de uitkeringslasten voor de 
gemeenten per 1 januari 1983 afgeno-
men door het afschaffen van de 
WWV-rechten voor 16- en 17-jarige 
schoolverlaters. De lastenverzwaring 
voor de gemeenten is voor 1983 per 

saldo geraamd op 40 miljoen en 
structureel op 90 mil joen. 

Daarnaast worden de gemeenten 
geconfronteerd met de wegvallende 
vergoeding in de WWV voor de 
apparaatskosten ten gevolge van het 
wetsontwerp dat nu aan de orde is 
Gesaldeerd met de daling van de 
apparaatskosten ten gevolge van de 
maatregel ten aanzien van 16- en 
17-jarigen, is de stijging in de appa-
raatskosten geraamd op 15 miljoen 
voor 1983 en 30 miljoen structureel. 
De totale lastenstijging voor de 
gemeenten in 1983 komt daarmee uit 
op 55 miljoen en structureel op 120 
miljoen. Ik heb deze cijfers, nog eens 
gesplitst, in een staat weergegeven en 
ik zou deze graag als noot voor de 
Handelingen aan u wil len overhandi-
gen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van een noot in de 
Handelingen geen bezwaren bestaan. 

[De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]5 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan 
hierbij nog opmerken dat deze 
stijging van de lasten voor de gemeen-
ten het besparingsbedrag dat voort-
vloeit uit de thans aan de orde zijnde 
maatregelen niet vermindert. Bij de 
berekening hiervan is er al rekening 
mee gehouden dat het Rijk de gemeen 
ten voor deze gestegen lasten een 
compensatie zal geven. 

Mevrouw Ter Veld en de heren 
Schutte en Van der Vlies hebben 
geïnformeerd naar het bedrag van 
130 min. dat in dit verband door de 
VNG wordt genoemd. Dit betreft de 
lastenstijging die voortvloeit uit de 
WWV-maatregel afzonderlijk. In het 
eerder vermelde bedrag van 120 min. 
is echter tevens de lastendaling bij de 
RWW doorberekend. Vandaar een 
verschil van 10 min. tussen die 
bedragen. 

Een aantal sprekers heeft gewezen 
op de aanzienlijke inkomsteneffecten 
die voortvloeien uit het thans aan de 
orde zijnde wetsvoorstel. Vooral de 
inkomensterugval voor thuiswonende 
WWV-uitkeringsgerechtigden werd 
als schrijnend ervaren. Het kabinet is 
zich hiervan terdege bewust. Gelet op 
de precaire economische situatie, zijn 
pijnlijke keuzen onontkoombaar. Het 
kabinet heeft gemeend dat van de 
jongeren in dit opzicht een extra 
bijdrage mag worden gevraagd. 

Mevrouw Ter Veld vroeg of het pas 
in het volgende jaar door de verhoging 
van de huursubsidie wordt gecompen-
seerd als het gezinsinkomen daalt 
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doordat de thuiswonenende jongere 
een lagere uitkering krijgt. Ook de 
heer Willems en mevrouw Groenman 
hebben de gevolgen voor de huursub-
sidie ter sprake gebracht. 

Per 1 juli aanstaande wordt de 
huursubsidieregeling zodanig gewij-
zigd, dat ook het inkomen van 
inwonende kinderen wordt meegeteld. 
Tot dusver vallen deze inkomsten niet 
onder de regeling. Bepalend is de 
huishoudsituatie per 1 ju l i . Voor het 
uitkeringstijdvak van 1 juli 1983 tot 30 
juni 1984 is het inkomen over 1982 
bepalend. Als het gezinsinkomen 
echter in het lopende subsidiejaar een 
wijziging zal ondergaan met ten 
minste 25%, kan rekening worden 
gehouden met het geschatte inkomen 
in het lopende jaar. Het laatste kan in 
een aantal gevallen van betekenis zijn 
voor de categorie jongeren waarover 
wij nu spreken. 

De heer Wil lems vroeg of de netto 
benadering bij de beoordeling van het 
effect van de overheidsmaatregelen 
geen juister uitgangspunt is dan de 
bruto benadering van het wets-
ontwerp. Zoals reeds in de nota naar 
aanleiding van het verslag is opge-
merkt, is het gebruikelijk om de 
financiële effecten van de overheids-
maatregelen te begroten via een 
bruto benadering. Dit geldt niet alleen 
hierbij; het is een algemene regel. 

Mevrouw Groenman vroeg hoe het 
mogelijk is dat de besparing die met 
deze maatregel wordt beoogd - 145 
min. - lager is dan de derving aan 
premie- en belastingbaten van 175 
min. De Regering zou er dus 30 min. 
deficit op moeten toeleggen, volgens 
mevrouw Groenman. Er moet hierbij 
van een misverstand sprake zijn, 
aangezien het beoogde besparingsbe-
drag van 145 min. - dit is inmiddels 
bijgesteld en bedraagt nu 125 min. -
betrekking heeft op 1983 en de 
derving van de premie- en belasting-
baten - 175 min. - betrekking heeft op 
de structurele situatie, waarin het 
besparingsbedrag 265 min. bedraagt. 
De 125 min. en de 175 min. mogen 
derhalve niet met elkaar in relatie 
worden gebracht. Men moet naar de 
structurele situatie kijken en dan gaat 
het om respectievelijk 265 min. en 175 
min. Hieruit resulteert dan een netto 
resultaat van 90 min. 

Mevrouw Groenman (D'66): Dat 
begrijp ik. Het ging hierbij inderdaad 
om een misverstand. Ik mag die 145 
min. niet met die 175 min. vergelijken. 
Ik wil echter wel iets zeggen over de 
beoogde besparing van 145 min. die, 

als ik de Staatssecretaris goed heb 
begrepen, inmiddels 125 min. is 
geworden. 

Daar gaat dus toch een derving af 
van 70% aan premie- en belastingop-
brengsten. Immers, als structureel 
van 265 min. maar 90 min. overblijft, 
gaat er dus 70% af. Hetzelfde geldt 
dan voor het bedrag in 1983. Wat is 
nu precies, wat u overhoudt in 1983? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb hier 
het structurele bedrag van 90 min. 
genoemd. Ik heb niet voorzien in een 
beantwoording met betrekking tot 
1983. Het gaat hier om een vri j 
principiële zaak, een discussie die ik 
anderszins wel met de Kamer heb 
gehad over bij voorbeeld het 'opeten' 
van het eigen huis. Dat was ook een 
brutering. Hier is het een brutering in 
andere zin. Het geldt voor loonsverla-
gingen, het geldt voor elke maatregel. 
Er is een duidelijk verschil tussen 
bruto en netto. Het is gebruikelijk dat 
als dit een regel is, die regel conse-
quent overal wordt gehanteerd. En 
hier, en elders - ook bij bij voorbeeld 
de discussie over het 'opeten' van het 
eigen huis en bij de daarvoor voorge-
stelde tegemoetkomingen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik begrijp 
wel dat dit de regel is, maar op de een 
of andere manier reken je je toch rijk 
en dat merk je dan weer in de Voor-
jaarsnota van volgend jaar, want dan 
komt opeens de Minister van Financiën 
om de hoek kijken. Die zegt dan dat 
Sociale Zaken dit helemaal niet heeft 
verdiend, omdat er uitverdieneffecten 
van een bepaalde omvang zijn, zodat 
er mettegenvallers in de Voorjaarsnota 
rekening moet worden gehouden. 

Staatssecretaris De Graaf: Wij wil len 
ons niet rijk rekenen, mijnheer de 
Voorzitter. Wij weten dit evenzeer, als 
mevrouw Groenman dit weet. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! In aansluiting op deze 
vragen kan ik mij voorstellen dat 
Sociale Zaken vasthoudt aan de 
brutoberekening. De Staatssecretaris 
erkent - de SER heeft het ook uitgere-
kend - dat die uitverdieneffecten er 
zijn. Ik neem aan, dat de Minister van 
Financiën dit tegelijkertijd ook weet 
en het zich realiseert. Dan blijft de 
vraag - ik denk dat de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken daarop namens het 
kabinet een antwoord moet geven -
wat het kabinet doet ten aanzien van 
het opvangen van die uitverdieneffec-
ten. Deze uitverdieneffecten zijn 
immers aanzienlijk, te weten 70% van 
het bespaarde bedrag. Ik vind dat de 
Staatssecretaris ons daarover wel 

degelijk moet informeren, opdat hij 
straks niet weer met nieuwe bezuini-
gingen komt, omdat de Minister van 
Financiën vindt dat die uitverdieneffec-
ten ook maar weer moeten worden 
opgevangen. 

Staatssecretaris De Graaf: Het 
achterwege laten van een verhoging 
met 2% van uitkeringen, lonen, of wat 
dan ook maar, heeft die gevolgen. Dat 
is juist. Het kabinet weet dit ook en de 
Minister van Financiën weet dit. Ik 
weet overigens niet, wat ik er eigenlijk 
nog aan moet toevoegen. Het is 'all in 
the game': zo is en werkt het systeem. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
De Ministervan Financiën, mijnheer 
de Voorzitter, heeft zich toch gecom-
mitteerd aan de uitkomsten van de 
bruto-opbrengsten? Hij gaat toch niet 
later in- en uitverdieneffecten optellen 
en aftrekken om dan te zeggen dat er 
netto nog zoveel moet worden 
bijgevoegd? Zo werkt het toch 
helemaal niet in de bezuinigingsron-
des? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik wilde nu 
mijn betoog vervolgen, mijnheer de 
Voorzitter. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Kraaijeveld 
probeert de Staatssecretaris te 
helpen... 

De Voorzitter: Geen onderlinge 
discussies! 

De heer Willems (PSP): Neen, mijnheer 
de Voorzitter. Ik wil van de Staatsse-
cretaris het volgende weten. Het 
uitverdieneffect gaat in de honderden 
miljoenen lopen - in 1986 bedraagt 
het zo'n 500 min. Als deze aanzienlijke 
bedragen nu al zijn meegenomen in 
de verwachte tegenvallers, betekent 
dit - in de filosofie van het kabinet -
dat de uitkeringstrekkers daarvoor 
moeten bloeden. Het gaat erom of de 
enorme maatschappelijke gevolgen 
van dit wetsontwerp opwegen tegen 
de netto minimale opbrengst die er 
overblijft. Dit is een verantwoordelijk-
heid van het kabinet. Ik spreek daarop 
dus ook de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken aan. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat mag de 
heer Wil lems ook doen, mijnheer de 
Voorzitter. Met uw goedvinden 
verwijst deze Staatssecretaris die 
discussie echter naar de behandeling 
van de Voorjaarsnota, want daar zal 
deze problematiek naar mijn mening 
voluit aan de orde komen. Ik heb nu 
niets anders te zeggen dan wat ik 
zoeven heb gezegd over de hele 
bruto-netto-benadering. 
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Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog 
een aantal verspreide opmerkingen te 
maken. De maatregel zou naar de 
mening van mevrouw Groenman, 
mevrouw Beckers, mevrouw Brouwer 
en de heer Willems in strijd zijn met 
de Grondwet, omdat hij discrimineert 
naar leeftijd door de introductie van 
een leeftijdsgrens in de WWV. Ook de 
stelselherziening zou in strijd zijn met 
de Grondwet, omdat zij een afbraak 
van het huidige stelsel zou inhouden. 
Wat het laatste betreft: het noemen 
van de sociale zekerheid in de Grond-
wet moet ook naar mijn mening 
worden gezien als een bijzondere 
bescherming van ons stelsel van 
sociale zekerheid. 

Ik zie de bepaling zeker ook als een 
opdracht voor de wetgever om zorg te 
dragen voor een adequaat systeem 
van inkomensoverdrachten. Dat de 
bepalingen een verbod zouden 
inhouden om eens verleende uitke-
ringsrechten te beperken of in te 
trekken, is niet mijn mening. Daaruit 
zou immers op den duur een onwerk-
bare situatie ontstaan. Het is integen-
deel de opdracht van de wetgever, het 
stelsel zo goed mogelijk te onderhou-
den of af te stemmen op de inkomens-
overdrachten, op de maatschappelij-
ke behoeften en op de kosten en op 
de financiële en economische moge-
lijkheden waarmee elk kabinet wordt 
geconfronteerd. Wie dit nalaat, breekt 
naar mijn overtuiging het stelsel af. Ik 
ben het dan ook niet eens met 
mevrouw Ubels, die zegt dat mensen 
door deze maatregel worden afge-
schreven. Het tegendeel is het geval; 
het gaat juist om ook de bescherming 
van jongeren in de toekomst wat 
sociale zekerheid en werkgelegenheid 
betreft. 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Ik heb dit 
juist gezegd, omdat tegenover deze 
maatregel geen werkgelegenheidsbe-
leid staat. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kom 
hierop direct nog terug. Er is toch 
voor de voortzetting van het beleid 
met betrekking tot maatregelen ten 
behoeve van de werkgelegenheid 
voor jeugdigen een bedrag van 543 
miljoen gepland. Mag dat niet ook 
eens worden afgezet tegen deze 
maatregelen? Dit is nog maar een 
onderdeel ervan. Het gaat ook om het 
veilig stellen van de financiering van 
deze maatregelen in het voordeel van 
de jongeren. Ik had wat moeite met 
het verwijt van mevrouw Ubels dat ik 
mensen afschrijf door deze maatregel. 
Daar richtte mijn bezwaar zich met 
name tegen. 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Toch 
juist onder deze groep jongeren 
bestaat een hoge werkloosheid? Men 
mikt op economisch herstel. Ik heb 
gevraagd wat voor economisch 
herstel hiermee wordt bedoeld. Ik zie 
namelijk een levensgroot gevaar. 
Wanneer de bedrijven meer ruimte 
krijgen, zoals door tal van collega's 
van de Staatssecretaris steeds wordt 
gezegd, wordt er geïnvesteerd en dan 
komt er werkgelegenheid. Ik waag dit 
echter juist te betwijfelen. Ik denk dat 
de werkloosheid nog groter wordt als 
er wordt geïnvesteerd, terwij l het juist 
gaat om banen die geschikt zouden 
zijn voor deze jongeren. Daar heb ik 
dus angst voor en ik zie niet in dat de 
Staatssecretaris deze angst kan 
wegnemen. 

Staatssecretaris De Graaf: Niet 
helemaal. Ik geef toe dat je kan 
constateren dat diepte-investeringen 
zeker niet altijd werkgelegenheid 
creëren, maar integendeel ook 
werkgelegenheid afstoten. Of je 
daarom zou moeten zeggen dat dit 
soort diepte-investeringen niet meer 
moeten meedoen met de technologi-
sche ontwikkelingen, zou mij echtte 
ver gaan. Ik denk dat dit geen goede 
zaak zou zijn in economisch opzicht 
en dat het dus ook niet goed zou zijn 
ten opzichte van de jongeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik spreek 
nog even verder over de Grondwet, 
want ik was nog niet helemaal klaar 
met mijn betoog. Snijden in de 
sociale zekerheid is hoe dan ook een 
bittere noodzaak, juist om ook in de 
toekomst over een volwaardig stelsel 
dat te financieren is, te kunnen 
beschikken. In een ti jd van neergaande 
economische mogelijkheden moeten 
uitkeringsrechten beperkt kunnen 
worden. In deze zin sluit ik mij aan bij 
de woorden van de heer Leerling. 

Ik ben het ook niet eens met de 
stelling van mevrouw Brouwer en 
mevrouw Beckers, dat dit voorstel 
discrimineert. De Grondwet kent geen 
explicite bepaling inzake discriminatie 
naar leeftijd. Wel een algemene 
bepaling over discriminatie op welke 
grond dan ook, doch ook daarmee is 
naar mijn stellige overtuiging dit 
voorstel niet in strijd. De maatregel, 
die moet worden gezien in het 
perspectief van de voorgenomen 
stelselherziening introduceert een 
onderscheid in omvang van de 
aanspraken op werkloosheidsuitkerin-
gen. Dit wetsontwerp introduceert de 
leeftijd als een van de voorwaarden 
voor het recht op een uitkering. 

Een dergelijk criterium is niet nieuw 
in onze sociale zekerheid. Immers ook 

de Algemene Weduwen- en Wezen-
wet en de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet kennen bij voorbeeld 
leeftijdsgrenzen als uitkeringsvoor-
waarde. Ook daarbij kan een herover-
wegingsdiscussie een rol spelen, met 
name bij voorbeeld over de vraag of 
de leeftijdsgrens van 40 jaar voor de 
AWW nog wel de juiste is, passend bij 
de maatschappelijke situatie. In uw 
betoog, en ook in dat van mevrouw 
Beckers, zou het betekenen dat je 
daaraan nimmer iets zou kunnen 
veranderen. 

Voorts kennen de sociale uitkeringen 
een differentiatie in uitkeringshoogte 
op basis van leeftijd. Bij deze regelin-
gen is er geen sprake van strijdigheid 
met de Grondwet. Ik kan dan ook niet 
inzien dat het invoeren van een 
leeftijdscriterium in de WWV opeens 
wel daarmee in strijd zou komen. 
Evenmin kan dit gesteld worden voor 
de komende stelselwijziging. In dit 
verband is het verder van belang het 
voorstel te toetsen aan internationale 
regelingen op het terrein van de 
sociale zekerheid. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Voorzitter, 
allereerst begint de Staatssecretaris 
mij verkeerd te citeren. Hij interpreteert 
mijn verhaal aldus. Hij zegt: de 
Grondwet zegt dat afbraak van het 
stelsel niet mag, laat ik zeggen: de 
overheid moet altijd een bepaald 
stelsel van sociale zekerheid in stand 
houden; mevrouw Brouwer zegt 
echter, dat stelselherziening dan in 
strijd zou zijn met de Grondwet. Maar 
dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: 
'de Grondwet houdt zodanige bepalin-
gen in, dat er wel vernieuwd mag 
worden maar niet afgebroken'. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik noem dit 
ook geen afbraak. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Wat wij nu 
aan de orde hebben, is een wets-
ontwerp dat alle rechten op het vlak 
van de WWV afschaft voor jongeren 
onder de 23 jaar. Voor die groep komt 
er niets in de plaats. Dat is geen 
vernieuwing maar afschaffing van het 
recht op WWV. 

Staatssecretaris De Graaf: Waaruit 
blijkt dat er niets voor in de plaats 
komt? 

Mevrouw Brouwer (CPN): U heeft 
geen WWV-uitkering voor jongeren 
onder de 23 jaar. Na 1 juli is dat 
afgelopen. 

Staatssecretaris De Graaf: Maar wi j 
hebben wel een op de Algemene 
Bijstandswet gebaseerde rijksgroeps-
regeling die bestemd is voor werkloze 
jongeren. 
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Mevrouw Brouwer (CPN): Voor de 
jongere die gewerkt heeft en dus 
dezelfde rechten zou moeten hebben 
als ieder andere werkloze werknemer, 
ontbreekt een werknemersverzekering 
ingevolge de WWV. Alleen de WW 
blijft nog over, daarna de bijstand. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is toch 
niet niks, dat de WW overblijft? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat 
wij het niet eens zijn op dit punt. Ik 
blijf volhouden dat het stellen van een 
leeftijdscriterium bij de beoordeling 
van het al of niet toekennen van een 
uitkering niet in strijd is met de 
Grondwet. 

De heer Wiilems (PSP): Als men 
bijdraagt via de collectieve middelen 
voor de WWV.. 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, als men 
een inkomen heeft, dat inderdaad 
onder de belastingheffing valt. Je 
moet dan ook rekenen met belasting-
vrije voeten enzovoorts. 

De heer Wiilems (PSP): Op dit 
moment is er een recht op WWV 
vanaf 18 jaar voor iedereen die een 
half jaar in de WW gezeten heeft. Het 
punt is: waarom legt u nu die grens 
bij 23 jaar? Er is al een grens bij 18 
jaar, er is gesuggereerd een grens bij 
21 jaar te leggen en de Staatssecretaris 
legt de grens bij 23 jaar. Wij vinden 
dat het recht op een werkloosheidsver-
zekering moet gelden voor iedereen, 
die daaraan via zijn inkomen heeft 
bijgedragen. Het zou dus vanaf 16 jaar 
moeten gelden. 

De Voorzitter: Mag ik nu toch vragen 
om per interruptie geen hele betogen 
te houden en het straks in tweede 
termijn heel rustig te doen, opdat de 
Staatssecretaris voor de lunchpauze 
zijn betoog af kan ronden. 

Staatssecretaris De Graaf: Wij komen 
met onze voorstellen niet in strijd met 
internationale verdragen die in dit 
opzicht gelden. 

Mevrouw Brouwer en de heer 
Wiilems hebben vragen gesteld over 
de uitvoering door en de taakverzwa-
ring van de gemeentelijke sociale 
diensten, vooral ten gevolge van de 
middelentoets in de RWW en de 
overgang van vele uitkeringsgerechtig-
den van WWV naar RWW. 

Ik verwacht hoogstens een tijdelijke 
toeneming van de werkdruk, namelijk 
voor zover het gaat om de groep 
waarvan de WWV-uitkering moet 
worden omgezet in een RWW-uitke-
ring. Ten dele zullen deze werkzaanv 
heden bij voortdurende werkloosheid 
echter ook gedaan moeten worden. 

Daarnaast geldt voor nieuwe gevallen 
dat slechts eenmaal een berekening 
behoeft te worden gemaakt in plaats 
van twee maal. 

Voorts is de berekening van de 
RWW-uitkering minder ingewikkeld 
dan die van de WWV-uitkering die 
loongerelateerd is. Naar mijn overtui-
ging zal de structurele werklast van de 
gemeentelijke sociale diensten dan 
ook niet in betekenende mate toene-
men. 

De heer Linschoten meent dat als er 
een dermate zwaar beroep wordt 
gedaan op jongeren bij het inleveren 
van koopkracht, het kabinet ook 
gehouden is, een goed jeugdwerkplan 
te ontwikkelen. In verband hiermede 
vraagt hij wat de continuering van het 
verleden jaar in gang gezette jeugd-
werkplan precies inhoudt. 

De heer Van der Vlies vraagt of het 
kabinet op korte termijn bereid is, 
inzicht te verschaffen in het netto 
effect van de maatregelen ter bestrij-
ding van jeugdwerkloosheid. 

In antwoord op de vraag van de 
heer Linschoten deel ik mee dat het 
kabinet heeft besloten, het verleden 
jaar in gang gezette jeugdwerkplan 
voort te zetten. Daarvoor is in 1983 
f 541 min. uitgetrokken. Ik denk dat ik 
eerder heb gezegd, dat hiervoor f531 
min. is uitgetrokken. Ik weet niet 
precies welk getal juist is. Ik neem aan 
het bedrag van f541 min. 

Het jeugdwerkplan behelst onder 
andere de proefprojecten kort middel-
baar beroepsonderwijs, ondersteuning 
van de praktijkcomponent van het 
leerlingwezen en cursussen voor 
jeugdige werklozen. Er zal een 
bijstelling plaatsvinden, dievoorname-
lijk betrekking heeft op het leerlingwe-
zen. Ik zeg dit in antwoord op een 
vraag van de heer Linschoten. Deze 
bijstelling vindt plaats op basis van de 
tot nu toe bekende gegevens van de 
evaluatie bijdrageregeling vakop-
leiding jeugdigen. 

In de nieuwe bijdrageregeling is op 
grond hiervan de groeivoorwaarde 
geschrapt, omdat deze door de 
meeste sectoren niet kon worden 
gehaald. Daarnaast is de maximaal 
mogelijke bijdrage verhoogd van 
f4000 naar f 6000 per jaar. Wel zal, 
gezien de opgedane ervaringen, 
vastgehouden moeten worden aan de 
sectorale afspraken. Ik wil hierop niet 
meer in detail ingaan, maar verwijzen 
naar de werkgelegenheidsnota die het 
kabinet heeft toegezegd. 

Ter geruststelling van de heer Van 
der Vlies deel ik nog mee, dat ik 
positief sta tegenover het verzoek, op 
korte termijn inzicht te verschaffen in 
de netto effecten van de maatregelen 

ter bestrijding van de jeugdwerkloos-
heid. Ik kan de heer Van der Vlies op 
dit moment echter helaas geen 
termijn noemen. 

Daarnaast is onlangs besloten, 
extra middelen te reserveren ten 
behoeve van de uitbreiding van de 
proefprojecten kort middelbaar 
beroepsonderwijs. Dit wordt gefinan-
cierd door middel van een voorgestel-
de verlaging van de minimumjeugdlo-
nen. 

Er is ook gevraagd om, in ruil voor 
de ombuigingen van de thans aan de 
orde zijnde maatregelen, maatregelen 
te treffen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Naar aanleiding 
daarvan merk ik op dat er geen 
rechtstreeks verband gelegd mag 
worden tussen de maatregelen ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
en het voorstel dat nu aan de orde is. 
Als men dit wel zou doen, zou er een 
gat ontstaan in de geacordeerde 
ombuigingen. 

Mijn volgende punt betreft de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Mevrouw Groenman en mevrouw Ter 
Veld hebben de positie van RWW'ers 
ten opzichte van de WAO en de AAW 
aan de orde gesteld. De RWW'er, 
ongeacht zijn leeftijd, heeft geen recht 
op een WAO-uitkering. Ook om voor 
een AAW-uitkering in aanmerking te 
komen, geldt dat in het jaar vooraf-
gaand aan het intreden van de 
arbeidsongeschiktheid, inkomen uit of 
in verband met arbeid in bedrijfs- of 
beroepsleven moet worden genoten. 

In het kader van de gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen bij de 
AAW in 1979 is, na een unaniem 
luidend advies hierover van de SER, 
bewust gekozen voor deze reële 
inkomensderving in het kader van 
deze wet. De RWW-uitkering is in de 
zin van deze wet geen inkomen. In het 
algemeen kan dan ook geen AAW-uit-
kering worden verkregen. Dit geldt 
niet alleen voor jongeren beneden de 
leeftijd van 23 jaar. Dit geldt voor alle 
gerechtigden ingevolge de RWW en 
het geldt dus nu ook al. Ik heb 
hiermee ook antwoord gegeven op 
een vraag van mevrouw Ubels. 

In verband met de ontwikkeling in 
de laatste jaren, te weten de langduri-
ge werkloosheid en de ontwikkeling 
van vrijwilligerswerk, beziet de 
Sociale Verzekeringsraad op dit 
moment of het mogelijk en misschien 
wenselijk is, personen die in aanmer-
king komen voor de RWW na het 
intreden van arbeidsongeschiktheid, 
alsnog aanspraak op een uitkering 
ingevolge de AAW te geven. 

In antwoord op een desbetreffende 
vraag van mevrouw Ter Veld deel ik 

Tweede Kamer 
14 april 1983 Wet Werkloosheidsvoorziening 3468 



De Graaf 

mee dat ik zo spoedig mogelijk na 
ontvangst van het SVR-advies een 
beslissing over deze zaak zal nemen. 

De heer Leerling vroeg om welke 
categorieën personen het gaat als 
wordt gesproken over 'verwijtbaar 
werkloos'. Het betreft hier personen 
die bij voorbeeld zelf ontslag hebben 
genomen. Hun kan worden verweten 
dat zij door eigen schuld werkloos zijn 
geworden. Deze personen kunnen 
aanspraak maken op een WWV-uitke-
ring, maar hun uitkering kan tijdelijk 
op een lager bedrag worden vastge-
steld. Ook voor deze personen geldt, 
evenals voor degenen die onvrijwillig 
werkloos zijn, de plicht om actief werk 
te zoeken. 

Mevrouw Ter Veld vroeg welke 
maatregel ik wil treffen om te bevor-
deren dat ouders met kinderen van 16 
a 17 jaar in ieder geval kinderbijslag 
krijgen. Over deze zaak is een circulaire 
verzonden aan de arbeidsbureaus. 
Blijkbaar was er enige tegenkanting 
tegen het inschrijven van deze 
personen. Deze actie is reeds onder-
nomen. Ik zie hierin in ieder geval 
geen reden om herziening van deze 
maatregel in overweging te nemen. 

Mevrouw Ter Veld vroeg voorts hoe 
jongeren voor wie het recht op een 
WWV-uitkering herleeft, op de hoogte 
worden gebracht van hun nieuwe 
rechten op een WWV-uitkering. 

De gemeenten zullen in deze 
gevallen met een verzoek om uitkering 
worden geconfronteerd. Zij dienen 
dan ook te beoordelen of er sprake is 
van herleving van het recht op een 
WWV-uitkering of dat er uitsluitend 
recht bestaat op een RWW-uitkering. 

In antwoord op de vraag van 
mevrouw Kraaijeveld om, in afwach-
ting van de wijziging van artikel 36 
van de WWV, reeds nu de jeugdige 
personen die recht hebben op een 
RWW-uitkering onder de werking van 
dit artikel te brengen, moet ik mede-
delen dat ik, hoewel ik de gedachte 
sympathiek vind, geen mogelijkheden 
zie in afwijking van de bestaande 
wetstekst artikel 36 toe te passen op 
deze personen. 

Afgezien van de juridische onmoge-
lijkheid, acht ik het ook niet fraai om 
voor een, naar wij hopen, relatief kort 
tijdsverloop, nog een afzonderlijke 
ingreep toe te passen. Ik geef er 
daarom de voorkeur aan mij nu te 
concentreren op de afwerking van de 
thans onder handen zijnde wijziging 
van het desbetreffende artikel uit de 
WWV. 

Mevrouw Groenman herinnert mij 
eraan dat ongeveer 1,5 jaar geleden 

een door haar ingediende motie werd 
aangenomen om een adviesaanvrage 
betreffende een samenhangend 
inkomensbeleid voor jongeren te 
richten aan de Raad voor het Jeugd-
beleid. Zij vraagt zich af of hieraan 
nog wordt gewerkt en waar zich 
precies de knelpunten bevinden. Zij 
somde een reeks van mogelijke 
knelpunten op. Ook mevrouw Ter 
Veld informeerde naar de stand van 
zaken met betrekking tot deze advies-
aanvrage. 

Allereerst wil ik bevestigen dat er 
ambtelijk interdepartementaal wordt 
gewerkt aan een analyse van de 
vraagstukken die van belang zijn voor 
de inkomenspositie van de jeugd. 
Hierbij spelen vragen zoals door 
mevrouw Groenman naar voren zijn 
gebracht, een rol. Daarnaast spelen 
echter ook nog andere vragen een rol. 

Zoals in antwoord op eerdere 
schriftelijke vragen van haar kant al is 
betoogd, betreft het een zeer complex 
vraagstuk waarover een adviesaan-
vrage slechts zinvol is wanneer de 
Regering zelf zich een helder beeld 
heeftgevormd van de daarbij relevante 
aspecten, ook in hun onderlinge 
samenhang. Ik zeg toe dat ik overleg 
zal voeren met de direct betrokken 
bewindslieden, te weten de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en de coördinerend bewindspersoon 
voor het jeugdbeleid, ten einde te 
bevorderen dat die analyse snel wordt 
afgerond, waarna een beslissing over 
de adviesaanvrage kan worden 
genomen. 

De heer Van der Vlies vraagt nog 
naar een nadere onderbouwing van 
mijn in de nota naar aanleiding van 
het verslag uitgesproken verwachting 
dat een opschortende werking van het 
recht op een hogere WWV-uitkering 
de toetredingsbereidheid tot de 
arbeidsmarkt niet zou ontmoedigen. 
Hierop zou ik in aanvulling op wat ik 
reeds in de nota naar aanleiding van 
het verslag heb gezegd nog het 
volgende willen opmerken. De 
uitkering zal in het algemeen lager 
zijn dan het loon dat kan worden 
verdiend bij werken. Daarnaast zal de 
rechtspositie van een werknemer in 
het algemeen ook beter zijn dan die 
van een uitkeringstrekker. Dat zijn de 
overwegingen die mij tot die uitspraak 
hebben geleid. 

Ten slotte heeft de heer Van der 
Vlies gevraagd naar de berichtgeving 
en voorlichting over deze maatregel. 
Zo spoedig mogelijk na de totstandko-
ming van dit wetsontwerp zullen de 
gemeenten definitief officieel geïnfor-
meerd worden over de inhoud van de 

maatregel, maar zij zijn natuurlijk al 
wel op de hoogte van de hoofdlijnen 
van de maatregel die voor ons ligt. 
Ook de jongeren zijn hierover naar 
mijn oordeel voldoende geïnformeerd, 
wat ook wel blijkt uit de vele reacties 
die wij hebben ontvangen. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 12.37 uur 
tot 13.15 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ingekomen is een brief 
van 10 april 1983 van collega André 
van der Louw, van de volgende 
inhoud: 

'Geachte heer Dolman, 

Met ingang van 16 april a.s. ben ik 
benoemd tot voorzitter van de 
Rijnmondraad. In verband hiermee 
wil ik met ingang van dezelfde datum 
mijn lidmaatschap van uw Kamer 
beëindigen. 

Ik heb maar betrekkelijk kort aan de 
werkzaamheden deelgenomen maar 
lang genoeg om de dienstverlening 
van alle medewerkers van de Kamer 
zeer te gaan waarderen. Via u wil ik 
hen daarvoor danken. 

Ik wens u en alle (binnenkort 
ex-)collega's het allerbeste voor de 
toekomst. 

Vriendelijke groeten, 
(w.g.) André van der Louw'. 

Van deze brief is mededeling gedaan 
aan de Voorzitter van het Centraal 
Stembureau en aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken. Ik stel voor, deze 
brief voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel vast, dat in korte 
tijd drie oud-ministers van hetzelfde 
departement het maatschappelijk 
werk en de recreatie buiten de Kamer 
hebben gezocht. Voor de parlementai-
re cultuur spijt mij dat. 

De overige ingekomen stukken staan 
op een lijst, die op de tafel van de 
griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb 
ik ook voorstellen gedaan over de 
wijze van behandeling. Als aan het 
einde van deze vergadering daartegen 
geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 
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De Voorzitter: Ik stel voor, in de 
komende periode de vergaderingen 
van de dinsdagen en woensdagen 
- zo nodig - tot uiterlijk 23.00 uur 
voort te zetten. 

Ik stel voor, op woensdag 4 mei tot 
uiterlijk 16.00 uur te vergaderen en de 
Kamer niet bijeen te roepen op 
donderdag 5 en dinsdag 24 mei. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
toe te voegen aan de agenda van 
volgende week de behandeling van: 

de brief van de Minister van 
Economische Zaken over KMS-marine-
bouw (17600-XIII, nr. 113) (inclusief 
eventuele stemmingen); 

het verslag van het op 9 februari j l . 
gehouden mondeling overleg over de 
2e Planperiode PNL, 

met spreektijden - voor beide 
onderwerpen - van 5 minuten per 
fractie. 

Op verzoek van de Minister van 
Economische Zaken stel ik voor, de 
behandeling van het voor volgende 
week geagendeerde wetsontwerp 
17 520 (Wijziging SIR) twee weken uit 
te stellen. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen op donderdag 21 april 
a.s. bij het begin van de vergadering: 

de wetsontwerpen: 
Wijziging van hoofdstuk XIV 

(Departement van Landbouw en 
Visserij) van de aanwijzing en de 
raming van de middelen tot dekking 
van de uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1982(17734); 

Goedkeuring van de beschikkingen 
van 29 december 1982 (Stcrt. 253) tot 
wijziging van de Aanwijzingsbeschik-
king milieutoeslag WIR en van de 
Aanwijzingsbeschikking energietoe-
slag (17 782). 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen in de vergaderingen 
van 26, 27 en 28 april a.s. de wetsont-
werpen: 

Aanpassing van de wetgeving aan 
de vierde richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen inzake 
het vennootschapsrecht (16326); 

Wijziging van artikel 41 van Boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek (17 060); 

Wijziging van artikel 7 van Boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek (17 698); 

Wijziging van de Wet sloopregeling 
binnenvaart (17323). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal, dat uitgebrei-
de commissievergaderingen zullen 
worden gehouden op maandag 2 mei 
a.s.: 

I. van 11.15 tot uiterlijk 18.00 uur van 
de vaste Commissie voor het Weten-
schapsbeleid over de nota De ruimte-
vaart in de jaren '80 (17 294); 

II. van 11.15 tot uiterlijk 23.00 uur van 
devaste Commissie voor Buitenlandse 
Zaken over het Verslag betreffende de 
uitvoering en toepassing van de 
verdragen tot oprichting van de EEG 
en Euratom over het jaar 1981 
(17 606). 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Nadere wijziging van de Wet Werk-
loosheidsvoorziening (beëindiging 
van het recht op uitkering ingevolge 
de Wet Werkloosheidsvoorziening 
voor beneden 23-jarigen) (17 800). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Staatssecre-
taris voor zijn antwoorden. Gisteren 
waren wij zeer afwijzend over het 
wetsontwerp. De antwoorden van de 
Staatssecretaris hebben daarin 
absoluut geen verbetering gebracht. 
Sterker nog, ik ben van mening, dat 
zijn betoog uitermate zwak was en 
niet tot de verdediging bijdroeg. 

Ik volg het betoog van de Staatsse-
cretaris. Hij heeft eerst iets gezegd 
over het algemene macro-economi-
sche beeld. Dat beeld is ons langza-
merhand uit-en-te-na bekend: teruglo-
pende groei en prioriteit voor terug-
dringing van het financieringstekort. 
Mijn opmerking van gisteren dat het 
onjuist is die lasten af te wentelen op 
uitkeringsttekkers handhaaf ik uiter-
aard. 

De opmerking dat jongeren nu 
moeten inleveren om de financiering 
van de sociale zekerheid in de toekomst 
veilig te stellen is zeer wrang. Dat 
geldt dan wellicht ook voor WAO'ers. 
Het is nog wranger voor AOW'ers, 
wanneer die hun uitkering omlaag 
zien gaan. Inleveren tot je eigen 
voordeel is toch niet te verkopen. 
Misschien kan de Staatssecretaris een 
poging doen dit wel aan jongeren te 
verkopen. Ik noem het niet meer dan 
een gotspe. 

De Staatssecretaris sprak heel 
badinerend over de inkomensterugval 

en de gevolgen daarvan voor de 
onafhankelijkheid van ouders of 
partner. Dat zou wel meevallen. Nog 
steeds moet echter de tering naar de 
nering worden gezet. Nog steeds 
zullen jongeren rekening moeten 
houden met hun gewijzigde financiële 
situatie. Het is de Staatssecretaris niet 
bekend hoe zij dat zullen doen en in 
welke richting dat, ook maatschappe-
lijk, zal gebeuren. Dat vind ik toch een 
manco in de gehele redenering. 

Overigens is er niets bekend over 
de inkomensverdeling, hoeveel 
jongeren er onder, op of boven het 
minimum-jeugdloon zitten. Dat maakt 
ook de gehele cijfermatige onderbou-
wing zwak. Jongeren zouden in een 
relatief gunstiger positie verkeren. 
Tegenover wie? Waarop is dat 
oordeel gebaseerd als niets bekend is 
over de feitelijke situatie en de 
inkomenssituatie? 

Over de relatie met het stelsel van 
sociale zekerheid blijken niet alleen 
kwantitatieve problemen te bestaan 
maar ook inhoudelijke. Het kabinet 
heeft daarover op geen enkele manier 
een beslissing genomen, maar toch 
wordt er gesproken over een beoogde 
wijziging van het stelsel. Ik heb altijd 
begrepen dat de Kamer uitmaakt wat 
de richting van de stelselwijziging 
zal worden. 

De Staatssecretaris kan daarom niet 
spreken over een beoogde wijziging, 
zeker niet als ook op kabinetsniveau 
niet van een beoogde stelselwijziging 
sprake is, gezien de kwantitatieve en 
inhoudelijke problemen daar. Ik 
begrijp dit gewoon helemaal niet. Ik 
blijf van mening dat de Kamer buiten 
spel wordt geplaatst. 

De adviesaanvrage zou binnen 
enkele maanden komen. Dat moeten 
wij dan maar afwachten. Daarop 
vooruit lopen mag wel, volgens de 
Staatssecretaris, gezien vanuit het 
beoogde perspectief. Ik heb al 
aangetoond dat er op geen enkele 
manier een beoogd perspectief is. Wij 
vinden dat vooruitlopen in geen 
enkele zin verantwoord en aanvaard-
baar is. 

Je zou de relatieve draagkracht van 
jongeren mogen meewegen. Wie zegt 
dat eigenlijk? Uit het oogpunt van 
jeugdbeleid is daarover nog wel het 
een en ander op te merken. Ik heb 
echter begrepen dat men ook op dat 
punt interdepartementaal nog bezig is 
met een analyse. Is die analyse wel 
klaar voordat er iets meer gebeurt 
met de minimum-jeugdlonen? Als die 
minimum-jeugdlonen straks omlaag 
gaan en als jongeren korter gaan 
werken en meer inleveren is die 
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analyse, waarmee die interdeparte-
mentale stuurgroep nu al anderhalf 
jaar bezig is, toch wel zeer dringend 
nodig. Anders weten wij niet waarover 
wij praten. 

De Staatssecretaris heeft gezegd 
dat de terugdringing van het financie-
ringstekort geen doel op zich is. Alle 
bewindslieden zeggen dat, maar ik 
geloof het eigenlijk helemaal niet. De 
Staatssecretaris zegt immers ook dat, 
als hij het bedrag, dat hij vanwege het 
financieringstekort nu moet bezuini-
gen, niet haalt, hij aanvullende 
maatregelen gaat nemen. Welke zijn 
dat dan? 

Kennelijk mag alles in het perspectief 
van de stelselwijziging. De Kamer 
wordt stelselmatig buiten spel gezet. 
Nu zijn de jongeren de dupe, straks 
wellicht de WAO'ers. Ook het amen-
dement van CDA en VVD beoordelen 
wij negatief. Het invoeren van een 
nieuwe referte-periode alleen voor 
jongeren is structureel nieuw. Daaro-
ver had op zijn minst de SER moeten 
adviseren. Juist dat structureel 
vooruitlopen mag niet. 

Het arbeidsverleden is niette 
controleren wegens gebrek aan 
registratie. Daarom concentreert de 
Regering zich op het leeftijdscriterium. 
Ik heb vanochtend begrepen dat dat 
leeftijdscriterium niet alleen op de 
jongeren zal worden toegepast, maar 
wellicht op de gehele werkloze 
bevolking. Als dat inderdaad het geval 
zal zijn, wanneer zal dat dan gebeuren? 

Bij jongeren geldt de relatief 
gunstige positie als argument. Dat 
stond gelukkig niet in de memorie van 
toelichting en in de nota naar aan!ei-
ding van het verslag, maar de Staats-
secretaris komt er nu toch weer mee 
boven tafel. Waarop is dat gebaseerd? 

Door de aanvaarding van dit 
wetsontwerp zou de Kamer niet op 
voorhand instemmen met een 
bepaalde uitwerking van het criterium 
leeftijd en arbeidsverleden. Het 
feitelijke arbeidsverleden als criterium 
hanteren is te moeilijk, daarom wordt 
het leeftijdscriterium gehanteerd. 
Daar zou de Kamer dan eventueel wel 
mee instemmen. Dat lijkt mij toch 
behoorlijk structureel. Wij mogen 
structureel pas iets doen op grond 
van een SER-advies over de stelselwij-
ziging. Laten wij deze maatregel dan 
op zijn minst tijdelijk noemen, dan 
kunnen wij hem altijd terugdraaien als 
wij echte structurele plannen hebben. 

Ik heb de uitsluiting van 21- en 
22-jarigen alleen genoemd met het 
oog op de meerderjarigheidsgrens, 
die bij 21 jaar ligt. Ik heb geen antwoord 

gekregen op mijn vraag, waarom in 
het inkomensbeleid voor jongeren die 
grens bij 23 jaar ligt. Als we vasthouden 
aan die meerderjarigheidsgrens van 
21 jaar, dan zou deze maatregel ook 
alleen moeten worden toegepast op 
jongeren beneden de 21 jaar. 

Wij steunen niet de suggestie van 
de heer Schutte om dekking hiervoor 
te vinden in een verlaging van de 
WWV-uitkering met 1,7%, want 
daarmee wordt al structureel op de 
stelselwijziging vooruitgelopen. Ik ben 
helemaal tegen dit wetsontwerp, 
maar als het dan toch moet, dan met 
uitsluiting van 21- en 22-jarigen en 
wat mij betreft zonder dekking. 

Ik heb ook geen antwoord gekregen 
op mijn vraag, wat de meerderjarig-
heidsgrens voor dit kabinet precies 
betekent. Wordt die drang naar 
onafhankelijkheid nu wel of niet 
gehonoreerd? Ik vind dat uit een 
oogpunt van jeugdbeleid een belang-
rijke vraag. 

Wat strijdigheid met de Grondwet 
betreft voerde de Staatssecretaris 
aan, dat in andere sociale wetten ook 
leeftijdsgrenzen staan. Dat is een heel 
nieuw argument. Het is overigens wel 
slim gevonden, want als leeftijdsgren-
zen altijd zouden vastliggen, kan men 
er niet meer van afwijken. De Staats-
secretaris noemde de AWW als 
voorbeeld. 

Als leeftijdsgrenzen niet voor altijd 
vastliggen, dan kunnen ze naar mijn 
mening toch alleen worden veranderd 
op grond van maatschappelijke 
ontwikkelingen. Dat kan worden 
volgehouden voor de AWW. Daarin 
ligt de grens bij 40 jaar. Op grond van 
emancipatieontwikkelingen zou te 
overwegen zijn, die grens te verande-
ren. 

Het kan niet worden volgehouden 
bij dit wetsontwerp, nu in dit wets-
ontwerp beneden 23-jarigen, alleen 
op grond van leeftijd elk recht op 
sociale zekerheid wordt ontzegd, een 
recht dat andere werknemers wel 
hebben. Dat is zelfs op grond van 
maatschappelijke ontwikkelingen niet 
te verdedigen. Integendeel! Ik heb de 
Staatssecretaris horen verdedigen, 
dat er een recht overblijft, maar het 
gaat wel om uitsluiting van de WWV, 
die voor andere werklozen wel blijft 
bestaan. 

Staatssecretaris De Graaf: Waarom 
spreekt u dan over 'elk recht'? Dat is 
toch niet het geval? 

Mevrouw Groenman (D'66): Zolang 
andere werknemers dat recht op een 
WWV-uitkering wel hebben en zij 
alleen op grond van hun leeftijd niet, 
vind ik dat een vorm van discriminatie. 

Een verwijzing naar de AWW en de 
mogelijkheid leeftijdsgrenzen te 
veranderen, gaat dan niet op. 

Staatssecretaris De Graaf: De AWW 
kent nu toch ook al een leeftijdsgrens, 
of die nu verandert of niet. Zit men 
onder die grens, dan heeft men daar 
ook geen recht op. 

Mevrouw Groenman (D'66): Het 
argument van de Staatssecretaris 
was, dat als het strijdig met de 
Grondwet zou zijn, leeftijdsgrenzen in 
wetten nooit zouden mogen verande-
ren. 

Ik zeg, dat ze misschien wel mogen 
worden veranderd, maar dan alleen 
op grond van maatschappelijke 
ontwikkelingen en niet van economi-
sche ontwikkelingen. Een groep mag 
niet op grond van haar leeftijd alleen 
uit economische overwegingen van 
een recht worden uitgesloten. 

Ik kom tot de overgangstermijn. Ik 
heb geluisterd naar het feitelijke 
relaas van de Staatssecretaris, dat 
overeenkomt met wat in de nota naar 
aanleiding van het verslag staat. Dat 
relaas neemt niet weg, dat het in strijd 
is met de parlempntaire democratie 
om aan te nemen, dat mensen al 
vooruitlopen op iets wat de Kamer 
nog moet goedkeuren. 

Het gaat niet om de bekendheid van 
de SER met dit wetsontwerp, maar 
om de bekendheid ermee van de 
mensen om wie het gaat. Die mensen 
zijn niet in november vooruit gaan 
lopen op een maatregel die hen zou 
gaan treffen. Mensen houden daar 
pas rekening mee op het moment, dat 
het parlement het heeft goedgekeurd. 
Het schept daarom een heel gevaarlijk 
precedent, als bij het nemen van 
allerlei maatregelen wordt gezegd, 
dat ze de mensen al bekend waren en 
dat de mensen er al op hebben 
kunnen anticiperen. Dat kan echt niet. 

Mijn volgende punt is dat van de 
budgettaire effecten. Ik blijf erbij, dat 
de opbrengst niet in verhouding staat 
tot de uitverdieneffecten. De opbrengst 
is bovendien niet exact aan te geven, 
maar 70% ervan vloeit in ieder geval 
weg door minder premie- en belasting-
opbrengsten, op jaarbasis en 
structureel; nog uitgaande van 
minimum-jeugdlonen. Mensen die 
erboven zitten, zullen meer inleveren, 
zodat ook meer premie- en belasting-
opbrengsten zullen verdwijnen. Het 
percentage uitverdieneffecten zou dus 
wel eens groter kunnen zijn. 

De opbrengst van het wetsontwerp 
is dan ook zeer gering. Daarom alleen 
al zou deze maatregel niet moeten 
doorgaan. Het gaat dan niet aan te 
verwijzen naar de Voorjaarsnota en 
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naar de gebruikelijke bruto berekenin-
gen. Dat is echt een structurele fout, 
omdat we als Kamer niet weten waar 
we het dan over hebben. We hebben 
het namelijk over iets wat volgend 
jaar pas blijkt bij de Voorjaarsnota. 
Dan wordt gezegd: wat is het toch 
allemaal tegengevallen en wat 
moeten we nu weer extra bezuinigen. 
Daarom moet duidelijk zijn wat die 
maatregel exact oplevert en wat de 
exacte uitverdieneffecten zijn. 

Ik kom nu te spreken over de 
individuele huursubsidie. Inkomsten 
van kinderen en inkomsten van 
gezinsleden in het algemeen, worden 
vanaf 1 juli 1983 meegerekend voor 
het verkrijgen van individuele huursub-
sidie. Dat kan betekenen, dat een 
gezin eerst wel individuele huursubsi-
die kreeg, maar straks niet meer, 
ondanks de verlaagde uitkering van 
jongeren. Dat betekent, dat een gezin 
in feite dubbel wordt gepakt. Of zie ik 
dit helemaal verkeerd? 

Het betekent èn geen huursubsidie 
meer èn dat een gezin minder gezins-
inkomsten heeft, omdat de jongere 
zover in inkomsten achteruitgaat. Ik 
zou graag eens een paar cijfers over 
deze kwestie horen, want het is mij 
niet geheel duidelijk. De Staatssecre-
taris heeft vanochtend al iets over de 
individuele huursubsidie gezegd, 
maar ik zou dit aspect ook willen laten 
meetellen. 

Mijn conclusie blijft, dat ik de 
voorstellen van de Regering met 
kracht afwijs. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
niet bepaald een inspirerend verhaal 
gehouden om zijn wetsontwerp te 
verdedigen. Het is erg schrijnend dat 
de Staatssecretaris voortdurend laat 
blijken, eigenlijk niet te weten hoe het 
met de inkomenspositie van jongeren 
en volwassenen gesteld is. Ik heb al 
benadrukt dat 'jongeren van 21 en 22 
jaar' eigenlijk geen jongeren zijn, 
maar volwassenen, ook volgens alle 
andere regels. Ook van deze groep 
worden de uitkeringsrechten in het 
kader van de WWV afgepakt. 

Mevrouw Ter Veld heeft in eerste 
termijn een aantal scherpe opmerkin-
gen gemaakt over het feit dat de 
Staatssecretaris niet op de hoogte is 
van de inkomenspositie van jongeren 
en volwassenen. Wanneer wij dan 
ook nog eens moeten constateren, dat 
de minimumjeugdlonen verlaagd 
worden met 10% en ook de daaraan 
gekoppelde uitkeringen - een voorstel 

daartoe van het kabinet staat ons nog 
te wachten - dan kan men heel simpel 
uitrekenen dat een 18-jarige werkloze 
met een bedrag van f8000 per jaar 
maar f 700 per maand te besteden 
heeft. 

Daarvan moet hij zijn kamer, zijn 
gas en licht, zijn water, zijn boodschap-
pen, zijn vakantie enzovoorts betalen. 
Het gaat dan toch niet aan om te 
zeggen dat men voldoende geld heeft 
om van te leven. Het wordt steeds 
duidelijker dat het kabinet accepteert 
dat een gevolg van deze maatregel is, 
dat uitwonende jongeren die werkloos 
zijn weer thuis moeten wonen. Het 
kabinet betreurt dit niet eens. 

Een en ander is in de discussie over 
de afschaffing van de RWW-uitkering 
voor de jongeren van 16 en 17 
expliciet toegegeven. De Staatssecre-
taris heeft het ook laten weten in een 
interview met 'Jeugdwerk Nu'. 
Minister de Koning heeft het ook 
toegegeven in interviews. Men moet 
dan niet zeggen dat die jongeren wel 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Keer op keer wordt aan de buiten-
wacht, maar kennelijk niet aan het 
parlement, toegegeven dat het voor 
jongeren onder de 23 jaar niet meer 
doenlijk is om zelfstandig van dat 
hongerloontje te blijven leven, zeker 
gelet op de gestegen kosten van 
levensonderhoud. 

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de heer Willems 
even interrumperen, want dit is een 
belangrijk punt. 

De heer Willems (PSP): Een verschil 
van mening! 

De heer Leerling (RPF): Misschien! De 
heer Willems zegt, dat jongeren thuis 
moeten gaan wonen. Wanneer zij 
echter thuis gaan wonen, krijgen zij 
50% minder. Ik denk dat het veel 
aantrekkelijker is om juist uitwonend 
te zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat 
de woonlasten zo hoog zijn, dat men 
die 50% kwijt is aan de woonlasten. Ik 
ben van mening dat juist het uitwo-
nend zijn, al of niet samen met een 
ander, altijd voordeliger is dan terug 
te keren naar de ouders. 

De heer Willems (PSP): Het ligt er 
maar aan wat men onder voordelig 
verstaat! 

De heer Leerling (RPF): Laat de heer 
Willems dan maar eens naar de cijfers 
kijken! 

De heer Willems (PSP): De heer 
Leerling heeft inderdaad in dat 
opzicht volkomen gelijk. Als men zegt, 
dat het nog ongunstiger is om thuis te 
wonen, ben ik het daarmee eens. Het 

ging er echter om of het mogelijk is 
om van dit bedrag buitenshuis te 
blijven wonen. Keer op keer wordt 
toegegeven dat dit niet meer mogelijk 
is, zeker gelet op de huren van de 
kamers en de woningen. Daarnaast 
komen thuiswonende jongeren - dit is 
het tweede punt dat ik in mijn betoog 
aan de orde heb gesteld - voor een 
belangrijk deel ten laste van de 
gezinnen. 

De Staatssecretaris heeft in zijn 
beantwoording absoluut geen 
duidelijkheid gegeven hoe de gezinnen 
dat moeten opbrengen. Die kunnen 
dat namelijk niet noch voor de nu al 
thuiswonende jongeren, noch voor de 
werkloze jongeren die alsnog thuis 
zullen gaan wonen. 

De heer Leerling (RPF ): U zegt dat het 
bijstandsbedrag onvoldoende is om 
een huishouding te voeren. Men heeft 
echter dat bedrag daarop afgestemd 
en het moet dan ook voldoende zijn in 
de Nederlandse samenleving. Dat 
geldt niet alleen voor jongeren maar 
ook voor ouderen. Ik wil niet zeggen 
dat het daarmee een vetpot is, maar 
het gaat erom dat wij criteria hebben 
vastgesteld die voldoende zijn om in 
de eerste levensbehoeften en wat er 
verder bij komt te kunnen voorzien. 

De heer Willems (PSP): Het centrale 
punt tijdens de UCV was de vraag of 
de huidige bijstandsnorm voor 
gezinnen, alleenstaanden enz. 
voldoende is. Wij hebben aangetoond 
dat dat niet het geval is gezien allerlei 
premieverhogingen, de koopkracht-
verslechtering en het feit dat een 
aantal zaken niet is meegeteld bij de 
vaststelling van de norm. 

Wat dit laatste betreft denk ik aan 
gemeentelijke tarieven en belastingen, 
aan retributies en dergelijke. Omdat 
daarmee geen rekening is gehouden, 
is er een structureel tekort van 
ongeveer 200 gulden en voor mensen 
met kinderen van zelfs 400 gulden. 
Mijn opvatting is derhalve dat hier 
sprake is van een structurele achter-
stand in de hoogte van de bijstands-
uitkering. 

De heer Leerling (RPF): Wij zijn het er 
dus over eens dat wij het breder 
moeten zien dan alleen de problemen 
van de jongeren. Het gaat dan ook 
over anderen die van een bijstandsuit-
kering moeten leven en dan kan altijd 
nog gepraat worden over de vraag 
welke bijstandsnorm moet worden 
vastgesteld. 

De heer Willems (PSP): Dat is niet 
helemaal juist. In de eerste plaats is 
de bijstandsnorm als zodanig al veel 
te laag. In de tweede plaats is er voor 
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jongeren nog het interessante 
gegeven dat een staffelmethode 
wordt gehanteerd die in de laatste 
jaren steeds meer is verfi jnd. Daardoor 
kwamen de minimumjeugdlonen en 
de daaraan gekoppelde bijstandsuitke-
ringen aanzienlijk lager te liggen dan 
de gemiddelde norm voor een 
huishouden. 

Het maakt voor een jongere natuur-
lijk ontzettend veel verschil of je op de 
100%-norm zit of op de norm van 
40% of 50%. Deze lage bedragen zijn 
namelijk afgeleid van het toch al te 
lage normbedrag voor de bijstand 
voor de 23-jarigen. Die jongeren 
krijgen dus te maken met extra 
problemen omdat de staffeling geen 
rekening houdt met het feit dat men 
relatief evenveel uitgaven heeft als 
ouderen, maar veel minder inkomsten 
heeft als men in die bijstand terecht-
komt. 

Die jongeren krijgen nu te maken 
met een regeling waarvan ze niet 
kunnen leven. Het gaat mij erom - en 
de Staatssecretaris geeft er blijk van 
er onvoldoende mee uit de voeten te 
kunnen - dat er onvoldoende gegevens 
zijn over de inkomenspositie van de 
gezinnen en jongeren. Hierover 
bestaan grote meningsverschillen 
tussen partijen en organisaties. De 
Staatssecretaris mag dan niet zeggen: 
de uitvoeringsorganen klagen niet, 
dus zal het wel genoeg zijn om van te 
leven en gaan de jongeren niet terug 
naar de gezinnen. 

Wellicht heeft de Staatssecretaris 
de brieven niet gelezen van DIVOSA, 
van de VNG en anderen. Wij in ieder 
geval wel en wi j lezen heel duidelijk 
dat de afschaffing van de RWW en 
WWV ertoe leidt dat een grote groep 
jongeren niet meer een zelfstandig 
leven kan leiden. Naar mijn mening 
moet in het beleid centraal staan dat 
dat wél mogelijk blijft. 
De Staatssecretaris is ti jdens een 
interruptiedebatje de kwestie van de 
bruto- en netto-berekening wat uit de 
weg gaan. Wat levert een dergelijke 
maatregel nu eigenlijk op? Het 
afschaffen van de WWV gaat ons per 
jaar 175 miljoen gulden kosten aan 
gederfde belastingen en premies. Wij 
verdienen er 245 mil joen mee doordat 
wij geen WWV-uitkeringen maar wel 
weer RWW-uitkeringen moeten 
betalen. 

Het zal overigens iedereen duidelijk 
zijn geworden na dit debat dat die 
bedragen puur natte-vingerwerk zijn 
en dat de praktijk nog maar moet 
laten zien hoe groot die opbrengst zal 
zijn. De besparing is in ieder geval vrij 

precies te berekenen. De SER en de 
Staatssecretaris verschillen nog van 
mening over een bedrag van slechts 5 
mil joen. Maar goed, dat bedrag van 
175 min. lopen wi j mis, maar dan zegt 
de Staatssecretaris dat dat niet zijn 
pakkie-an is en dat wi j hierop maar 
terug moeten komen bij de behande-
ling van de Voorjaarsnota. Hij zegt dat 
het in zijn portefeuille alleen gaat om 
de bruto-opbrengst van 245 of 265 
mil joen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb niet 
gezegd dat ik er met mijn portefeuille 
niets mee te maken heb. Ik heb er 
alleen op gewezen dat dit de gebrui-
kelijke berekeningsmethode is voor 
alle ombuigingsmaatregelen. 

De heer Willems (PSP): Ik heb ook 
niet bestreden dat dit de gebruikelijke 
methode is. Het is echter volstrekt 
absurd om met een dergelijke methode 
aan te tonen dat men bezig is te 
bezuinigen op de WWV voor deze 
groep jongeren. Als de Staatssecretaris 
deze bezuinigingen waar wi l maken, 
moet hij zich er namelijk ook reken-
schap van geven dat een collegaminis-
ter tegelijkertijd 175 min. minder 
binnenkrijgt. Wij zijn het er over eens 
dat het een gebruikelijke methode is. Ik 
hoop echter dat wi j het er ook over 
eens zijn dat het onverstandig is. 

Ik vind dus dat de Staatssecretaris, 
het kabinet, zich moet bezinnen over 
de vraag of dit soort bezuinigingsmaat-
regelen, met deze 'uitverdieneffecten' 
- ik spreek nu nog niet eens over de 
effecten op de individuele huursubsi-
d i e - e n met dermate grote maatschap-
pelijke gevolgen voor een belangrijke 
groep jongeren van 18 tot 23 jaar, nog 
wel zijn te verantwoorden. 

Het ontbreken van perspectief voor 
deze jongeren weegt niet op tegen 
een netto opbrengst van nog geen 
100 min. Daar gaat het mij om. Ik vind 
dat de Staatssecretaris dan niet kan 
zeggen dat ik dan maar met de 
Minister van Financiën moet gaan 
praten. Het is ook zijn verantwoorde-
lijkheid, ook in het kabinet, om aan te 
geven dat deze bezuiniging dan ook 
werkelijk een verantwoorde bezuini-
ging is. Daarover zijn wij het blijkbaar 
niet eens. 

De Staatssecretaris heeft, in strijd 
met de lijn die hij in de memorie van 
toelichting had ingezet, toch weer 
gesuggereerd dat de opbrengst van 
de maatregeien, althans wat zijn 
ministerie betreft, op een gegeven 
moment ten goede zou komen aan 
maatregelen ten gunste van de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 

Hij heeft hierbij gewezen op het geld 
dat is uitgetrokken voor onder andere 
een aanvullend werkgelegenheidsbe-
leid. 

Ik zou toch wil len dat w i j deze kant 
niet opgaan. Ik vind namelijk dat 
daarmee een oneigenlijk profi jtbegin-
sel wordt ingevoerd: jongeren 
moeten maar wat extra inleveren, 
want dan kunnen wij ook wat extra's 
voor hen doen. Met name de groep 
uitkeringsgerechtigden, die geen 
enkel machtsmiddel hebben en 
volstrekt afhankelijk zijn van de 
gemeenschap en van de overheid en 
haar regels, moet men niet confronte-
ren met dat profijtbeginsel door te 
zeggen: als u iets extra inlevert, dan 
kunnen wi j iets extra's voor u doen, 
hetzij in de sfeer van de sociaal-cultu-
rele voorzieningen, hetzij door het 
creëren van tijdelijke arbeidsplaatsen 
voor een halfjaar of één jaar, hetzij in 
de zin van scholingsmaatregelen. 

Ik vind dat het de verantwoordelijk-
heid van ons allemaal is om dit soort 
maatregelen te nemen en te financie-
ren. Het gaat niet aan om de groep 
die toch al op alle mogelijke manieren 
wordt gepakt - in financieel opzicht, 
maar ook anderszins - extra bij te 
laten dragen om dit soort maatregelen 
te financieren. De Staatssecretaris 
heeft naar mijn mening in zijn beant-
woording in eerste termijn die relatie 
ten onrechte gelegd. 

Staatssecretaris De Graaf: Wilt u dan 
aangeven waar ik die directe relatie 
heb gelegd? Ik heb het tegendeel 
beweerd, namelijk dat deze maatregel 
niet in directe relatie staat tot het 
jeugdwerkplan. U legt mij nu in de 
mond dat ik dat wel heb gedaan. Er 
bestaat natuurlijk wel een relatie 
tussen wat wi j ombuigen en de 
financiering van werkgelegenheids-
projecten, ook voor jongeren. Ik heb 
niet gesproken over het profijtbeginsel. 

De heer Willems (PSP): Dat heb ik 
geïntroduceerd; ik vind dit een 
oneigenlijke vorm van profijtbeginsel. 
Ik kan in de Handelingen nakijken wat 
u heeft gezegd. Deze interruptie 
bewijst dat u het onderwerp als 
zodanig wel degelijk aan de orde 
heeft gesteld. Het gaat mij niet om de 
directe koppeling, maar om het feit 
dat er wordt gesuggereerd dat een 
extra bijdrage leidt tot een extra 
maatregel ten behoeve van de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 

Ik ben echter van mening dat dit 
niet alleen uit het departement van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet komen; het kabinet in zijn 
geheel moet een maatregel nemen en 
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zorgen voor een collectieve financie-
r ing. Het gaat niet aan om die f inan-
ciering of een deel ervan bij een 
bijzondere uitkeringsgroep te zoeken. 
Naar mijn stellige overtuiging heeft 
de Staatssecretaris in eerste termijn 
wel gezegd dat ook dit een bijdrage is 
in de financiering van dat soort 
maatregelen, zonder dat er een 
directe koppeling wordt gelegd. 

Mijnheer de Voorzitter! De discussie 
over het strijdig zijn met de Grondwet 
is toch wat mistig gebleven. Het lijkt 
mij ook het meest verstandig als de 
rechter uiteindelijk toetst in hoeverre 
een dergelijke strijdigheid feitelijk aan 
de orde is. 

Staatssecretaris De Graaf: Het is toch 
ongebruikelijk dat de rechter toetst of 
een wet in strijd is met de Grondwet. 

De heer Willems (PSP): Is dat onge-
bruikelijk? 

Staatssecretaris De Graaf: Ja. 

De heer Willems (PSP): Daar hebben 
wi j toch een rechterlijke macht voor? 

Staatssecretaris De Graaf: Het is mij 
onbekend. Ik geloof niet dat wij in 
Nederland wetten laten toetsen door 
de rechter op de vraag of ze in 
overeenstemming zijn met de Grond-
wet. 

De heer Willems (PSP): Het gaat erom 
dat wij het er hier oneens over zijn, of 
dit soort maatregelen in strijd is met 
de Grondwet. Ik vind dat hier gediscri-
mineerd wordt op grond van leeftijd. 
Een belangrijk deel van de Kamer is 
die mening toegedaan. De meerder-
heid van de Kamer vindt dit niet. Dan 
zijn wi j niet in staat daarover het 
laatste woord te spreken. Naar mijn 
mening hebben wi j daarvoor de 
rechterlijke macht, tot de Hoge Raad 
toe in laatste instantie, die toetst of 
deze maatregelen in strijd zijn met de 
Grondwet. 

Staatssecretaris De Graaf: Zo gaat het 
in Nederland niet toe. 

De Voorzitter: De wetten zijn on-
schendbaar. 

De heer Willems (PSP): Het is nog 
erger dan ik dacht! 

De Voorzitter: U hebt een eed op de 
Grondwet afgelegd. 

De heer Willems (PSP): Daar stond 
meer in wat mij verbaasde. 

Wat mij werkelijk zorgen baart, is 
dat de Staatssecretaris voortdurend 
suggereert dat hij het element 
'arbeidsverleden' invoert, terwij l hij in 
feite het element ' leefti jd' gebruikt en 

zelf ook zegt dat dit niet het juiste 
criterium is. 

Het gaat erom dat wi j het, aldus de 
Staatssecretaris, relateren aan het 
arbeidsverleden. Nu kunnen wi j een 
hele discussie houden over de vraag 
of dat een goed criterium is; dat komt 
bij de stelselherziening wel aan de 
orde. 

In feite haalt de Staatssecretaris die 
twee dingen voortdurend door elkaar. 
Hij doet niets anders dan alléén een 
leeftijdonderscheidend criterium 
invoeren. Het arbeidsverleden is op 
geen enkele manier aan de orde. Dit 
kan men afleiden uit het feit dat een 
24-jarige of een 50-jarige die maar 
een jaar gewerkt heeft, wél een 
WWV-uitkering krijgt en een 23-jarige 
die veel langer gewerkt heeft, geen 
WWV-uitkering meer zal krijgen. Daar 
gaat het om. 

Het is dan ook interessant te 
constateren dat de CDA- en de 
VVD-fractie met hun amendement in 
feite proberen het criterium 'leefti jd' 
af te zwakken door te zeggen dat het 
arbeidsverleden een wezenlijke rol 
moet spelen bij het al of niet verkrijgen 
van een WWV-uitkering. Door deze 
fracties wordt dan gekozen voor een 
referte-periode van 2,5 jaar, althans 
voor diegenen onder de 23 jaar, 
terwijl de Staatssecretaris bij de 
verdediging van het wetsontwerp in 
feite reeds uitgaat van een referte-pe-
riode van vijf jaar. Daar komt het toch 
op neer. 

De eerste vijf jaar heeft men geen 
rechten opgebouwd voor de WWV. 
Pas na vijfjaar, als men 23 is geworden, 
begint dat recht te lopen. De regerings-
fracties stellen nu een veel kortere 
referte-periode voor. Ik ben het niet 
met hen eens dat dit alleen zou 
kunnen worden toegepast voor de 
beneden-23-jarigen, maar het is wel 
interessant te zien dat er zo'n wezen-
lijke onenigheid is over de vraag in 
welke mate het arbeidsverleden 
een rol moet spelen en wat de effecten 
daarvan zijn. In elk geval schatten de 
Regering en de regeringsfracties de 
mogelijkheden nogal verschillend in. 
Dit bewijst hoe noodzakelijk het is dat 
wij de stelselherziening afwachten. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters: Ik 
vind dat het begrip 'onenigheid' niet 
op zijn plaats is. Wij verschillen alleen 
van mening over de mate waarin. Wij 
zeggen: laten wi j eens beginnen met 
2,5 jaar en laten wi j dan eens afwachten 
hoe dat uitpakt. Intussen gaat de 
discussie door. De Staatssecretaris 
zegt zelf in de stukken dat men bij 
voorbeeld kan denken aan vijf jaar. Hij 
is er zelf dus ook nog niet helemaal 

uit. Ik ben het echter wel met de heer 
Wil lems eens, dat het wetsontwerp 
stoelt op de gedachte dat het arbeids-
verleden als criterium moet worden 
genomen. 

In dit wetsontwerp wordt het een 
periode van vijf jaar, waardoor 
automatisch de beëindiging van de 
WWV tot stand komt. Dit is juist. Wij 
wil len dat iets 'behoedzamer' doen 
(een begrip van de Staatssecretaris 
zelf) en dan eens bekijken hoe het 
uitpakt, zodat wij later duidelijk 
kunnen zien hoe het in de praktijk is 
gegaan. Wij zijn bereid om alsdan een 
nieuwe discussie te voeren over de 
vraag hoe het in de toekomst moet. 

De heer Willems (PSP): Die behoed-
zaamheid is wel betrekkelijk, juist 
omdat het criterium 'leefti jd' toch een 
belangrijke rol speelt. U voert namelijk 
die verlengde referte-periode in, 
alléén voor de groep 18- tot 23-jarigen. 
Dit vind ik niet zo behoedzaam; het is 
een vrij wezenlijke ingreep in het 
stelsel. 

Het bewijst eigenlijk hoe voorbarig 
dit wetsontwerp is, omdat wi j juist 
aan de hand hiervan zo wezenlijk over 
dit soort punten spreken die in de 
toekomst van belang zijn voor de 
uitkeringsgerechtigde. De heer Van 
der Vlies vroeg of wi j ervan uit mogen 
gaan dat, hangende de discussie over 
het sociale-zekerheidsstelsel, dit wetje 
slechts een interimkarakter heeft, dat 
het straks dus weer zal worden 
opgedoekt. Er moet dus niet alleen 
een fatsoenlijke overgangsregeling 
zijn, maar ook moet nu al worden 
vastgesteld dat de wet over een, twee, 
well icht drie jaar weer zal worden 
ingetrokken. Ik wi l een dergelijke 
uitspraak nog eens heel graag van de 
Staatssecretaris vernemen. 

Ik sluit af met een enkele opmerking 
over de overgangsproblematiek en de 
vraag of van fatsoenlijke wetgeving 
sprake is, nu wi j toch weer op zo'n 
korte termijn, nadat het definitief 
bekend is, een wetsontwerp van 
kracht wil len laten worden en wi j 
bovendien niet in een fatsoenlijke 
overgangsregeling kunnen voorzien. 
De Staatssecretaris motiveert dit met 
de bewering, dat men zich er op basis 
van de persberichten en het ontwerp 
toch al op heeft kunnen voorbereiden. 
Ik denk niet dat de Staatssecretaris in 
redelijkheid kan volhouden dat 
hiermee aan de eis van fatsoenlijke 
wetgeving is voldaan. 

Nog steeds, tot op de dag van 
vandaag, is het onduidelijk hoe het 
wetsontwerp eruit zal zien en dan kun 
je van de uitvoeringsorganen en de 
uitkeringsgerechtigden niet verwach-
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Willems 
ten dat zij vooruit lopen op de 
uitslag van de discussie in het 
parlement, ook al zijn de regeringsfrac-
ties dan aan het regeerakkoord 
gebonden. Het laatste is zelfs geen 
garantie meer, want de Staatssecreta-
ris heeft in zijn uitwerking de formules 
van het regeerakkoord niet eens tot 
de zijne gemaakt en is er weer van 
afgeweken. 

Ook wat dit betreft had men dus 
alle reden om eerst af te wachten wat 
de definitieve uitkomst zou zijn, 
waarna pas een fatsoenlijke over-
gangsregeling moet beginnen te 
lopen en de periode waarin de 
uitvoeringsorganen zich op de 
uitvoering van het wetsontwerp 
kunnen prepareren, hoe weinig van 
harte zij dit ook zullen doen. 

Ik steun dan ook van harte het 
amendement dat om een overgangs-
termijn van drie maanden vraagt. De 
regeringsfracties en de Regering zijn 
toch — zij zijn hiervoor zelf verantwoor-
delijk - uit fatsoensoverwegingen 
verplicht, het oorspronkelijke idee van 
een overgangsregeling van zes 
maanden door te voeren en zij zijn dit 
ook verplicht met het oog op behoorlijk 
bestuur, opdat de mensen de rechten 
die zij nu hebben werkelijk kunnen 
effectueren. Alleen nog voor mensen 
voor wie deze situatie nieuw is, zal 
dan een lagere RWW-uitkering van 
kracht zijn. 

Een dergelijke verbetering kan dus 
niet mijn goedkeuring voor het 
wetsontwerp afdwingen, maar dit zijn 
de regeringsfracties en de Regering 
wel aan zichzelf verplicht. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor zijn uitvoerige en duidelijke 
beantwoording, ook al was die 
duidelijkheid niet in alle onderdelen 
van zijn betoog terug te vinden. 

Ik sloot mijn eerste termijn af met 
de opmerking dat het stemgedrag van 
mijn fractie in hoge mate zou afhangen 
van het antwoord van de Staatssecre-
taris op een aantal van mijn vragen en 
van zijn reactie op een aantal aange-
dragen alternatieven om het beoogde 
ombuigingsbedrag bij elkaar te 
krijgen. Het antwoord dat de Staatsse-
cretaris vanmorgen gaf, maakte het 
voor mijn fractie echter eerder 
aanzienlijk moeilijker dan gemakkelij-
ker om het onderhavige wetsontwerp 
te steunen. Ik zal uiteenzetten waarom 
dit zo is. 

De RPF-fractie benadert het rege-
ringsvoorstel kritisch positief. Mijn 

fractie wi l het kabinet steunen in het 
terugdringen van het financieringste-
kort en dit streven eerder aanmoedigen 
dan afremmen. De Staatssecretaris 
heeft vanmorgen ook zeer sprekende 
cijfers genoemd over de uitgaven uit 
de algemene middelen ten bate van 
uitkeringen in het kader van de WWV 
en de RWW. 

Er is hierbij sprake van een verdub-
beling in twee jaar. Hiermee is 
uiteraard het oplopende financierings-
tekort niet geheel verklaard, maar het 
is een van de sprekende voorbeelden. 
Het terugdringen van het financierings-
tekort, die staatsschuld, weegt voor 
ons dan ook heel zwaar. 

Dat van jongeren een relatief 
zwaardere bijdrage mag worden 
verwacht dan van anderen, heb ik om 
meer dan een reden als aanvaardbaar 
omschreven. Ik heb de Staatssecretaris 
alleen gevraagd of er geen andere en 
op zich zelf ook alleszins redelijke 
mogelijkheden zouden zijn om tot de 
bezuinigingen te komen. 

Vanuit die opstelling heb ik een 
aantal kritische vragen gesteld, 
waarop deels wel en deels niet is 
gereageerd. Dit betreft in de eerste 
plaats mijn principiële betoog over de 
rechten die jongeren zouden kunnen 
laten gelden. Het gaat hierbij om 
rechten die kunnen worden afgedwon-
gen en die voor eens en voor altijd 
zijn verworven. 

Ik heb gesteld dat het verlenen van 
die rechten stoelt op een foutief 
overheidsbeleid in de afgelopen jaren. 
Ik heb de Staatssecretaris gevraagd, 
of hij dat erkent en of hij wi l stellen 
dat dit kabinet een wezenlijk ander 
beleid voert en dit als principieel 
fundament legt onder deze op zich 
zelf ingrijpende maatregelen. 

In de herziene Grondwet staat in 
artikel 20, lid 3, dat iedere Nederlander 
die niet in zijn bestaan kan voorzien, 
recht heeft op bijstand van overheids-
wege. Ik heb zoeven, bij interruptie 
tijdens het betoog van de heer 
Wil lems, al duidelijk proberen te 
maken dat dit recht ook voor jongeren, 
via de RWW, onaangetast blijft. 

Ik nodig de Staatssecretaris uit aan 
dit door mij genoemde principiële 
punt toch nog aandacht te wil len 
geven, om duidelijk te maken waar dit 
kabinet staat. Wordt nu een principiële 
wissel omgezet, die ook gevolgen kan 
hebben voor anderen die ouder zijn 
dan 23 jaar, of gaat het hier om een 
ad-hoc-maatregel vanwege budgettai-
re problemen? 

We kunnen hier lang praten over 
bedragen, over percentages en over 
bestedingsmogelijkheden, maar voor 

alles interesseert het mij , welke 
principiële visie aan het een en ander 
ten grondslag ligt. Aan puur opportu-
nistisch handelen heb ik weinig 
behoefte. Het schept trouwens geen 
duidelijkheid en sticht eerder verwar-
ring en onrust, nu en ongetwijfeld in 
de voor ons liggende periode. 

In de tweede plaats durf ik toch te 
stellen dat de Staatssecretaris niet 
helemaal recht heeft gedaan aan de 
alternatieve mogelijkheden die door 
mij zijn aangedragen. Mijn fractie zegt 
niet zonder meer 'neen' tegen dit 
voorstel, maar wil wel constructief 
zoeken naar andere mogelijkheden. 
Eén heeft de Staatssecretaris afgedaan 
met de opmerking, dat de kritiek die 
hij op andere suggesties liet volgen, 
ook van toepassing is op het idee dat 
ik naar voren heb gebracht. Andere 
mogelijkheden die van mijn kant naar 
voren zijn gebracht, zijn onbesproken 
gebleven en daarom herhaal ik ze nog 
maar in het kort. 

In de eerste plaats een veel krachti-
ger verhaal in de bijstandsuitkeringen 
aan gescheiden levende vrouwen. Het 
gaat daar om geld dat de overheid 
uitkeert, omdat anderen hun plichten 
niet nakomen. Het is een vorm van 
oneigenlijke toepassing van bijstands-
uitkeringen. Als het echt om een 
geldkwestie gaat, moet het eerder 
daar worden gehaald dan bij jongeren. 

In de tweede plaats een krachtiger 
aanpak van de steunfraude, waarbij 
het om miljarden gaat, zoals de 
Staatssecretaris zelf onlangs in Roden 
heeft gezegd. Daar moet eerder geld 
worden gehaald dan bij jongeren, die 
nu volgens vigerende regels een 
WWV-uitkering kunnen krijgen. 

En dan kom ik nog terug op het 
alternatief om iedere niet-kostwinner 
de eerste vier of vijf jaar dat hij in het 
arbeidsproces is opgenomen, onge-
acht zijn leeftijd, geen recht op een 
WWV-uitkering te geven, zodat ook zij 
die een hogere beroepsopleiding of 
een universitaire scholing hebben 
genoten, hetzelfde risico kunnen 
lopen als jongeren die zich al veel 
vroeger op de arbeidsmarkt kunnen 
aandienen. 

Ik heb dit als een stuk solidariteit, 
als een stuk samenhorigheid, betiteld. 
De Staatssecretaris heeft dit geheel 
onbesproken gelaten. Ik zou er toch 
nog graag iets over horen, want het 
lijkt mij dat wat dat betreft de lasten 
ook zo eerlijk mogelijk moeten 
worden verdeeld. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de problematiek rond de stelselwijzi-
ging. Bij interruptie is er al het een en 
ander over gezegd. Ik moet stellen dat 
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hier de mist steeds dikker wordt. In 
het voorstel van de Staatssecretaris 
staat, dat de afschaffing van de 
WWV-uitkering voor beneden 23-jari-
gen mede gezien moet worden in het 
kader van de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid. 

Daarbij wordt dan geanticipeerd op 
een nieuw stelsel, waarover de Kamer 
vorig jaar, in twee overlegvergaderin-
gen, met een ander kabinet van 
gedachten heeft gewisseld. Dat kan 
basis zijn voor een adviesaanvrage 
aan de SER, maar toch onmogelijk als 
een vaststaand fundament gelden om 
alvast maar tot een partiële invulling 
van een totaal nieuw systeem te 
komen. 

De onduidelijkheid is echter nog 
groter geworden doordat de Staatsse-
cretaris, later in het debat, kennelijk 
even tussen neus en lippen liet horen, 
dat de aangekondigde maatregel geen 
bindende gevolgen kan hebben voor 
het nieuwe stelsel. Nu dan breekt mijn 
klomp; het is óf het een, öf het ander. 
Ik hoop dat ik nog meer duidelijkheid 
in dezen verkrijg. 

Ik heb mij zowel in de schriftelijke 
voorbereiding, alsook in eerste 
termijn, afgevraagd, of dit nu een 
interimmaatregel - respectievelijk een 
ad-hoc-maatregel - is, die nu van 
kracht moet worden in verband met 
de financiële problemen, maar die 
eventueel weer ongedaan kan worden 
gemaakt als het stelsel geheel in 
elkaar gezet is, waarbij zou kunnen 
blijken dat die WWV-uitkering voor 
beneden 23-jarigen toch weer overeind 
moet worden getild. 

Hier moet duidelijkheid over 
komen, want het is toch volstrekt 
onjuist dat we op deze manier stukje 
bij beetje een nieuw stelsel opbouwen, 
zonder dat er eerst fundamenteel, 
principieel en integraal in deze Kamer 
over is gesproken. Ik sluit mij wat dit 
betreft graag aan bij een aantal 
vragen, die ook mevrouw Groenman 
hierover al eerder heeft gesteld. 

Het is naar mijn idee onaanvaard-
baar dat zo terloops zo'n belangrijke 
zaak wordt geregeld. Ik neem aan dat 
dit voor iedereen duidelijk is. Ove-
rigens is nu ook komen vast te staan 
dat het nog wel enige ti jd zal duren 
voordat de Staatssecretaris in staat is 
om een adviesaanvrage naar de SER 
te sturen. Dit zal dan ongetwijfeld als 
consequentie hebben dat de Kamer 
nog niet dit kalenderjaar over de 
stelselwijziging zal kunnen spreken. 
Dit heeft uiteraard weer gevolgen 
voor de begroting voor 1984. Kan de 
Staatssecretaris hierover iets meede-
len? 

Vervolgens kom ik nog even terug d 
op het verschil in uitkeringsbedrag d 
aan enerzijds uitwonende jongeren en k 
anderzijds thuiswonende jongeren. d 
Deze kwestie komt in het geheel g 
slechts terloops aan de orde, want het h 
gaat om een bijstandsuitkering en niet g 
om de WWV-uitkering. Wij moeten c 
het naar mijn mening echter wel laten 
meewegen. 

In eerste termijn heb ik duidelijk 
gesteld dat ik het onjuist vind dat de E 
samenleving opdraait voor meerkos- i< 
ten die iemand moet maken als hij v 

uitwonend wordt. Dit is namelijk een u 
vrije beslissing en dan moeten naar o 
mijn mening de kosten daarvan ook e 
zelf worden gedragen. Ook hiervoor c 
geldt: gelijke monniken, gelijke |, 
kappen; ook hierbij moet niet worden y 
gediscrimineerd, om die moderne A 
terminologie maar te gebruiken. „ 

Er moet een gelijke behandeling 
plaatsvinden, of je nu thuis bij je t 
ouders woont, of dat je eventueel " 
zelfstandig een huishouding voert. r 

Wil je dat, dan moet je er ook zelf in e 

kunnen voorzien. Ik hoop dat de a. 
Staatssecretaris nog even op deze '• 
zaak wi l terugkomen, want hij heeft in f1 

zijn beantwoording gezegd dat het r 
kabinet uitgaat van de feitelijke v 

situatie. 
Dat begrijp ik, maar deze feitelijke a 

situatie wordt mede gecreëerd door 
het beleid dat de overheid voert, 
omdat het namel i j k -h ie rmee wijk ik r 

af van de mening van de heer Wil lems e 

- altijd nog aantrekkelijker is om een 
eigen huishouding te voeren, al of 
niet met een ander, dan om bij je * 
vader en moeder thuis te blijven. Het r 

verschil in uitkeringsbedrag is vooral v 

voor 18- en 19-jarigen toch wel l 

aanzienlijk. 
Tot slot wi l ik nog twee opmerkingen z 

maken. Ik vind de argumentatie van c 

de Staatssecretaris om het amende- v 

ment van de heren Van der Vlies en £ 
Schutte over de overgangsregeling te c 

weerleggen, niet sterk. De burger v 

verneemt uit de kranten en dergelijke * 
wel dat er maatregelen op komst zijn, r 

maar hij heeft er pas echt mee te r 

maken als er parlementaire besluiten r 

zijn genomen of als er beslissingen *• 
van kabinetswege zijn genomen. f 
Vanaf dat moment gaat naar mijn \ 
idee de overgangsperiode in. Derhalve k 
is naar mijn mening het voorstel dat in v 
het amendement is neergelegd, j 
namelijk om de overgangstermijn c 
minimaal op drie maanden te stellen, v 
alleszins redelijk. Mijn fractie zal het < 
amendement dan ook steunen. f 

In eerste termijn heb ik nog gevraagd I 
om een verklaring van de keuze van 

de leeftijdsgrens van 23 jaar. Ik heb 
daarover een vermoeden uitgespro-
ken, maar misschien was dat vermoe-
den volkomen onjuist. Ik hoor nog 
graag van de Staatssecretaris waarom 
hiervoor de leeftijdsgrens van 23 jaar 
geldt en niet van 21 jaar. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb dit 
uitvoerig gemotiveerd in mijn ant-
woord. 

De heer Leerling (RPF): Heeft het ook 
iets te maken met het feit dat in het 
verleden op een gegeven moment is 
uitgegaan van het criterium, dat je op 
ongeveer die leeftijd geacht werd een 
eigen huishouding te gaan voeren? 

Staatssecretaris De Graaf: Het is de 
leeftijd die is terug te vinden in de 
Wet op het minimumloon en in de 
daaraan ook in andere opzichten 
gerelateerde uitkeringen. 

De heer Leerling (RPF): Dat begrijp ik; 
dat is het wettelijk instrumentarium, 
maar ik neem aan dat ook daaraan op 
een gegeven moment toch enige 
argumentatie ten grondslag moet 
liggen, waarom de Wet op het 
minimumloon betrekking heeft op 
jongeren tot en met 23 jaar en niet bij 
voorbeeld tot 21 jaar. 

Nog een enkel woord over het 
amendement van het CDA en de VVD. 
Ik heb er moeite mee. Aan de ene kant 
heb ik sympathie voor dit amende-
ment, maar aan de andere kant wordt 
ermee een nieuw element ingevoerd; 
het anticipeert op het nieuwe stelsel. 
Ik moet het nog eens in alle rust 
bekijken en bespreken. Ik zal mij nu 
nog niet uitspreken over de wijze 
waarop ik mijn stem hierover zal 
uitbrengen. 

Resumerend: het wetsontwerp op 
, zich zelf wordt door mijn fractie niet 

onredelijk gevonden, maar de context 
waarin het een en ander wordt 
geplaatst, maakt mij toch erg terughou-
dend. Ik ben benieuwd naar de reactie 
van de Staatssecretaris in tweede 
termijn, die ik ernstig zal laten 
meewegen bij de besluitvorming over 
mijn stemgedrag. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Tja, hoe 
voelt een Staatssecretaris zich die 

! kamerbreed te horen krijgt, dat zijn 
i voorstellen niet aanvaardbaar worden 

geacht? Kennelijk een stuk beter dan 
de jongeren om wie het gaat want die 
worden, wat er ook besloten wordt in 
dit Huis, in ieder geval getroffen door 
het verlies van uitkeringsrechten bij 

I langdurige werkloosheid. 
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Hoewel ik natuurlijk niet aanneem, 
dat het afgesproken werk is vind ik 
toch dat de werkwijzen van de 
Staatssecretaris en van de regerings-
partijen bijna lijken op een spel. Dien 
een wetsontwerp in, waarbij jongeren 
hun uitkeringsrechten volledig 
verliezen, maak dan een amendement 
waarbij een klein deel van de jongeren 
hun rechten beperkt behouden en als 
je een beetje geluk hebt, dan schildert 
de publiciteit je af als de kampioen-
voorvechter voor het behoud van 
rechten van jongeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal straks 
uitgebreid inhoudelijk ingaan op het 
amendement van CDA en VVD, maar 
eerst heb ik nog een aantal andere 
opmerkingen. 

In de eerste plaats vind ik dat de 
Staatssecretaris mij niet duidelijk 
geantwoord heeft op de vraag, hoe hij 
nu precies omgaat met de wettelijke 
verplichting bij belangrijke zaken 
advies te vragen aan de SER. Hoe 
serieus neemt hij eigenlijk de SER? Ik 
kan mij voorstellen dat die vraag ook 
vanuit de SER zelf al gesteld wordt, 
maar ook hier wi l ik daarop graag 
antwoord hebben. 

Ik blijf van mening dat het wets-
ontwerp, ook wanneer het amende-
ment van CDA en VVD zou worden 
aangenomen, in verstrekkende mate 
vooruit loopt op de stelselherziening. 
Nu heb ik begrepen dat de Staatsse-
cretaris dat betreurt en dat de indieners 
van het CDA-VVD-amendement 
bepaald niet beogen dat dit amende-
ment richting en criteria van en voor 
de stelselherziening vastlegt. Met 
vorige sprekers zou ik dan willen 
stellen, dat het eigenlijk heel duidelijk 
zou moeten zijn dat de maatregelen 
een tijdelijk karakter hebben. Is de 
Staatssecretaris dan ook bereid zijn 
voorstel in die zin te wijzigen, dat de 
maatregelen per 1 januari 1985 
vervallen? Dan zal immers ook de 
stelselwijziging gereed moeten zijn. 
Ook de Europese richtlijn vraagt op 
dat moment om de stelselherziening, 
dus langer dan tot dat moment 
hebben wij niet. 

Ik wi l ook deze vraag stellen aan de 
indieners van het CDA-VVD-amende-
ment. Zijn zij bereid, waar zij zo 
uitdrukkelijk zeggen dat het amende-
ment niet bedoeld is richting en 
criteria voor de stelselherziening vast 
te leggen, hun wijzigingsvoorstel te 
voorzien van een expiratiedatum? 
Dan zouden wi j daarna terug kunnen 
vallen op de huidige wetgeving die 
ook geldt voor alle andere werkne-
mers, tenzij in de stelselherziening 

een nieuw stelsel, wat echt algemeen 
aanvaard wordt, is vastgelegd en in 
ieder geval in de parlementaire 
besluitvorming is geregeld. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Is het niet zo 
dat als het nieuwe stelsel ingaat, 
waarin deze wet opgenomen wordt, 
deze wet automatisch verdwijnt? Je 
hoeft dan toch niet vast te leggen, dat 
het per die of die datum moet gebeu-
ren? Op dat moment gebeurt dat. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het heeft 
twee voordelen het duidelijk vast te 
leggen. Er wordt dan ook wat haast 
gezet achter de stelselherziening en 
verder legt men dan in ieder geval 
heel uitdrukkelijk vast, dat het op 
generlei wijze de bedoeling is door dit 
amendement een vastliggende 
voorkeur uit te spreken voor een 
bepaalde richting. 

Zou het amendement van CDA-VVD 
tot wet worden gemaakt, legt de 
Staatssecretaris dit dan uit als zou de 
meerderheid van de Kamer in een 
bepaalde richting al akkoord gaan met 
een voorgestelde stelselherziening? 
Zou dan toch niet alvast gesteld 
worden: kijk, waar het voor jongeren 
goed is een arbeidsverleden van 2,5 
jaar 1,5 jaar uitkeringsrecht te hebben, 
is dat de richting die wi j verder 
uitgaan. Ik vind het een bijzonder 
gevaarlijke ontwikkeling. Ik zal daarop 
later inhoudelijk ingaan. 

De beantwoording van de Staatsse-
cretaris inzake de relatie van dit 
wetsontwerp tot de stelselherziening 
vind ik uiterst onbevredigend. Het 
kabinet heeft nog geen besluit 
genomen. De adviesaanvrage kan nog 
enkele maanden duren. Er staan in 
ons land hier en daar inderdaad lege 
viaducten, waarvoor ooit wegen 
gepland zijn die nooit zijn aangelegd, 
maar op die manier kun je met de 
sociale zekerheid niet omgaan. 

Wi j vinden het absoluut noodzakelijk 
dat de parlementaire besluitvorming 
eerst afgerond en vastgelegd is. Ik 
vraag nogmaals hoever de Staatsse-
cretaris daarmee is. 

Wordt het door de Staatssecretaris 
aangehaalde advies van de SER nog 
steeds verwacht op de adviesaanvrage 
over de integratie van de WW, de 
WWV en de Rijksgroepsregeling 
Werkloze Werknemers? Wordt deze 
adviesaanvrage inderdaad ingetrokken 
als de adviesaanvrage voor de 
stelselherziening uitgaat? Als dat zo 
is, is het dan wel juist nog aan deze 
adviesaanvrage te refereren? 

De Staatssecretaris zegt dat het 
noodzakelijk is, maatregelen te treffen 

die vooruit lopen op de stelselherzie-
ning. Als hij dat niet doet, zijn nog 
ergere maatregelen noodzakelijk. 
Waarop doelt de Staatssecretaris met 
'ernstigere' en 'ergere' maatregelen? 
Bedoelt hij hiermee dat ontkoppeling 
waarschijnlijk dichterbij komt? Heeft 
hij het soms over andere zaken? 
Wordt door aanneming van dit 
wetsontwerp de koppeling in ieder 
geval in stand gehouden? Ik zou 
daarover graag duidelijkheid kri jgen, 
omdat het anders blijft bij dreigen in 
de trant van: als ik dit niet doe, gebeuren 
er nog ergere dingen. Ik wi l ook nog 
enkele vragen stellen in verband met 
de uitvoeringskosten voor de gemeen-
ten. Heeft de Staatssecretaris daarover 
advies gevraagd aan de Raad voor de 
gemeentefinanciën? Als dit niet het 
geval is, behoort dit dan niet alsnog te 
worden gedaan? Als het amendement 
van de fracties van het CDA en de VVD 
wordt aangenomen, brengt dit dan nog 
extra lasten ten aanzien van de uitvoe-
ring mee voor de gemeenten? Het 
betreft een WWV-uitkering waarvoor 
toch extra activiteiten moeten worden 
verricht. Worden in dit verband ook 
niet veel beroepszaken verwacht? 

Over de overgangstermijn wi l ik het 
volgende opmerken. Ik wi l erop 
wijzen dat de evaluatie van de 
gemeentelijke sociale diensten voor 
WWV-gerechtigden een keer per 
halfjaar behoort plaats te vinden. 
Wanneer dit wetsontwerp onverhoopt 
mocht worden aangenomen, zou het 
dan niet terecht zijn, inderdaad een 
overgangstermijn van een halfjaar in 
te voeren, zodat de gemeentelijke 
sociale diensten in een normaal 
onderzoeks- en revisiegesprek met de 
betrokken cliënten kunnen duidelijk 
maken wanneer hun uitkering verloopt 
en de betrokkenen overgaan naar de 
RWW? 

Ik ben het met andere sprekers eens 
dat het niet aannemelijk is dat 
mensen uit de verschillende persbe-
richten over plannen van dit kabinet 
met betrekking tot voornemens ter 
verandering van de sociale zekerheid 
- waarvan de helft dan achteraf weer 
niet waar is - kunnen opmaken dat dit 
op hen slaat zodat zij weten dat hun 
uitkering straks afgelopen is. Er zijn te 
veel verhalen in omloop over de 
sociale zekerheid. 

Ik wil nu ingaan op het door de 
fracties van het CDA en de VVD 
ingediende amendement. Ik vind het 
altijd bijzonder moeilijk, een amende-
ment dat een wetsvoorstel ingrijpend 
verandert, op zo korte termijn te 
behandelen. Bij een wetsvoorstel 
bestaan procedures, er kunnen 
schriftelijke vragen worden gesteld. 
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Ter Veld 
Hoewel het hierbij ook om ingrijpende 
besluiten zou kunnen gaan, moeten 
wij daar zo plotseling even over 
beslissen. 

Ik heb al gevraagd of de Staatsse-
cretaris aanvaarding van dit amende-
ment ziet als richtsnoer bij zijn 
verdere besluitvorming over de 
stelselherziening. Ik wil daar graag 
een antwoord op krijgen. Vervolgens 
wil ik een vraag van meer algemene 
aard aan de fractie van de VVD 
stellen. Zij zegt akkoord te kunnen 
gaan met een koppeling aan het 
arbeidsverleden, als dit de werkloos-
heidsuitkeringen betreft, maar niet als 
dit de Wet op de arbeidsongeschikt-
heid betreft. 

Ik ben het er helemaal mee eens dat 
de Wet op de arbeidsongeschiktheid 
een andere calamiteit dekt en ook om 
een andere benadering vraagt dan de 
Werkloosheidswet, maar tegelijkertijd 
wil ik opmerken dat werkloosheid 
geen individueel risico is. Het gaat 
ook hierbij om structurele oorzaken, 
waardoor mensen buiten hun schuld 
hun baan verliezen. Ik begrijp daarom 
niet helemaal waarom in dat geval 
een uitkering wel rechtmatig gekop-
peld kan worden aan het arbeidsverle-
den. Bovendien vind ik het eigenlijk 
onlogisch voor een groep met een 
groot risico voor werkloosheid een 
zeer stiingente referteperiode en een 
korte uitkeringsduur te laten gelden. 

Dergelijke verzwaring van de 
referte-eisen kennen wij wel bij 
particuliere verzekeringen ter dekking 
van een individueel risico, maar juist 
niet bij de sociale verzekering waar 
het risico gespreid wordt. 

Wat verstaat de fractie van het CDA 
nu precies onder het equivalentiebe-
ginsel? Mijn fractie vindt op zich zelf 
het koppelen van een periode waar-
over men premie betaald heeft aan een 
uitkeringsrecht niet volledig terecht. 
Immers, premie wordt niet in eerste 
instantie als spaarpot opgebouwd 
voor jezelf. Je betaalt premie in ons 
omslagstelsel voor de uitkering van 
andere mensen. Met equivalentie 
duiden wij toch veel meer op de 
hoogte van de premie, gerelateerd 
aan het inkomen en de hoogte van de 
uitkering gerelateerd aan het uitke-
ringsgerechtigde inkomen? Ik wil 
hierover ook graag wat meer helder-
heid krijgen. 

Wat betekent dit amendement voor 
jongeren? De referteperiode van 130 
dagen wordt vervijfvoudigd. Dat 
betekent dat zij geen 130 dagen, maar 
130 weken een dienstverband moeten 
hebben gehad. Ik vind dat geen 

geringe zaak. Wij hebben enkele jaren 
geleden de referte-periode voor WW 
en WWV verlengd van 6 weken, 
respectievelijk 65 dagen naar 130 
dagen. 

Uigebreide advisering daarover was 
noodzakelijk. Er is ook bijzonder veel 
geharrewar over geweest. Voor 
uitvoeringsorganisaties is dit nog 
steeds een vrij moelijke aangelegen-
heid. Vervijfvoudiging van de referte-
periode vind ik niet niks. Welke 
consequenties heeft dit en welke 
verdere problemen ziet ook de 
Staatssecretaris daarbij? Wat zijn de 
voordelen? 

Het is bovendien zo dat bij een 
referte-periode die vijf keer zo lang 
duurt, de uitkeringsrechten worden 
gehalveerd. Je kunt bijna zeggen dat 
jongeren er tien keer zoveel voor 
moeten doen om een uitkering te 
krijgen: zij moeten vijf keer zo lang 
werken om de halve uitkering te 
krijgen! 

In de praktijk zal dit betekenen dat 
een grote groep jongeren geen profijt 
zal hebben van deze tussenvorm, 
voorgesteld door de fracties van het 
CDA en de VVD. 

De Staatssecretaris berekent toch 
een tekort van f 45 min. Blijven CDA 
en VVD van mening dat dit bedrag 
gemakkelijk kan worden gevonden, 
omdat de beoogde bedragen toch al 
hoger waren dan die waartoe de 
noodzaak tot ombuiging hen verplich-
ten of moeten wij straks van CDA en 
VVD alternatieve ombuigingsvoorstel-
len verwachten, omdat dit voorstel 
weer minder geld opbracht? Met 
welke voorstellen komen zij dan? 
Worden er dan jongeren tot 25 jaar 
getroffen of betreft dit de personen 
van 57,5 jaar en ouder? Graag 
ontvang ik hierover meer duidelijkheid. 

Over de bewijslasten wil ik het 
volgende opmerken. In de sociale 
zekerheid worden rechten rechtens 
toegekend. Zoals nu wordt voorge-
steld, komt in de wet te staan dat men 
zelf de bewijslast moet leveren. Het 
kan natuurlijk gebeuren dat dit feitelijk 
niets uitmaakt en dat ook de uitvoe-
ringsorganisatie, in casu de gemeente, 
nagaat of de betrokken jongere 
inderdaad recht heeft op deze uitkering 
en of er misschien nog gronden zijn 
waarop dit recht kan worden gestoeld. 

Als net feitelijk niets uitmaakt, 
waarom staat dit dan met zoveel 
woorden in de wet? Als het feitelijk 
wel iets uitmaakt, welke consequenties 
kan het omdraaien van de bewijslast 
dan hebben in de sociale zekerheid? Ik 
vind dit een gevaarlijke situatie. Ik 
wijs erop dat ook de Staatssecretaris 

al eens gespeeld heeft met het idee, 
de werknemers de bewijslast te laten 
dragen voor het feit of zij wel verzekerd 
waren. Ook hiermee hadden wij 
problemen. Mijns inziens zal een 
dergelijke stap in de sociale zekerheid 
zeer ver strekkende gevolgen kunnen 
hebben. Graag ontvang ik hierover 
nadere informatie. 

Staatssecretaris De Graaf: Waar heeft 
mevrouw Ter Veld mij dit horen 
zeggen? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het ging om de vraag 
of een werkgever alleen aansprakelijk 
kon worden gesteld of een werknemer 
verzekerd zou zijn, of dat ook de 
werknemer zelf aansprakelijk zou 
kunnen worden gesteld voor het niet 
verzekerd zijn wanneer hij zou kunnen 
aannemen dat de werkgever de 
verzekeringsverplichtingen niet 
voldeed. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Dat had betrekking of 
het al of niet van rechtswege verzekerd 
zijn. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ja, maar 
hier zijn mensen van rechtswege 
verzekerd en moeten zij zelf de 
bewijslast leveren dat zij aan de 
referteperiode voldoen. 

Staatssecretaris De Graaf: De WWV is 
geen verzekering. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): De WWV 
is een recht. Deze wordt rechtens 
toegekend en de uitvoeringsorganisa-
tie toetst normaal gesproken of men 
hiervoor in aanmerking komt. Ik vind 
dat de bewijslast hier wordt omge-
draaid. In de Nederlandse wetgeving 
komt dit niet zo vaak voor. Ik vraag 
hierom wel eens; bij voorbeeld of bij 
gelijke behandeling de bewijslast niet 
bij de werkgever kan liggen. Dit kan 
dan echter nooit. In dit geval, waar de 
bewijslast bij de werknemer moet 
liggen, heb ik mijn twijfels. 

Wat de wettelijke tekst betreft, wil ik 
het volgende opmerken. In het 
amendement van het CDA en de VVD 
wordt uitdrukkelijk gesproken over 
arbeid van bijkomstige aard. Artikel 
11 van de WWV sluit arbeid van 
bijkomstige aard uit van een uitkering 
krachtens de WWV. Waarom wordt de 
arbeid van bijkomstige aard zo 
uitdrukkelijk in artikel 9, eerste lid, 
genoemd? 

In eerste termijn heb ikvrij uitgebreid 
gesproken over de positie van 
jongeren. De antwoorden van de 
Staatssecretaris op dit punt vind ik vrij 
simpel. Hij zegt dat jongeren minder 
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Ter Veld 
lasten hebben. Is dit getoetst? Waar 
haalt de Staatssecretaris dit vandaan? 
Ik kan ook simpel vragen sinds 
wanneer het aardgas en het water 
voor jongeren goedkoper is. Sinds 
wanneer is bovendien het aantal 
lasten dat men geacht wordt te 
hebben mede bepalend voor de wijze 
waarop men recht heeft op uitkeringen 
dan wel geacht wordt bij te dragen 
aan het terugdringen van het financie-
ringstekort? 

Als voorts mensen met hoge 
inkomens nu zelf hoge lasten aangaan, 
worden zij dan gevrijwaard voor een 
teruggang in inkomen? Is dit de reden 
waarom personen met hoge inkomens 
zo veel minder moeten inleveren dan 
personen met lage inkomens? Ik 
begrijp het niet. Ik zal ook niet in staat 
zijn de jongeren dit duidelijk te 
maken. Mijns inziens ligt het ook op 
de weg van de Staatssecretaris dit 
beter te onderbouwen. Ik vind het nu 
werkelijk onzin! 

Een kamer is duur; f400 is een flink 
bedrag. Jongeren eten misschien 
zelfs wel meer dan oudere mensen. 
Het is mij dus een raadsel waarop dit 
slaat. 

Wat het spaargeld betreft, laat de 
Bijstandswet inderdaad enig spaargeld 
vrij. Ik wijs er echter op dat het 
helemaal niet vreemd isvoor werkende 
jongeren, die een aantal jaren hebben 
gewerkt en op het punt staan van 
trouwen om een redelijk fors bedrag 
op de spaarbank te hebben. Ik 
adviseer de jongeren vanaf deze 
plaats alvast hun uitzet aan te schaffen 
of anders een groeidiamant te kopen. 
Het is echter onmogelijk. 

Wat de RWW betreft, zegt de 
Staatssecretaris dat men als men 
samenwoont een zelfstandig recht 
heeft van 50% van de RWW-uitkering 
van de gehuwden. Dit is natuurlijk ook 
niet waar. Het zelfstandig recht is 
helemaal niet zelfstandig. Er wordt 
één uitkering verstrekt wanneer de 
partners te zamen onder de RWW 
voor gehuwden vallen. Hierop wordt 
gekort. Bovendien toch weer die extra 
opmerking, dat wanneer men geen 
recht heeft op RWW omdat de partner 
meer verdient dan de norm voor 
gehuwden, men toch weer het 
probleem krijgt dat het ziekenfonds 
weer door middel van de vrijwillige 
ziektekostenverzekering een aanzienlij-
ke bijdrage vraagt van betrokkenen 
om verzekerd te kunnen zijn. 

Ik vind het een simpele benadering 
van problemen die erg groot zijn. De 
sociale diensten zullen er straks mee 
geconfronteerd worden bij de uitvoe-

ring. Zij zullen de jongeren op de 
stoep hebben. De jongeren worden 
ermee geconfronteerd in de praktijk. 
Kennelijk hebben zij van dit kabinet 
heel weinig te verwachten. 

Daarom een heel concrete vraag: 
wil de Staatssecretaris mij nu eens 
precies vertellen hoeveel meer geld 
het kabinet besteedt aan de intussen 
gestegen jeugdwerkloosheid en de 
bestrijding ervan? Geeft het kabinet 
meer geld uit dan volgens het jeugd-
werkplan van de vroegere minister 
Den Uyl de bedoeling was of geeft het 
minder uit? Hoeveel meer of minder 
is het en hoe verhoudt zich dat tot de 
nog steeds toenemende groei van de 
jeugdwerkloosheid? 

Als het kabinet vindt dat de enorme 
problemen van deze overheid voor 
een groot deel tot stand komen door 
de enorme toename van uitgaven 
voor de werkloosheid, moet het eerst 
en vooral beginnen met daar iets aan 
te doen en niet met de jongeren hun 
uitkeringsrechten af te pakken. Mijn 
fractie zal dan ook zeer weinig 
coöperatief meewerken aan het tot 
stand komen van deze zaak. Alleen 
het amendement over uitstel zullen 
wij zeker steunen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze Staatssecretaris 
heeft, toen hij bewilligde in zijn 
huidige functie, wel een buitengewoon 
ondankbare taak op zich laten leggen 
en op zich genomen. Misschien kijkt 
hij wel eens met een zekere weemoed 
naar bij voorbeeld zijn ambtgenoot 
van Buitenlandse Zaken die nog wel 
eens enige goodwill kan kweken door 
een aantal Zuidafrikanen buiten de 
deur te houden of iets dergelijks. Dit 
soort mogelijkheden heeft deze 
Staatssecretaris helemaal niet. Hij 
heeft alleen maar pijnlijke maatregelen 
te verdedigen. Hoe wij ook over de 
maatregelen zelf denken, het komt mij 
voor dat het redelijk en billijk is om dit 
ook in aanmerking te nemen. 

Het voorgaande neemt niet weg dat 
de wijze waarop de pijnlijke maatrege-
len worden voorgesteld en verdedigd 
bijzonder belangrijk is. De rechtvaar-
digheid van de keuze moet uiteraard 
duidelijk aan de orde zijn en ook 
aangetoond kunnen worden. Daar 
spreken wij bij elk onderwerp afzon-
derlijk over. Een belangrijk element is 
naar mijn mening ook dat er sprake is 
van duidelijkheid en consistentie in 
het hele beleid. Wat dit onderwerp 
betreft, zijn daar wel enkele kantteke-
ningen bij te plaatsen, wat ik ook in 
eerste termijn al heb gedaan. 

Het vooruitlopen op de stelselwijzi-
ging is evident een punt dat op 
gespannen voet staat met het element 
van duidelijkheid en consistentie. 
Tegelijkertijd ben ik het echter met de 
Staatssecretaris eens dat dit vooruit-
lopen onvermijdelijk is, zeker nu het 
allemaal langer gaat duren dan 
verwacht werd en verantwoord is. 

Lange tijd hebben wij de benadering 
gekend - en op een aantal onderdelen 
kennen wij die nog heel duidelijk - , 
dat het individu met zijn rechten en 
misschien ook met zijn plichten 
centraal werd gesteld. Maatregelen 
als deze staan daarmee op gespannen 
voet. Zou de Staatssecretaris daar 
nog een enkele opmerking over willen 
maken? Ik heb niet gesproken over 
het afwijzen van elke individuele 
benadering; wél over het onderschei-
den spreken. 

Ik denk dat dit in het verleden te 
weinig gebeurd is en dat wij nogal 
eens geluiden horen die daar te 
weinig van in rekening brengen. Ik 
kan mij levendig voorstellen dat 
jongeren, die met dit soort geluiden 
geconfronteerd worden, er niets meer 
van begrijpen wanneer zij dan met 
een maatregel als deze te maken 
krijgen, die hen in het bijzonder weer 
zo raakt en die ten gevolge kan hebben 
dat men meer op het verband waarin 
men leeft is aangewezen. 

Voor alle duidelijkheid wil ik ook 
nog de volgende kanttekening maken. 
Als er moet worden omgebogen en 
pijnlijke maatregelen noodzakelijk 
zijn, moeten wij ervoor zorgen dat het 
in ieder geval meer is dan een 
bezuinigingsbeleid. Dat kun je niet in 
elke maatregel afzonderlijk onder 
woorden brengen, maar het is wel 
een zaak van verantwoordelijkheid 
van het hele kabinet en in het bijzonder 
ook van dit departement, dat niet voor 
niets de naam Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid draagt. Op dit punt 
heb ik in ander verband verschillende 
malen kritische opmerkingen gemaakt. 

Voorts de alternatieven, mijnheer 
de Voorzitter. De generieke korting is 
als alternatief aan de orde geweest. 
De argumentatie daaromtrent acht ik 
zeker na het antwoord van de Staats-
secretaris een schimmenspel. Ener-
zijds wordt de keuze voor een gene-
rieke korting op dit moment, 5% of 
minder, als onderdeel van het dek-
kingsplan afgewezen en anderzijds 
wordt de mogelijkheid van een 
generieke korting in een later stadium 
overeind gehouden. Daarover spreken 
wij, terwijl de Staatssecretaris morgen 
wellicht in spanning zal zitten afwach-
ten wat de Ministers onder elkaar 
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Schutte 
bediscussiëren over het al dan niet 
doorgaan van een generieke korting 
op 1 oktober. De Staatssecretaris zal 
mij ten goede houden, dat ik van de 
argumenten niet erg onder de indruk 
ben. 

Ik heb al gezegd dat de intentie van 
het amendement van CDA en VVD mij 
aanspreekt. Dat is zo gebleven, 
ondanks de kritische tot zeer kritische 
reactie van de Staatssecretaris. De 
intentie spreekt mij aan, omdat ik de 
indruk heb dat hierdoor de schrijnend-
ste gevallen wellicht kunnen worden 
ondervangen. Niettemin zijn een 
aantal zeer essentiële vragen gesteld, 
ook door de Staatssecretaris. 

Hij heeft gezegd, dat de betrokkene 
niet altijd het bewijs zal kunnen 
leveren. De mogelijkheid van oneigen-
lijk gebruik van gegevens van de 
belastingdienst en van het ziekenfonds 
is aanwezig en kan tot problemen 
leiden. Ik verzoek de indieners van het 
amendement op deze argumenten in 
te gaan. Leidt het niet gemakkelijk tot 
een vorm van rechtsongelijkheid? 
Mevrouw Ter Veld heeft gewezen op 
de mogelijkheid van beroepszaken. 
Het zijn punten die wij duidelijk 
moeten overwegen, alvorens tot 
amendering over te gaan. 

Wat betreft het alternatief van de 
beperking van de maatregel tot 
21-jarigen: het sterkste punt van de 
Staatssecretaris was naar mijn gevoel 
zijn stelling, dat de WWV een loonver-
vangende maatregel is. Dat is juist. 
Als zodanig is enige logica aanwezig 
om te kiezen voor de grens van 23 
jaar. Elke logica moet echter op haar 
redelijkheid worden getoetst in het 
concrete geval. 

Mijn invalshoek is dan ook de vraag 
geweest waar de grens van de 
redelijkheid van deze maatregel, die 
op zich zelf al zo pijnlijk overkomt, 
ligt. Naarmate men ouder is gaan de 
bezwaren van de maatregel die wordt 
voorgesteld ook zwaarder wegen, 
zeker als zij samenvalt met andere 
maatregelen die dezelfde groep raken. 
Daarom wil ik het element van de 
logica van een loonvervangende 
maatregel minder zwaar laten wegen 
dan het argument van de Redelijkheid. 

Hoe zit het met de dekking als een 
amendement wordt ingediend als ik 
zojuist suggereerde? Ook al zijn wij 
geen participanten in het regeerak-
koord, als het gaat om een bedrag 
van f 100 min. structureel moeten wij 
trachten mee te denken over de 
dekking. Mijn suggestie is een 
generieke korting van 1,5% als 
aanvulling op de maatregel tot 

beperking tot 21 jaar. Ik blijf duidelijk 
bij deze voorkeur. Na de woorden die 
ik over de generieke korting heb 
gesproken zal het duidelijk zijn dat ik, 
zeker als het gaat om 1,5%, geenszins 
onder de indruk ben van de bezwaren 
die zijn aangevoerd. Zolang het 
amendement van CDA en VVD ter 
tafel is, is een eventueel amendement 
hierover echter niet veel meer dan 
een schijnmanoeuvre. Daarom heb ik 
het amendement niet ingediend. 
Misschien kan de Staatssecretaris in 
tweede termijn nieuwe argumenten 
aanvoeren ter onderbouwing van zijn 
standpunt. 

Ten slotte wil ik nog iets zeggen 
over de overgangsbepaling. De 
Staatssecretaris heeft gezegd, begrip 
te hebben voor de argumenten die 
ten grondslag liggen aan het amende-
ment van de heer Van der Vlies en mij 
op dit punt. Het kost echter f 20 min. 
De Staatssecretaris vindt het redelijk 
van deze groep iets meer te vragen 
dan van een willekeurige andere 
groep. Dat kan zo zijn, maar dan gaat 
toch de vraag naar de redelijkheid van 
zo'n overgangsregeling meespelen. 

Wij moeten eraan vasthouden dat 
pas wanneer het parlement heeft 
gesproken van de burgers mag 
worden verwacht dat zij daarmee 
rekening gaan houden. Ik neem aan 
dat de Staatssecretaris het met mij 
eens is, dat het niet zo kan zijn, dat 
alle voorstellen die het kabinet 
conform het regeerakkoord doet qua 
inhoud eigenlijk al vaststaan op het 
moment van indiening. 

Wetgeving is nog altijd een zaak 
van Regering en parlement en niet 
van werkgroep A en B met de voorzit-
ters van de twee fracties erbij. 
Wetgeving behoort in het parlement 
inhoudelijk aan de orde te zijn, zeker 
als daarbij de ombuigingstaakstelling 
qua omvang in acht wordt genomen. 

Als extra argument komt hier bij dat 
het vanaf het begin een zaak was die 
zeker ook in haar vormgeving omstre-
den was. Dat is een reden te meer 
voor de belanghebbenden om de 
hoop levend te houden dat er wellicht 
een andere uitspraak uit zou komen 
dan het kabinet voorstelde. Die hoop 
kon niet alleen bestaan bij de uitke-
ringsgerechtigden maar ook bij de 
uitvoeringsinstanties. Als deze wet tot 
stand komt moeten zij niet alleen hun 
eigen beleid aanpassen, maar boven-
dien moeten zij trachten het aan de 
uitkeringsgerechtigden te verkopen. 
Dat lijkt mij een reden te meer om 
tenminste een termijn van drie 
maanden in acht te nemen. 

Over blijft dan het punt van de 
financiële consequenties. De twintig 
miljoen die het extra zou kosten 
mogen geen argument zijn om het 
niet door te laten gaan. De Staatsse-
cretaris heeft immers zelf gezegd dat 
deze maatregel meer oplevert dan, 
conform het regeerakkoord, was 
voorzien. Hij voegt er meteen aan toe 
dat hij dat heel goed kan gebruiken 
voor andere maatregelen waarop hij 
tekort komt. 

Dat kan wel waar zijn, maar eerst 
moet dan toch de redelijkheid van de 
maatregel zelf vaststaan. Daarom is 
dit toch wel het eerste dat in aanmer-
king komt. Het zal duidelijk zijn dat 
mijn handtekening onder het amende-
ment blijft staan en ik neem aan dat 
dit ook geldt voor de eerste onderte-
kenaar. 

Staatssecretaris De Graaf: De heer 
Schutte zei dat dit 20 miljoen extra 
zou kosten, maar dat is drie keer 20 
miljoen. 

De heer Schutte (GPV): Nee, want ik 
neem aan dat de Staatssecretaris er 
niet van uitgaat dat zijn maatregel pas 
op 1 juli zal ingaan. Het kost 20 
miljoen per maand. De Staatssecretaris 
hoopt zelf op 1 mei, misschien 1 juni. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Tijdens een 
van de twee mondelinge overleggen 
met de vaste Commissie over de 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid heb ik van deze Staatssecre-
taris de toezegging gekregen dat niet 
via concrete maatregelen op de 
herziening van dat stelsel vooruit zou 
worden gelopen. Ik ben het met de 
heer Leerling eens dat de Kamer mag 
verwachten dat deze twee overleggen 
dienen als basis voor de adviesaan-
vrage aan de SER en de Sociale 
Verzekeringsraad en niet als basis 
voor wetgeving nu. 

Ik houd de opvatting staande dat 
deze maatregel door bezuinigingsover-
wegingen wordt ingegeven. Het 
antwoord heeft dat, misschien onge-
wild, alleen maar duidelijker gemaakt. 
Het antwoord was alleen to the point 
toen het om de cijfers ging. Verder is 
het nattevingerwerk zowel wat betreft 
de inkomenspositie van jongeren en 
hun zogenaamd relatief gunstige 
positie als wat betreft de werkelijke 
besparingen. 

Het is dat zeker - en ik vind dat echt 
erg - als de Staatssecretaris deze 
maatregel verdedigt in verband met 
toekomstige werkgelegenheid voor 
jongeren. Daar kan hij beter niets 
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Beckers-de Bruijn 

meer over zeggen. Jongeren hebben 
de laatste jaren veel ingeleverd; zij 
hebben er aileen maar veel meer 
werkloosheid voor teruggekregen. 
Minister Albeda heeft jaren geleden al 
hetzelfde argument gebruikt, ten 
onrechte. 

Ik heb niet voor niets bij interruptie 
de vraag gesteld naar het werkelijke 
rendement van deze maatregel. Ik wi l 
daarop nu toch graag een duidelijk 
antwoord hebben. Ik zal nog eens 
uitleggen wat ik daarmee bedoel. De 
Staatssecretaris van Sociale Zaken 
spreekt over zijn verantwoordeli jkheid. 
Hij heeft het dan over het geld dat hij 
binnen het kader van het huidige 
financieel-economische beleid moet 
inleveren bij de Minister van Financiën. 

Ik spreek over een andere verant-
woordeli jkheid van hem als bewinds-
man, namelijk zijn verantwoordeli jk-
heid voor het maatschappelijk kunnen 
functioneren van mensen, voor het 
goed reilen en zeilen van een samen-
leving, waarin mensen ook straks nog 
wat onderlinge solidariteit kunnen 
opbrengen. 

Ik constateer dan dat een bezuiniging 
tot een bedrag van 265 miljoen in 
feite hoogstens 90 mil joen oplevert, 
dat de gevolgen van de koopkrachtver-
mindering in elk geval niet positief 
zijn voor onze economische bedrijvig-
heid en dat dit de zoveelste maatregel 
is waarbij het feitelijk bespaarde 
bedrag niet in verhouding staat tot de 
financieel-economische problemen 
die men wi l oplossen en niet in 
verhouding staat tot de grote maat-
schappelijke weerstand die deze 
maatregel oproept. 

Om dat rendement gaat het. Dat 
zou ik vandaag toch wel graag op 
tafel wil len hebben. Ik kan mij niet 
voorstellen dat de Staatssecretaris 
met dit wetsvoorstel is gekomen 
zonder dat hij niet alleen alle financiële 
maar ook alle maatschappelijke voor-
en nadelen heeft bekeken. 

Ik houd ook staande, dat jongeren 
gediscrimineerd worden en dat er 
sprake is van strijdigheid met de 
Grondwet. Terwijl we een systeem 
hebben van minimum-jeugdlonen, 
waarin leeftijd en arbeidsverleden een 
duidelijke rol spelen, terwijl leeftijd 
en arbeidsverleden in dit systeem 
steeds sterker gaan meespelen - zie 
de voorgenomen verlaging van de 
minimum-jeugdlonen per 1 juli -
terwijl arbeidsverleden en leeftijd via 
de minimum-jeugdlonen dus steeds 
harder doorwerken in de WW- en 
WWV-uitkeringen als jongeren 
werkloos worden, wordt nu deze 

werknemerszekerheid zelf afgeschaft 
voor één bepaalde groep mensen, 
namelijk jongeren die nog geen 23 
jaar zijn. 

Dat is ongerechtvaardigd onder-
scheid maken, dat is discriminatie. 
Dat is in strijd met de Grondwet, zoals 
er ook sprake is van ongerechtvaardigd 
onderscheid en van discriminatie 
wanneer gehuwde vrouwen als 
werknemer anders worden behandeld 
dan andere werknemers. Het vreemde 
is, dat wi j allemaal de wet wil len 
ontdoen van discriminerende bepalin-
gen voor vrouwen, ook wat de WWV 
betreft, maar dat er nu voor jongeren 
een nieuwe uitzonderingspositie 
wordt geschapen. Zou dat dan geen 
discriminatie zijn? Ik zou graag van de 
Staatssecretaris op dit punt een veel 
duidelijker uitleg krijgen dan hij in 
eerste termijn heeft gegeven. 

D 
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat mij in deze discussie 
opvalt is, dat er niet principieel op de 
zaak wordt ingegaan. De discussie 
gaat alleen maar over leeftijden, 
bedragen en in- en uitverdieneffecten 
en steeds andere miljoenenbedragen 
worden genoemd. Ook is gebleken, 
dat niet eens echt duidelijk is, wat in 
werkelijkheid wordt bezuinigd en 
welke de gevolgen voor de jongeren 
zelf zullen zijn. 

Wat helemaal niet aan de orde komt 
Is de maatschappelijke schade, het 
verdriet, de frustratie enz. Ik blijf erbij, 
dat op deze manier mensen terzijde 
worden geschoven en dat het financie-
ringstekort zwaarder weegt dan de 
mensen. Zo'n bezuinigingsmaatregel, 
waarover het nu gaat, zou alleen maar 
mogen worden besproken als daarbij 
ook ons economisch stelsel werd 
betrokken. 

In een economie als de onze, die 
alleen steunt op het winstprincipe, is 
arbeid niet meer dan een kostenfactor 
en zal het streven wel erop gericht 
moeten zijn om deze kostenfactor 
omlaag te brengen. De bedrijven 
zullen daardoor steeds kapitaalinten-
siever worden in plaats van arbeidsin-
tensief. De uitstoot van arbeid zal 
daardoor voortgaan. Dat doet deze 
maatregel zo schrijnend zijn. Zij 
betekent een drastische verlaging van 
inkomen voor veel jongeren zonder 
dat daar tegenover een enigszins 
dragelijk toekomstbeeld staat. 

Zou de Staatssecretaris daarover 
nog eens iets kunnen zeggen? Wat 
denkt hij van de toekomst van deze 
jongeren? Het gaat om onze jeugd. 

Het gaat niet alleen om haar toekomst 
maar ook om de toekomst van onze 
samenleving. Het gaat over jongeren 
net voor en net over de drempel van 
de volwassenheid, die geconfronteerd 
worden met een vri j uitzichtloze 
situatie wat het verkrijgen van zinvolle 
arbeid betreft en die dan ook nog 
eens in hun inkomen worden gekort. 

Ten slotte is het de vraag, of deze 
maatregel als rechtvaardig mag 
worden aangemerkt. Zowel in zijn 
schriftelijke beantwoording als 
vanmorgen wees de Staatssecretaris 
een generieke verlaging van de WWV 
af. De argumentatie van de Staatsse-
cretaris heeft mij niet kunnen overtui-
gen. Wanneer een pijnlijke maatregel 
over meer mensen wordt verdeeld, 
zal de pijn veel minder zijn. 

De Staatssecretaris noemde 
vanmorgen een percentage van 5, 
maar men zou ook aan een veel 
geringer percentage kunnen denken. 
Dan zullen jongeren niet het gevoel 
behoeven te hebben, dat zij alleen 
vanwege het feit dat zij jong zijn 
worden gepakt. Ook dat gevoel van 
onrechtvaardig behandeld te zijn 
levert een maatschappelijke schade 
op die meegewogen had behoren te 
worden. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De maatregel die wij 
vandaag bespreken is een buitenge-
woon pijnlijke. Dit is in de loop van 
het debat wel duidelijk geworden. Het 
is ook duidelijk geworden dat wij het 
ons niet kunnen permitteren, op 
grond van de gegevens die de 
Staatssecretaris ons vanmorgen heeft 
gegeven, dit soort pijnlijke keuzes uit 
de weg te gaan. Het nu aan de orde 
zijnde wetsontwerp is de invulling van 
een voorstel dat onderdeel uitmaakte 
van een pakket van f 1.215 miljoen dat 
wi j in december 1982 in de Kamer 
hebben behandeld. 

Dit wetsontwerp zou eigenlijk 
gelijktijdig met dat pakket zijn behan-
deld. Wanneer wij praten over 
maatregelen die in dit wetsontwerp 
zijn opgenomen, gaat het niet alleen 
om dat ene onderdeeltje. De afweging 
die moet worden gemaakt, is in 
hoeverre in het totale pakket van 
ombuigingen, tegen de achtergrond 
van de sociaal-economische situatie 
waarin wi j ons bevinden in Nederland, 
deze maatregelen wenselijk en 
noodzakelijk is. Daarbij komen tal van 
zaken aan de orde. 

Het pakket was bedoeld om ten 
aanzien van de begroting voor 1983 
een aantal aanvullende maatregelen 
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Linschoten c 
te nemen, te voorkomen dat het < 
financieringstekort dit jaar niet al te c 
zeer uit de hand zal lopen en te z 
voorkomen dat de collectieve lasten- f 
druk, die dit jaar het percentage van l 
60% overschrijdt, niet nog sterker zal ? 
stijgen. c 

Dit zijn kwesties waar een heleboel s 
Nederlanders, onder anderen de 
mensen die geraakt worden door deze t 
maatregel, belang bij hebben. Een c 
ander belang, in het kader van deze s 
ombuigingen, is dat wij ons moeten f 
realiseren dat er erg veel voor nodig * 
is om voor de toekomst sociale * 
zekerheid veilig te stellen. Dit zijn ' 
allemaal belangen die moeten f 
worden afgewogen tegen deze c 
afzonderlijke maatregelen. k 

Ik ben van mening dat de Staatsse- £ 
cretaris vanmorgen klip en klaar heeft c 
aangegeven wat de noodzaak is tot t 
deze maatregelen. Hij heeft ook < 
aangegeven wat de ontwikkeling is s 
geweest van de uitgaven voor bij £ 
voorbeeld werkloosheidsregelingen. 
Op dit moment is er sprake van een c 
verdubbeling boven een niveau van f 
tien miljard. Iedereen die deze zaken * 
op zich laat inwerken, zal tot de { 
conclusie moeten komen dat wij < 
weliswaar enorm veel argumenten f 
kunnen bedenken waarom het I1 

onplezierig is om deze maatregel te 
nemen, maar iedereen die deze zaken I1 

eerlijk op een rijtje zet, moet conclu- c 
deren dat er wel degelijk maatregelen r 
moeten worden genomen. f 

Ik maak vervolgens enige opmerkin- s 
gen overdevoorgesteldemaatregelen. v 
In eerste termijn heb ik gesproken c 
over een cumulatie van diverse * 
maatregelen die bepaalde groepen « 
raken. Ik heb aangegeven dat, als men 
maatregelen neemt voor een bepaalde l 
groep, bij voorbeeld jongeren, men < 
daarmee niet eindeloos kan doorgaan. I 
Op een gegeven ogenblik bereikt men i 
een grens. I 

Op verzoek van mevrouw Ter Veld I 
heb ik aangegeven waar de grens ligt \ 
voor de fractie van de VVD. Ik denk I 
dat het belangrijk is, juist ook om i 
maatregelen ten aanzien van een > 
bepaalde groepte verdedigen, dat I 
men zich op voorhand realiseert waar < 
de grens moet worden getrokken. Ik ' 
heb aan de Staatssecretaris gevraagd, < 
waar de grens voor het kabinet ligt. i 
Hij heeft daar nog niet op gereageerd. 1 
Ik vraag hem om het in tweede ; 
termijn wel te doen. i 

Er zijn veel opmerkingen gemaakt < 
over de stelselwijziging en over de . 
vraag in hoeverre dit wetsontwerp 
vooruitloopt op die stelselwijziging. Ik 

geloof dat wij het er met zijn allen r 
over eens zijn, dat wij, als wij maatre- r 
gelen in de sfeer van de sociale 1 
zekerheid nemen, ook bezuinigings- ( 
maatregelen, er haast niet aan voorbij i 
kunnen gaan dat er principes in het \ 
geding zijn die ook in het kader van • 
de stelselwijziging een bepaalde rol 
spelen. 

Ook hetgeen de Staatssecretaris op 
e dit punt heeft gezegd, zou ik willen 

onderstrepen. Wanneer wij ons op het • 
standpunt zouden stellen dat, op het 
moment dat maatregelen ook maar < 
enigszins raken aan die stelselwijziging ] 
en aan de discussie die wij nog 
moeten voeren, wij die maatregelen 
niet kunnen treffen, zuiver en alleen 
op grond van die overweging, dan 
betekent dit dat wij in de sfeer van de . 
sociale zekerheid vrijwel niets kunnen 

t doen aan kostenmatiging op korte 
termijn. Iedereen weet hoe de kosten-
ontwikkeling in de sfeer van de . 
sociale zekerheid is geweest in de ( 

afgelopen jaren. 
Het zou van onverstandig beleid 

getuigen, wanneer wij ons op voor-
hand zouden neerleggen bij die 
kostenontwikkeling en wanneer wij op 
grond van een aan de gang zijnde 
discussie niet in staat zouden zijn om I 
maatregelen te treffen die eigenlijk 
kei- en keihard nodig zijn. 

Ik maak nu nog een aparte opmer-
i king in relatie tot het interruptiedebatje 

dat wij vanmorgen hebben gehad. De 
i heer Leerling heeft gevraagd of wij 

niet langzamerhand bezig zijn, ons , 
i- steen voor steen in te metselen, zodat . 
i. wij dadelijk helemaal geen discussie 

over de stelselwijziging behoeven te 
voeren, omdat wij die stukje bij beetje 
al hebben gerealiseerd. 

n De maatregel, waarover wij vandaag 
e spreken, is in eerste instantie bedoeld 

om de uitgaven in de collectieve 
l, sector binnen de perken te houden en 
n niet om vooruit te lopen op de , 

komende wijziging van het sociale-ze- , 
kerheidsstelsel. Als er maatregelen 
worden genomen, die raken aan 
principes in het kader van de discussie . 
rond een stelselwijziging, betekent dit J 
voor de VVD-fractie niet dat bij die , 
komende discussie moet worden ( 

r vastgehouden aan besluiten die nu 
worden genomen. Die discussie zal « 

I, een open discussie moeten zijn 
waarbij wij ons niet moeten beperken . 

I. tot de zaken die nog niet aan de orde , 
zijn geweest in het kader van bij 
voorbeeld de maatregel die wij , 
vandaag bespreken. 

De heer Leerling (RPF): Dan constateer I 
ik dat de heer Linschoten de zaak wat I 
meer relativeert dan de Staatssecreta- \ 

I 

ris vanmorgen. Ik ben overigens blij 
met de uitspraak van de heer Linscho-
ten dat de zaak bespreekbaar blijft en 
dat wij vandaag geen besluiten 
nemen waaraan wij vastgeklonken 
worden. 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb 
geen enkele reden om aan te nemen 
dat de Staatssecretaris er niet precies 
zo over denkt. Ook in december bij 
het debat over de minimumdagloon-
bepalingen hebben wij deze vraag 
aan de orde gehad. Toen gaf de 
Staatssecretaris aan dat, ondanks het 
feit dat bepaalde bezuinigingsmaatre-
gelen moesten worden genomen, het 
duidelijk was dat de principes en 
uitgangspunten van het stelsel van 
sociale zekerheid tot en met het einde 
van de discussie over de stelselwijzi-
ging bespreekbaar blijven. Ik heb dit 
nu nog even onder woorden gebracht 
omdat het interruptiedebatje van 
vanmorgen geen duidelijkheid heeft 
gebracht. 

De Staatssecretaris zal het met mij 
eens zijn dat, als je over dit soort 
maatregelen discussieert, het belang-
rijk is te weten waar je naar toe wilt 
met de sociale zekerheid, ook al wil je 
je daarop niet op voorhand vastleggen. 
Hij heeft gezegd dat hij zich bij het 
voorbereiden van de onderhavige 
maatregel wel degelijk heeft gereali-
seerd wat hij in zijn hoofd had 
omtrent de toekomst van het stelsel 
van sociale zekerheid en in dit geval 
omtrent de werkloosheidsregelingen. 
Voor degenen, die niet precies weten 
hoe de adviesaanvrage aan de SER 
eruit gaat zien, zal het bijzonder 
moeilijk zijn om mee te denken. Ook 
in het kader van dit soort wetsontwer-
pen is het van groot belang dat de 
adviesaanvrage aan de SER zo snel 
mogelijk klaar is en dat wij daar allen 
kennis van kunnen nemen. 

De Staatssecretaris heeft het amen-
dement van VVD en CDA niet met 
gejuich ontvangen. De VVD-fractie 
heeft het amendement mede-onderte-
kend op grond van een aantal overwe-
gingen die te maken hebben met 
redelijkheid. Wanneer iemand gedu-
rend een periode van 130 weken heeft 
gewerkt en premies en belasting heeft 
betaald, mag daar wel iets tegenover 
staan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben niet 
teruggekomen op de vraag om met 
voorkoming van ongewenste effecten 
in verdergaande mate dan voorgesteld 
tegemoet te komen aan de kantteke-
ningen van de fractievoorzitters bij 
het rapport van werkgroep A, want ik 
ben het met de Staatssecretaris eens 
wat de onbillijke uitwerking ervan 
betreft. 
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(.inschoten 
Ik wil er echter op wijzen, dat 

daarvan ook sprake is in dit geval. Het 
is onredelijk om jongeren, die meer 
dan 2,5 jaar gewerkt hebben en 
belasting en premies hebben betaald, 
na een half jaar in één keer onder de 
bijstand te laten vallen. Ik kan mij 
voorstellen dat in het kader van de 
komende stelselwijziging ruimere 
afspraken worden gemaakt die niet 
worden beperkt tot één leeftijdsgroep. 

Ook ten aanzien van de bewijslast 
meen ik dat de argumentatie van de 
Staatssecretaris niet geheel sluitend 
is. 

De VVD-fractie heeft er geen 
problemen mee, de bewijslast bij de 
werknemer te leggen. Het lijkt ons 
volstrekt redelijk en ook praktisch dat 
iemand die meent recht te hebben op 
een WWV-uitkering op grond van een 
aantal overwegingen, zoals een 
arbeidsverleden van 2,5 jaar, ook 
aangeeft, waaruit dat heeft bestaan. 
Dat lijkt mij voor de betrokkene ook 
niet onmogelijk. Dat betekent dat je 
helemaal niet behoeft te beginnen 
met het opzetten van een registratie-
systeem; dan kun je met een veel 
eenvoudiger procedure volstaan. 

Ook over de duur van de WWV-uit-
kering waarop de betrokken groep 
recht zou krijgen, heeft de Staatssecre-
taris een opmerking gemaakt. Ik zou 
erop willen wijzen dat, ondanks de 
argumenten die ik zojuist wederom 
op tafel heb gelegd om de redelijkheid 
van dit recht aan te tonen, de duur 
van de uitkering in ons amendement 
gehalveerd is vergeleken met de 
huidige situatie. Dat lijkt ons als er 
sprake is van een arbeidsverleden, 
zelfs als het maar een beperkt arbeids-
verleden is, volstrekt redelijk. 

Dan de kosten die het amendement 
met zich zou brengen. De Staatssecre-
taris heeft een rekenvoorbeeldje 
gegeven, aangevend dat ook hij niet 
over exacte informatie beschikt en dat 
het geheel dus voor een belangrijk 
deel op nattevingerwerk berust. Een 
belangrijk uitgangspunt is de kosten 
die gemoeid zouden zijn met dit 
amendement als 25% van de WWV'ers 
in Nederland ervan konden profiteren. 

Ik waag te betwijfelen dat dat zo 
zou zijn. We spreken nu over personen 
die langer dan 2,5 jaar in dienstbetrek-
king zijn. Dat is op zich zelf al geen 
overdreven groot gedeelte van de 
groep waarover wij nu spreken. Dan 
moeten ze nog werkloos zijn en 
bovendien langdurig. Ik denk dat wel 
aan te tonen is dat juist jongeren die 
al 2Vz jaar werkervaring hebben 
opgedaan, een zeer geringe kans 
hebben op langdurige werkloosheid. 

Al met al schat ik dat de groep die 
van dit amendement zou kunnen 
profiteren, klein is en dat de hieraan 
verbonden kosten derhalve aanzienlijk 
lager zijn dan de Staatssecretaris 
heeft aangegeven. Op grond van 
overwegingen van redelijkheid en 
billijkheid zou deze clausule moeten 
worden ingebouwd, op grond van 
dezelfde overwegingen die de 
Staatssecretaris heeft gegeven om 
niet akkoord te gaan met invulling van 
de kanttekeningen van de fractievoor-
zitters als het gaat om de nieuwe dan 
wel ook om de oude gevallen. 

Dan de eventuele strijdigheid van 
dit wetsontwerp met de Grondwet. Ik 
heb mij wat verbaasd over de opmer-
kingen die daarover gemaakt zijn. Ik 
heb geen enkel echt argument 
gehoord waarom dit wetsontwerp in 
strijd zou zijn met welk onderdeel van 
de Grondwet dan ook. Er zijn twee 
artikelen van de Grondwet in het 
geding. In eerste instantie het gelijk-
heidsbeginsel, een artikel waarin 
wordt bepaald, dat men in Nederland 
in dezelfde gevallen gelijk wordt 
behandeld. 

Dit wetsontwerp, in al dan niet 
geamendeerde vorm, maakt daar op 
geen enkele manier inbreuk op. 
Iedereen in Nederland zal, ook als dit 
wetsontwerp kracht van wet heeft, als 
hij in dezelfde situatie verkeert - bij 
voorbeeld dezelfde leeftijd heeft of 
hetzelfde arbeidsverleden - op exact 
dezelfde manier worden behandeld. 
Het lijkt mij dan ook goedkoop om te 
beweren dat hier sprake zou kunnen 
zijn van 'strijd met de Grondwet'. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dan begint 
u zeker te rekenen, als u het heeft 
over 'iedereen in Nederland', vanaf 23 
jaar. 

De heer Linschoten (VVD): Wij 
hebben het over de werking van de 
WWV en het al dan niet daar recht op 
hebben. Ik constateer dat op het 
moment dat dit wetsontwerp kracht 
van wet heeft, iedereen in Nederland 
die zich in dezelfde situatie bevindt, 
een gelijk geval is en op een gelijke 
manier wordt behandeld door die 
wet. Dat is mijn conclusie en dat is 
ook de eis die de Grondwet stelt en 
daaraan moeten wij, als mede 
wetgevende vergadering, toetsen. Die 
toetsing kan dit wetsontwerp zonder 
enige twijfel doorstaan. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat 
betekent dat als je een werkloze 
werknemer bent en je bent nog geen 
23 jaar, maar je hebt wel 3 jaar 
gewerkt, je dan geen recht meer hebt 
op WWV. Als je boven de 23 jaar bent 

heb je echter wel recht op WWV. Dat 
verschil wordt gemaakt in het wets-
ontwerp. 
De heer Linschoten (VVD): Precies, 
dat verschil wordt gemaakt. Dit neemt 
niet weg dat in het voorbeeld dat u 
noemt, de persoon die dat overkomt, 
op dezelfde manier wordt behandeld 
als ieder ander persoon die zich in 
dezelfde situatie bevindt. Dit is 
hetgeen waarom de Grondwet vraagt. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Kunt u dan 
aangeven wat het verschil is tussen 
een 18-jarige werkloze bouwvakker en 
een 30-jarige werkloze bouwvakker? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
En zitten die vandaag anders in het 
systeem, ja ofte neen? Wij hebben tot 
nu toe in het systeem.... 

De Voorzitter: De heer Linschoten 
heeft het woord. 

De heer Linschoten (VVD): Mevrouw 
Kraaijeveld heeft volstrekt gelijk. U 
kunt het natuurlijk al of niet eens zijn 
met de vraag of men mensen met een 
langer arbeidsverleden of met een 
andere leeftijd in het kader van de 
sociale wetgeving op een andere 
manier moet behandelen, maar dit is 
niet het punt waarop men een 
toetsing aan de Grondwet uitvoert. 

De Grondwet gaat er alleen maar 
van uit, dat getoetst moet worden of 
er sprake is van gelijke behandeling in 
gelijke gevallen. Op het moment 
waarop in de wetgeving in formele zin 
een onderscheid wordt gemaakt in die 
zin dat gevallen op een andere manier 
worden gedefinieerd, dat in de wet 
wordt geconcludeerd dat er sprake is 
van gevallen die niet gelijk zijn aan 
elkaar, dan vraagt de Grondwet 
slechts dat iedereen die in exact 
dezelfde casuspositie verkeert, op 
dezelfde manier wordt behandeld. 

Men kan het eens zijn of niet eens 
zijn met het feit dat iemand van 18 
jaar in het kader van de sociale 
zekerheid anders wordt behandeld 
dan iemand van 30 jaar, of dat 
iemand met een arbeidsverleden van 
12 jaar anders wordt behandeld dan 
iemand met een arbeidsverleden van 
zes maanden, maar dat is niet hetgeen 
de Grondwet vraagt. Daarom stel ik 
dat dit wetsontwerp niet in strijd is 
met de Grondwet. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dan legt de 
VVD de Grondwet zo uit dat ook 
straks bij voorbeeld een bepaling kan 
worden ingevoerd, die ertoe strekt dat 
men alleen recht heeft op een wer-
kloosheidsuitkering als men ouder 
dan 30 jaar is. 
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De heer Linschoten (VVD): Dat zou 
inderdaad wel in strijd zijn met de 
Grondwet. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Waarom? 

De heer Linschoten (VVD): Omdat in 
lid 3 van art. 30 voor de Regering heel 
duidelijk de verplichting is opgenomen 
mensen een bepaalde voorziening ten 
dienste te doen staan. Dat moet wel 
degelijk gebeuren. Op het moment 
dat er geen recht op een WWV-uitke-
ring bestaat, betekent dat dat er een 
RWW-uitkering wordt gegeven. 
Kortom, aan het grondwettelijke 
vereiste is voldaan. 

Het gaat om gelijke behandeling in 
gelijke gevallen. Ik herhaal het 
nogmaals. Het voorbeeld dat u 
noemt, heeft betrekking op een ander 
grondwetsartikel dan dat waarin het 
gelijkheidsbeginsel staat, maar ook 
daarvan zeg ik dat dit wetsontwerp 
daarmee op geen enkele manier in 
strijd komt. Ik denk ook niet dat u het 
kunt aantonen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): U gaat niet 
echt op de argumenten in. Natuurlijk 
is er een RWW-uitkering voor iedereen 
van 18 tot 65 jaar. Daar gaat het hier 
niet om. Het gaat erom dat binnen de 
WWV nu een onderscheid gemaakt 
wordt tussen mensen jonger dan 23 
jaar en mensen van 23 jaar en ouder. 
U hebt daarvoor geen enkel argument 
gegeven. 

De heer Linschoten (VVD): Op welke 
plaats in de Nederlandse Grondwet 
wordt dat verboden? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Artikel 1! 

De heer Linschoten (VVD): Ik ben dit 
niet met u eens op grond van de 
argumenten die ik zojuist heb ge-
noemd. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Misschien mag ik het nog eens 
proberen. Ik weet niet of de heer 
Linschoten mijn betoog heeft gehoord 
over de behandeling van gehuwde 
vrouwen als werknemers. Het gaat 
inderdaad om de behandeling als 
werknemer, een zekerheid van 
werknemers, die op grond van leeftijd 
voor één bepaalde groep wordt 
afgeschaft. Dat mag bij gehuwde 
vrouwen ook niet. 

De WWV voor gehuwde vrouwen 
gaan wij straks instellen. Wij gaan de 
wetten op dit punt veranderen. Maar 
de redenering van de heer Linschoten 
leidt tot een heel andere conclusie: je 
mag één buitenlander best discrimine-
ren als je alle buitenlanders maar 
discrimineert. Dat is uw bedoeling! 
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De heer Linschoten (VVD): Ik vind dit 
een volstrekt verkeerde conclusie uit 
hetgeen ik heb gezegd. In de Grondwet 
staat een aantal criteria waaraan het 
gelijkheidsbeginsel wordt getoetst. U 
weet heel goed dat een aantal 
verschillen die gemaakt zouden 
kunnen worden, heel expliciet zijn 
verboden. Dat is dan ook uiteraard 
volstrekt niet de strekking van mijn 
opmerkingen. 

Maar om op uw eerste reactie in te 
gaan: de vraag of gehuwde vrouwen 
al dan niet recht hebben op een 
WWV-uitkering, wordt door mij op 
grond van mijn politieke mening 
bevestigend beantwoord. Zij zullen dit 
ook op grond van internationale 
wetgeven, de EG-richtlijnen, moeten 
krijgen. Dit zal echter niet moeten 
gebeuren op grond van het feit dat de 
huidige regeling in strijd is met de 
Nederlandse Grondwet. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Maar, mijnheer de Voorzitter 

De Voorzitter: Mag ik de leden erop 
wijzen dat de tweede termijn bijna 
even lang duurt als de eerste termijn 
en dat er nog een 'aardig' onderwerp 
aan de orde komt vanmiddag? 

Dat betekent dus dat de heer 
Linschoten zijn betoog nu voortzet. 

De heer Linschoten (VVD): U bent 
duidelijk. 

Ik zal mijn betoog besluiten met te 
zeggen dat ik blij ben met de opmer-
kingen die de Staatssecretaris heeft 
gemaakt over het derde spoor van het 
regeringsbeleid, plannen voor 
oplossingen voor jeugdwerkloosheid, 
oplossingen die door het aansluiten 
bij het leerlingwezen door dit kabinet 
voor een heel belangrlijk deel in de 
marktsector zullen worden gezocht. 
De VVD-fractie is het daarmee eens. 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
Staatssecretaris voor zijn reactie op 
onze bijdrage. Deze was soms 
positief, aangezien hij verheugenis 
vertoonde, hoewel hij niet over alles 
even verheugd was en juist over het 
amendement minder dan wij hadden 
gehoopt. 

Mevrouw Ter Veld dacht mijns 
inziens wat al te positief over hetgeen 
in de Kamer gebeurde. Zij zei dat het 
voorstel kamerbreed niet werd 
aanvaard. In deze uitspraak kon ik mij 
niet helemaal vinden. Wij zetten wel 
kanttekeningen bij het voorstel en 
brengen er verbeteringen in aan, 
maar het gaat ons te ver indien 
geconcludeerd wordt dat wij het 
voorstel niet aanvaarden. 

Wet Werkloosheidsvoorziening 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Een van 
tweeën: mevrouw Kraaijeveld 
aanvaardt volledige afschaffing van 
het recht op uitkering of niet. Zij 
aanvaardt dit kennelijk niet, aangezien 
zij een amendement indient voor een 
beperking. Ik begrijp er echt niets van! 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Ik aanvaard het voorstel als zodanig, 
zij het dat door de uitwerking - hiermee 
zijn wij het wat een belangrijk detail 
betreft niet eens — de titel van het 
wetsontwerp mijns inziens moet 
worden gewijzigd. In plaats van 
'beëindigen' van het recht op WWV 
moet er 'wijzigen' van dit recht in de 
titel staan. Hoewel dit een wezenlijke 
wijziging is, wil dit niet zeggen dat wij 
de hele operatie niet steunen. Wij 
willen het echter in de praktijk op een 
onderdeel anders uitwerken. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik vond het 
op zich zelf nog redelijke positief dat 
mevrouw Kraaijeveld trachtte nog iets 
te redden van de afschaffing van de 
rechten. Haar amendement houdt dus 
blijkbaar niets meer in, dan dat zij 
voor de afschaffing van de WWV-rech-
ten van beneden 23-jarigen is, tenzij 
zij keihard kunnen bewijzen dat zij 2,5 
jaar hebben gewerkt et cetera. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Ik dacht wel dat hierover een misver-
stand bestond. Ik zal dit nu uitleggen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Er is toch 
wel een verschil tussen het amende-
ment van mevrouw Kraaijeveld en het 
voorstel van Staatssecretaris De 
Graaf? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Zeker, er is een wezenlijk verschil, 
maar daarom is zijn voorstel nog niet 
geheel door ons aan de kant gescho-
ven. Wij amenderen op een bepaald 
punt zijn voorstel. De hele discussie 
over het grondrecht ontstaat mijns 
inziens door het volgende. De Staats-
secretaris wil arbeidsduur en duur 
van uitkering met elkaar in relatie 
brengen. 

Hij heeft dit in het systeem zo 
uitgewerkt, dat hij, door vijf jaar te 
nemen, daarmee tegelijkertijd een 
hele categorie de WWV laat 'over-
slaan'. Dit betekent dus dat hij het 
beginsel - hierover ben ik het met 
mevrouw Ter Veld eens; de WWV 
willen wij ten principale overeind 
houden en dat is ook de bedoeling 
van ons amendement - zo rigoureus 
uitwerkt dat hij het hiermee als het 
ware onderuit haalt en zo een hele 
categorie buiten de WWV zet. Wij 
staan echter in principe achter het 
beginsel dat de arbeidsduur in relatie 
met de uitkeringsduur mag worden 
gebracht. 
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Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijns 
inziens komt het er zelfs op 
neer, dat de Staatssecretaris de leef-
tijdsgrens hanteerde van acht jaar 
ouder dan zestien. Mevrouw Kraaije-
veld stipuleerde echter uitdrukkelijk 
dat zij een relatie met het arbeidsver-
leden in het voorstel wenste te zien. 
Laat zij ook de ruimte toe, dat die 
relatie straks voor boven 23-jarigen 
wordt ingevoerd? De Staatssecretaris 
kiest dus de leeftijd als uitgangspunt 
en mevrouw Kraaijeveld daarentegen 
het arbeidsverleden, op dit moment 
nog aan leeftijd gekoppeld. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
De redenering van de Staatssecretaris 
is eigenaardig. Wij konden hem dan 
ook niet helemaal volgen en hebben 
een amendement ingediend. Hij zegt 
immers het element van de arbeids-
duur te willen introduceren. Dit 
vooruitgrijpen op het stelsel vind ik 
op zich zelf van belang. Hij begrijpt 
ons verkeerd en denkt dat wij willen 
dat dit wordt doorgezet voor boven 
23-jarigen. 

Nee, wij hebben het nu uitsluitend 
over beneden 23-jarigen. Op het 
moment dat hij de arbeidsduur 
introduceert, werkt hij dit eigenlijk 
niet uit. Hij beschikt ook niet over een 
registratie van het arbeidsverleden en 
kan hieraan op geen enkele wijze 
handen en voeten geven. De argumen-
tatie van de arbeidsduur gebruikt hij 
wel en in de praktijk werkt hij blijkbaar 
uitsluitend met het begrip leeftijd, 
aangezien hij zegt dat dit voor de 
leeftijdscategorie tot 23 jaar geldt. Het 
verhaal van de vijf jaar arbeidsduur 
werkt hij zodanig uit, dat hierbij 
uitsluitend het begrip leeftijd wordt 
gehanteerd. 

Dit is het tegenstrijdige dat in het 
wetsvoorstel zit en dat halen wij er nu 
uit. Ik ben het wel eens met de 
constatering, dat wij ten principale 
wel wat pittigs doen in dit wetsvoor-
stel. Het aanbrengen van beperking 
op uitkeringen aan jeugdigen is de 
bedoeling van dit wetsvoorstel. Daar 
staan wij achter. Ik heb gisteren ook 
gemeld, hoe wij in de najaarsdiscus-
sies rond het regeerakkoord met dit 
type maatregel, voor deze jeugdigen, 
ook echt hebben ingestemd. Nog 
sterker: we hebben het zelf opgeschre-
ven, te zamen met de VVD. 

Mijnheer de Voorzitter! De Staatsse-
cretaris heeft wel begrepen - deze 
lange inleiding maakt het nog duide-
lijker - dat wij het wetsontwerp wel 
moeilijk vinden en dat wij het onge-
makkelijk vinden om het te accepteren, 

maar dat wij hem ten principale 
werkelijk willen steunen in zijn 
opvatting dat, ten aanzien van 
jeugdigen, de uitkeringen beperkt 
zouden moeten worden en dat dit 
juist geschiedt om goede doeleinden 
te bereiken. 

Sommigen hebben gezegd dat de 
Staatssecretaris vanmorgen een hele 
inleiding heeft gehouden, die 
eigenlijk helemaal niet relevant was, 
omdat wij dit allemaal al wisten: de 
slechte budgettaire situatie en het 
toenemen van de geweldige druk op 
het sociale zekerheidsstelsel, terwijl 
we dit ontzettend graag goed overeind 
willen houden. Ik vind het juist wel 
relevant dat de Staatssecretaris - wij 
hebben het gisteren, op een korte 
wijze, ook gedaan - de hele context 
aangeeft, waarin dit wetsvoorstel 
moet worden geplaatst, want anders 
is het ook niet goed te verdedigen: 
juist in dat licht mag van jeugdigen 
een inkomensoffer worden gevraagd. 
Dit gebeurt dan mede door deze wet. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is het feit 
dat we de in beginsel voor alle 
werknemers geldende werkloosheids-
voorzieningen, die toepasbaar zijn op 
een ieder ook voor jeugdigen overeind 
willen houden, terwijl de uitwerking 
van de wet te zien geeft dat deze ene 
categorie buiten de principiële 
toepassing van de WWV komt te 
staan, namelijk als het thans voorlig-
gende wetsvoorstel doorgang vindt. 
Om dit te veranderen, hebben wij ons 
amendement ingediend. 

Ik maak een paar opmerkingen 
daarbij, allereerst over de uitvoerbaar-
heid. Diverse collega's hebben vragen 
gesteld aan ons, als indieners. Ik zal 
daarop graag kort reageren en 
tegelijkertijd mijn antwoord toespitsen 
op een vraag aan de Staatssecretaris. 
Vanmorgen heeft de Staatssecretaris 
zich afgevraagd, of die jongeren wel 
allemaal geregistreerd staan bij de 
ziekenfondsen. 

Ik heb diep nagedacht over de 
vraag, welke verdienende jeugdige tot 
23 jaar - daarover spreken we - niet 
bij het ziekenfonds zou zijn geregi-
streerd. Het zou dan om een jeugdige 
moeten gaan, die al zoveel zou 
verdienen dat hij buiten de verplichte 
ziekenfondsverzekering valt. Ik kan mij 
geen andere categorie voorstellen, die 
als verdienende beneden 23-jarigen 
met een baan niet verplicht in het 
ziekenfonds zit. 

In de tweede plaats is er het punt 
van de werkgeversverklaring. Ik zie 
hier geen enkel probleem. Wij hebben 
thans de referte-eis van 130 dagen. 

Op dezelfde wijze - maar nu gaat het 
over een langere periode - moet 
duidelijk gemaakt kunnen worden dat 
men 130 weken heeft gewerkt, 
respectievelijk gedurende 130 weken 
een dienstbetrekking heeft gehad. 

Ik kan mij niet voorstellen dat er 
met de werkgevers veel narigheid zou 
komen, behalve als het bedrijf 
intussen failliet is gegaan. Wat dat 
betreft kan men - nu men deze zaak 
ziet aankomen - in ieder geval voor 
de toekomst vooruitziend zijn en 
zorgen dat men de werkgeversverkla-
ring bij de hand heeft op het moment 
dat men later misschien werkloos 
wordt. Ik kan mij niet zoveel mensen 
voorstellen, die niet echt aan een 
werkgeversverklaring zouden kunnen 
komen over de laatste 2,5 jaar. Maar 
misschien zijn er een paar. 

Dan is er nog een derde punt: de 
belastinggegevens. Elke persoon die 
belasting moet betalen omdat hij 
gewerkt heeft, heeft een T-biljet in te 
sturen. Je kunt toch je eigen T-biljet 
wel opvragen bij de belasting? 

Als ik dan kijk naar die drie moge-
lijkheden, vraag ik mij af, of er 
werkelijk nog één mens zou zijn, die 
geen enkel bewijsstuk op tafel zou 
kunnen leggen om aan te tonen dat 
hij zolang in een bepaalde dienstbe-
trekking heeft gezeten en tijdens de 
referteperiode daar en daar heeft 
gewerkt. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou mevrouw 
Kraaijeveld willen vragen, wat het 
verschil is met andere mensen die 
een uitkering vragen. Ook daar wordt 
van hen verwacht, dat zij iets zeggen 
en ook daar toetst de uitvoeringsorga-
nisatie of het klopt en of zij misschien 
nog andere rechten hebben. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Daar kom ik nog op. Ik had het nu 
eerst over de opmerking van de 
Staatssecretaris, waarbij ik mij 
eigenlijk niet veel kan voorstellen. Ik 
denk dat de cumulatie van al die door 
mij opgenoemde narigheid die 
mensen zou kunnen overkomen - het 
failliet gaan van de werkgever etc. - , 
nooit kan leiden tot de conclusie dat 
er een aantal personen zijn, die niet 
kunnen aantonen dat zij 2,5 jaar 
hebben gewerkt. 

Ook de heer Schutte heeft hiernaar 
gevraagd. Ik zie derhalve niet in dat 
hierbij rechtsongelijkheid zal optreden, 
al is het natuurlijk altijd mogelijk. 

Mevrouw Ter Veld heeft gevraagd 
naar de bewijslast. In verband 
hiermee denk ik aan de gang van 
zaken bij de periode van 130 dagen 
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die mensen gewerkt moeten hebben 
om inderdaad het recht op WW te 
kunnen realiseren. Hoewel het hierbij 
om een wat langere termijn gaat, zal 
men ook hierbij op dezelfde wijze de 
duur van de arbeidsperiode moeten 
aantonen. Het enige verschil is dat in 
het geval van een verschil van 
mening tussen een sociale dienst en 
een uitkeringsgerechtigde die meent 
dat hij aanspraak kan doen gelden op 
een WWV-uitkering, de bewijslast op 
dat moment niet bij de sociale dienst 
ligt, maar bij de persoon zelf. 

Niet de sociale dienst moet dan 
naar het ziekenfonds gaan om bij 
voorbeeld papieren op te vragen, wat 
ook niet mogelijk is. Als ons voorstel 
verder zou worden doorgezet, krijgen 
wi j natuurlijk in de toekomst te maken 
met registratie, met een Sofi-nummer 
en al dat soort zaken, waarover de 
Staatssecretaris vanochtend enige 
opmerkingen heeft gemaakt. In het 
geval dat er onjuiste gegevens 
worden verstrekt - ik kom dan bij de 
discussie van vanochtend terecht met 
de heer Schutte - wijs ik erop dat een 
sociale dienst ook bij bijstandscliënten 
op een gegeven moment gewoon 
gegevens moet opvragen. 

Men controleert deze gegevens als 
men de indruk heeft dat de gegevens 
onjuist zijn. Dat is een taak van de 
sociale dienst. Op dezelfde wijze zou 
de toepassing kunnen zijn van de 
door ons voorgestelde regeling. 

Dan kom ik nu op de invloed van de 
duur van het arbeidsverleden op de 
duur van de uitkering. De Staatssecre-
taris is hierop al ingegaan bij zijn 
becommentariëring van het amende-
ment. Aansluitend aan de opmerkin-
gen van mevrouw Ter Veld - al zal de 
Staatssecretaris onze opmerkingen op 
een verschillende wijze verstaan 
- merk ik op, dat het onze bedoeling 
is om op dit moment een beperking 
aan te brengen in het uitkeringsrecht 
van jeugdigen door de duur van het 
arbeidsverleden reeds een bepaalde 
invloed te laten uitoefenen op de duur 
van de uitkering. 

Dit wi l echter niet zeggen dat 
hiermee voor het toekomstige stelsel 
een bepaalde optie wordt geïntrodu-
ceerd die vanaf nu dan ook in de 
toekomst zal moeten gelden. Ik heb 
gisteren al gezegd dat hiermee geen 
enkele claim wordt gelegd op het 
nieuwe stelsel, noch qua uitwerking, 
noch qua criteria waarop de duur van 
het arbeidsverleden in relatie zou 
moeten worden gebracht met de duur 
van de uitkering. 

Voorts is het niet onze bedoeling 
dat hiermee iets wordt vastgelegd ten 
aanzien van de diverse typen uitkerin-
gen. Dit staat allemaal nog ter 
discussie. Het is een heel behoedzaam 
vooruit lopen op de stelselherziening, 
terwijl daarmee nog niets impliciet 
wordt vastgelegd. Ik voel niet veel 
voor de suggestie van mevrouw Ter 
Veld om een expiratiedatum te 
verbinden aan het wetsontwerp. 

Zoals ik zo pas al zei, denk ik dat de 
wet vanzelf wordt opgeheven op het 
moment dat een nieuw stelsel wordt 
aanvaard, waarbij de wet dan wordt 
opnomen in bij voorbeeld een brede 
werkloosheidsregeling. Mevrouw Ter 
Veld zei dat hiermee druk op de 
totstandkoming van een nieuw stelsel 
zou worden uitgeoefend. Ik voel dit wel 
een beetje aan. Op zich zelf zou het 
mooi zijn. 

Ik verzoek met andere leden van de 
Kamer de Staatssecretaris dringend 
om als het ook maar enigszins mogelijk 
is, toch zo snel mogeli jk de adviesaan-
vrage aan de SER te verzenden, 
hoeveel begrip wi j er ook voor hebben 
dat de Staatssecretaris problemen 
heeft met het leggen van de relevante 
financiële gegevens bij inhoudelijke 
opties. Voor de beoordeling zijn zij 
natuurlijk zeker nodig. 

Je kunt echter alles wel tot in het 
oneindige goed doorgerekend en 
onderbouwd wil len hebben, zoals ik 
vanmorgen al bij interruptie opmerkte, 
voordat een adviesaanvrage uitgaat, 
maar misschien moet de Staatssecreta-
ris iets minder zware eisen aan zich zelf 
stellen, hoewel de voorstellen zeker 
tevoren moeten zijn doorgerekend. Wij 
hebben er met de andere leden van de 
Kamer uitermate veel behoefte aan om 
eindelijk redelijk inzicht te krijgen in de 
lijnen die leiden tot het uiteindelijke 
nieuwe stelsel. 

Naar aanleiding van het bezwaar 
van de Staatssecretaris dat de nieuwe 
optie misschien vijf jaar zou moeten 
zijn, deel ik mede dat hij ook op dit 
punt alle kanten met ons uit kan. Wat 
in ons amendement staat, zal niet 
straks voor ons absoluut geldend zijn. 
Mevrouw Ter Veld wi l misschien 
straks wel geheel de andere kant uit 
en wil misschien helemaal geen 
relatie tussen de duur van het arbeids-
verleden en de duur van de uitkering. 
Wij vinden dat wi j daaraan wèl zullen 
moeten toekomen, zodat hiermee de 
Staatssecretaris onze opstelling kent. 

Ook het punt van de beperking van 
de WWV tot één jaar kan er wat onze 
fractie betreft in de toekomst anders 
uit gaan zien. 

Mevrouw Ter Veld heeft gevraagd 
naar het begrip equivalentiebeginsel. 
Het begrip equivalentie is door mij 
gebruikt in de zin van relatie tussen 
de duur van het arbeidsverleden en 
de duur van de uitkering. Die relatie 
heb ik dus bedoeld, toegespitst op de 
t i jdsduur: 2,5 jaar dienstbetrekking 
geeft recht op 2,5 jaar uitkering. Zo 
zou het zijn als wij zeggen, dat men 
toch een beroep kan doen op de 
WWV als men 130 weken een dienst-
betrekking heeft vervuld. Dat geeft 
dan meteen recht op een totale 
uitkeringsduur van 2,5 jaar voordat 
men in de Bijstandswet terechtkomt: 
een half jaar WW en twee jaar WWV. 

Die koppeling heb ik gelegd. 2,5 jaar 
arbeidsverleden zou, naar onze 
mening, jeugdigen niet direct recht 
moeten geven op 2,5 jaar uitkering 
voordat men in de Bijstandswet komt. 
Wij hebben in ons amendement de 
WWV op één jaar gezet, het totaal 
wordt dan 1,5 jaar, te weten een half 
jaar WW en één jaar WWV. Deze optie 
ligt in ons amendement. 

Bij het maken van het amendement 
hebben wi j natuurlijk duidelijk moeten 
aangeven wat wij verstaan onder 2,5 
jaar of 130 weken arbeid. Is dat 
volledige arbeid, part-time werk? Het 
begrip 'arbeid van bijkomstige aard' 
staat in verschillende wetten en slaat 
op arbeid gedurende hooguit één dag 
per week. Dat is de jurisprudentie. 
Wanneer wi j over 130 weken spreken, 
moet in die weken toch meer gewerkt 
worden dan één dag. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb dit met name 
gevraagd in relatie tot artikel 11 van 
de WWV, waarin al heel duidelijk 
wordt gedefinieerd dat voor de 
toepassing van artikel 9 de werknemer 
wie de gelegenheid ontbreekt tot het 
verrichten van werkzaamheden van 
bijkomstige aard, niet uit dien hoofde 
als werkloze wordt aangemerkt. Het is 
dus bewust dubbel op en daarom 
begrijp ik het niet. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Men heeft ons op het departement 
gesuggereerd dat het hier wel nodig 
was, omdat het hier gaat om 2,5 jaar 
of wel 130 weken. In dit artikel 
moeten wi j expliciet vastleggen wat 
wij daaronder willen verstaan. 

Wat de budgettaire aspecten van 
ons amendement betreft, wil ik de 
Staatssecretaris allereerst hartelijk 
danken voor het inzicht dat hij ons ter 
harte gegeven heeft. 

De heer Linschoten heeft reeds 
enige kanttekeningen geplaatst bij het 
bedrag van 1983 - het zou gaan om 
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een bedrag van 25 a 30 miljoen, 
doorgewerkt naar 45 miljoen in 
volgende jaren - omdat ongeveer een 
vierde deel van de betrokkenen door 
ons amendement anders zal worden 
behandeld. Ik wil deze opmerking 
graag onderschrijven. 

Verder neem ik aan, dat de Staats-
secretaris niet al te krap heeft geschat. 
Dat is immers niet zijn gewoonte. Hij 
laat ons zien wat, naar zijn mening, 
misschien van de besparing zal 
worden teruggenomen. Vanmorgen 
heeft hij gezegd, dat inderdaad in het 
totale ombuigingspakket betreffende 
het korten op uitkeringen van jeugdi-
gen dit jaar een extra zit, omdat dit 
wetsvoorstel 125 miljoen opbrengt. 
Daarin zit dus voor 1983 een extra 
ruimte van 45 miljoen. 

Ook al wordt ons amendement 
aanvaard, dan houdt hij toch nog 
extra ruimte over. Ik begrijp dat hij 
zegt, dat hij elke ruimte die hij extra 
krijgt door deze maatregel elders kan 
gebruiken. 

Zo kunnen er nog wat tegenvallers 
zijn bij de maatregel betreffende de 
cumulatie van wetten, waardoor de 
opbrengst wat minder kan zijn. Een 
deel van die tegenvallers kan na 
aanvaarding van dit wetsontwerp 
worden opgevangen, ook als ons 
amendement wordt aangenomen. 

Dit wetsontwerp bevat inderdaad 
een moeilijke maatregel voor jeugdi-
gen omdat van hen een extra loonoffer 
wordt gevraagd. Wij hebben gemeend, 
dit echt te kunnen vragen. Ook als ons 
amendement wordt aangenomen, 
brengen de jongeren veel op. Het 
blijft een moeilijke zaak, die wij toch 
van hen vragen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De Staatssecretaris 
begon zijn betoog met het schetsen 
van nogal schrikbarend oplopende 
uitgaven voor de sociale zekerheid. 
Nou was ons dat al bekend. Het is 
echter ook duidelijk dat door middel 
van welk wetsontwerp dan ook deze 
uitgaven niet teruggedrongen kunnen 
worden als niet tevens de werkloos-
heid en de arbeidsongeschiktheid 
worden teruggedrongen. 

Als men dan toch iets grondig wil 
doen, hetgeen de opgave van iedere 
regering op dit moment behoort te 
zijn, moet in eerste instantie een 
werkgelegenheidsbeleid worden 
opgesteld en dienen de arbeidsom-
standigheden te worden verbeterd. 

Ons grootste bezwaar tegen de 
wijze waarop op dit moment met de 

sociale zekerheid wordt omgespron-
gen, is dat telkens weer met een 
beroep op financiële argumenten 
- hetgeen men kan verwachten bij 
een beleid waarbij een werkgelegen-
heidsbeleid uitblijft -, iedere keer 
opnieuw fundamentele zaken ten 
aanzien van de sociale zekerheid op 
het spel worden gezet. Ik denk dat 
heel veel mensen het beleid voor de 
sociale zekerheid op dit moment 
aanvoelen als sociale onzekerheid. 

Ik ben dan ook zeer kritisch als ik 
het antwoord van de Staatssecretaris 
volg. Ik vind dat hij verplicht is een 
grondige, fundamentele motivering te 
hebben voor de maatregelen die hij 
nu voorstelt. De Staatssecretaris zegt 
dat het inderdaad waar is dat dit 
wetsontwerp vooruitloopt op een 
stelselwijziging. Alle fracties in de 
Kamer hebben daarover gesproken. 
De een vindt dit behoedzaam, de 
ander vindt dit langzaam. Toch 
vaststaat dat deze maatregel vooruit 
loopt op de stelselwijziging. 

De Staatssecretaris zegt voorts dat 
een stelselwijziging ingewikkeld is. 
Het is een tijdrovende zaak. De 
adviesaanvrage aan de SER en de 
Emancipatieraad is nog niet gereed. 
Dit kan nog wel enkele maanden 
duren. Al deze argumenten kunnen 
slechts tot één conclusie leiden, 
namelijk dat er nu noggeenfundamen-
tele wijziging moet worden aange-
bracht in het stelsel van de sociale 
zekerheid. Toch volgt niet deze 
conclusie, maar de conclusie dat de 
WWV-uitkering aan beneden 23-jari-
gen moet worden afgeschaft. 

De Staatssecretaris noemt dit: een 
steentje bijdragen door de jongeren. 
Ik heb even uitgerekend welk steentje 
zij bijdragen. Krachtens de WWV zou 
een achttienjarige werkloze werkne-
mer ongeveer f775 ontvangen. Bij 
invoering van dit wetsontwerp zou 
een thuiswonende werkloze achttien-
jarige terugvallen op f341. Hij levert 
dusf434 per maand in! Een negentien-
jarige levert f487 per maand in en een 
twintigjarige f544 per maand. 

Voor thuiswonende werkloze 
werknemers betekent dit dat zij 50% 
van hun inkomen inleveren. Ik noem 
dat geen 'steentje' meer. Hij lijkt er 
meer op dat van de jongeren wordt 
verwacht dat zij een piramide bouwen 
voor de onderkoning van de Neder-
landse Staat, bij wijze van gemeen-
schapstaak en ook nog met eigen 
geld! Het op een dergelijke wijze laten 
inleveren door jongeren is toch 
absoluut niet redelijk. 

Dit wetsontwerp heeft ook enkele 
zeer principiële kanten. Wij hebben 

vanmorgen daarover al vele discussies 
gevoerd. In antwoord op mijn vraag 
heeft de Staatssecretaris gezegd dat 
hoewel nog over de stelselwijziging 
moet worden gesproken, dit wets-
ontwerp toch kan worden ingevoerd. 
Kan dan bij voorbeeld ook de uitkering 
krachtens de Ziektewet worden 
teruggedrongen tot een halfjaar? Kan 
het WAO-percentage worden ver-
laagd? Kan de WWV-uitkering nog 
verder worden teruggebracht? 

Uit zijn antwoord op deze vragen 
heb ik begrepen dat hij dit inderdaad 
mogelijk acht. Dat wil zeggen dat met 
zo'n beleid het gevaar bestaat dat het 
sociale zekerheidssysteem via een 
bepaalde salami-tactiek wordt opgerold 
zonder dat er ooit een grondige 
discussie heeft plaatsgevonden over 
de richting waarin een en ander moet 
gaan, over de garanties voor de 
toekomst, over de positie van de 
werklozen, WAO-ers, bijstandsvrouwen 
en jongeren. 

Wat voorts even belangrijk is: dit 
gebeurt zonder dat de SER, de 
Emancipatieraad, laat staan doodge-
wone WAO-ers en werklozen hierover 
uitgebreid hebben kunnen spreken en 
dit omdat het zo'n tijdrovende zaak 
is. Nog even en de Staatssecretaris 
vraagt wellicht, naar Belgisch voor-
beeld, om een volmacht van één jaar 
om de sociale-zekerheidswetgeving 
op zijn manier om te buigen. Leidt 
het daar naartoe? Ik heb hiervoor op 
dit moment nog maar weinig woorden 
voor. 

Ik heb geprobeerd een discussie 
met de Staatssecretaris te voeren 
over deze principiële wijze van 
benadering. Dit is niet mogelijk 
geweest. In ieder geval krijg ik te 
weinig antwoord op mijn vragen en 
geeft de Staatssecretaris geen goed 
doortimmerde visie. Dit is mijns 
inziens een gevaarlijke zaak. Het gaat 
immers om een onderwerp waarbij 
mensen worden getroffen in de meest 
wezenlijke behoefte, namelijk de 
sociale zekerheid. Ook van anderen in 
dit land, van uitvoeringsorganisaties, 
de rechterlijke macht, WAO-ers, 
werklozen enzovoorts, wordt verwacht 
zorgvuldig met onze wetgeving en 
met vastgelegde rechten om te gaan. 
De Regering, de ontwerpster van de 
wetgeving, moet mijns inziens dan de 
uiterste zorgvuldigheid betrachten. In 
ieder geval moet zij criteria ontwerpen 
die maatschappelijk aanvaardbaar zijn 
en die een maatschappelijk draagvlak 
hebben. Dit is hier niet het geval. 

Hetzelfde bezwaar heb ik tegen het 
amendement van de VVD en het CDA. 
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Hierin wordt een arbeidsverleden als 
toelatingseis voor de uitkering 
geïntroduceerd, die zeer vergaande 
gevolgen kan hebben. De periode van 
2,5 jaar werken - ik heb dit reeds 
eerder gezegd - geldt volgens het 
amendement voor jongeren tot 23 
jaar. Dit is een nieuw criterium dat 
zou worden ingevoerd. Over dit 
criterium dient een discussie te 
worden gevoerd bij de stelselherzie-
ning en deze dient niet bij gelegen-
heidswetgeving of amendement te 
worden ingevoerd. 

Ook dit is een heel gevaarlijke zaak, 
zelfs als het om tijdelijke maatregelen 
zou gaan. Wat immers vaag blijft, is 
welke criteria er nu worden aangelegd. 
Waarom moet de periode op 2,5 jaar 
worden gesteld? Waarom moet men 
2,5 jaar hebben gewerkt om in 
aanmerking te kunnen komen voor de 
WWV? Waarom vijf jaar, zoals ook is 
genoemd? Nogmaals, wat zijn de 
criteria of zijn deze volkomen willekeu-
rig? 

Over de verhouding tot de Grondwet 
is ook al het een en ander gezegd. De 
Staatssecretaris is van mening dat de 
Grondwet niet inhoudt dat er niet 
gediscrimineerd mag worden op 
grond van leeftijd. Zijns inziens mag 
dit dus wel. De heer Linschoten zegt 
in feite hetzelfde, namelijk in gelijke 
gevallen, gelijke behandeling. Er mag 
dus onderscheid worden gemaakt 
alleen op grond van leeftijd. 

Ik zou hem willen voorstellen artikel 
1 van de Grondwet nog eens goed te 
lezen. Hij zal ook moeten nagaan wat 
eigenlijk de wezenlijke betekenis van 
dit artikel is. Met zo'n redenering zet 
men immers de deur open voor welk 
onderscheid dan ook. Men kan 
immers vandaag de leeftijd op 23 jaar 
stellen. Jongeren beneden deze 
leeftijd hebben geen recht op WWV 
en boven deze leeftijd wel. 

Men kan dit een redelijk onderscheid 
vinden. Men kan echter ook de 
Nederlandse bevolking opdelen in 
mensen die ouder of jonger zijn dan 
35 jaar. Men kan mensen tot 35 jaar 
dan uit het stelsel gooien en degenen 
die de 35-jarige leeftijd hebben bereikt 
- dat is dan het criterium - recht 
geven op sociale zekerheid. Dit is een 
even willekeurig criterium als het 
criterium dat wordt aangevoerd en 
dat volgens de VVD in overeen-
stemming zou zijn met de Grondwet. 
De WWV geldt nu voor alle werkloze 
werknemers. Er is echter één probleem 
met de WWV, namelijk de gehuwde 
vrouw wordt gediscrimineerd. 

Nu waren wij het er zo'n beetje 
allemaal over eens dat de discriminatie 
van de gehuwde vrouw uit de WWV 
moest worden genomen. En dan zou 
er nog maar één criterium geldig zijn 
voor het recht op WWV, namelijk het 
werknemerschap, het arbeidsverleden. 
Daaraan is het recht op WWV gekop-
peld. 

De heer Linschoten zegt nu: dat 
was één disciminatie, die wij er 
misschien uithalen, maar wij bouwen 
een andere in, namelijk een leeftijds-
grens. Dat mag dan volgens hem wél. 
Dat betekent dat de VVD de vrouwen 
niet wil discrimineren - ik heb althans 
nog niet gehoord dat men van dat 
standpunt is afgestapt - , maar 
jongeren wél, gewoon omdat het toch 
wat geld oplevert. Dat is altijd de 
reden van discriminatie geweest; als 
het geld oplevert, zijn er altijd tijden te 
vinden waarin je kunt zeggen dat 
discriminatie gerechtvaardigd is. 

Wat is het criterium voor werkne-
mersvoorzieningen altijd geweest? 
Niet of je groene of blauwe ogen 
hebt, niet of je man of vrouw bent 
- van dat onderscheid willen wij 
tenminste af - , niet of je buitenlander 
of Nederlander bent en ook niet of je 
20 jaar bent of 40; het criterium is of 
men werknemer is geweest en 
onvrijwillig werkloos. 

Dat is het enige criterium. Er mag 
geen ander criterium in de werkne-
mersvoorzieningen worden inge-
bouwd. Doet men dat wél - en dat is 
deze Staatssecretaris blijkbaar van 
plan - , dan is de Regering bezig een 
nieuw criterium in de werknemersver-
zekering in te brengen. 

De Staatssecretaris zegt dat de 
leeftijd ook in andere verzekeringen 
voorkomt: de AWW, maar dat is een 
volksverzekering, en de AOW. Op 
40-jarige leeftijd krijg je geen AOW, 
maar pas als je 65 bent. Dat is geen 
vergelijkingsmethode. Het gaat hier 
om een werknemersvoorziening. 
Het arbeidsverleden is de enige grond 
waarop je in Nederland recht hebt op 
deze uitkering. De Regering, de VVD 
en ook het CDA (in het amendement) 
gaan een nieuw onderscheid aanbren-
gen. Daarmee verlaten zij het principe 
van de werknemersverzekering bij 
deze wetgeving. 

De heer Linschoten (VVD): Voorzitter! 
De vraag of het zijn van werknemer al 
dan niet een criterium moet zijn, is 
iets wat bepaald wordt in de gewone 
wet in formele zin. Het is niet een eis 
van de Grondwet. Waar de discussie 
over gaat is, in hoeverre het betrokken 
wetsontwerp strijdig is met de 

Grondwet. Het enige wat ik in mijn 
verhaal heb betoogd, is dat dit 
wetsontwerp op geen enkele manier 
strijdig is met de Grondwet, noch met 
artikel 1, noch met artikel 20. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik geloof 
niet dat het enige zin heeft mijn 
betoog te herhalen. Het komt erop 
neer dat een nieuw criterium wordt 
ingevoerd: een leeftijdscriterium. Het 
parlement is het enige orgaan in 
Nederland dat kan praten over de 
verhouding tussen de wetten en de 
Grondwet. Ook de heer Linschoten is 
dus wel verplicht, zich hier druk over 
te maken. 

Bij kan wel zeggen dat het niet in 
strijd is met de Grondwet, maar ik 
hoor graag een grondig betoog van 
hem, want hij gaat niet in op mijn 
principiële kritiek. Wij hebben het nu 
niet over alle uitkeringen, maar over 
een werknemersvoorziening. Daarbij 
is het criterium altijd geweest, of men 
werknemer is of niet, of men gewerkt 
heeft of niet. Een werknemer heeft 
recht op WW, WWV, Ziektewet en 
WAO. Dat zijn de werknemersverzeke-
ringen. Voor de werknemersvoorzie-
ning, de WWV, moet je een arbeids-
verleden hebben. 

Staatssecretaris De Graaf: Mij is niet 
duidelijk waaruit zou blijken dat het 
bij de werknemersverzekeringen wél 
strijdig is met de Grondwet en bij de 
volksverzekeringen niet. Ik kan mij 
voorstellen dat mevrouw Brouwer 
vindt dat het niet gebruikelijk is voor 
werknemersverzekeringen - dat kun 
je nog betwisten - maar het gaat om 
strijdigheid met de Grondwet. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Het gaat 
erom dat gelijke gevallen gelijk 
worden behandeld. Daar zijn wij het 
allemaal over eens. De vraag is dan, 
wat gelijkheid is en welk criterium je 
daarvoor aanlegt. 

Voor het verstrekken van een 
werkloosheidsuitkering is het criterium 
niet de leeftijd maar het gegeven dat 
men werknemer is geweest. Daarop is 
de verzekering gebouwd. Het is geen 
verzekering tegen ouderdomsrisico's 
maar tegen het risico van werkloos-
heid. Het mag niets uitmaken of je 22, 
23 dan wel 50 bent. Het verzekerings-
stelsel in Nederland is een collectieve 
verzekering voor werknemers. 

Staatssecretaris De Graaf: De WWV 
wordt gefinancierd via de rijksmidde-
len. Zij is een post op de begroting 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. De wet wordt ook niet uitgevoerd 
door de organen die de sociale 
verzekeringen uitvoeren, maar door 
de organen die de Bijstandswet 
uitvoeren. 
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Mevrouw Brouwer (CPN): Dat is mij 
bekend. De WWV is echter een 
vervolg op de werknemersverzekerin-
gen en zij is gerelateerd aan een 
arbeidsverleden. Men moet hebben 
gewerkt alvorens men recht heeft op 
een uitkering krachtens een werkloos-
heidsverzekering. Dat is ook het 
criterium voor de WWV. 

Staatssecretaris De Graaf: De RWW is 
een rijksgroepsregeling voor werkloze 
werknemers. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Zij geldt 
niet alleen voor werknemers die een 
arbeidsverleden hebben. Voor de 
RWW geldt een heel ander criterium, 
namelijk het behoeftecriterium. Daar-
over praten wij hier niet. De WWV is 
echter een voorziening gerelateerd 
aan het laatstverdiende loon. 

Ik kan het niet verder uitleggen dan 
ik tot nu toe heb gedaan. Hier zijn 
principiële zaken betreffende het 
sociale zekerheidsstelsel aan de orde. 
Ik ben nogal teleurgesteld over het 
feit dat de discussie daarover hier niet 
principieel wordt gevoerd. Als deze 
ontwikkeling zich doorzet, vervaagt 
naar ik vrees het onderscheid tussen 
allerlei voorzieningen en verzekerin-
gen en wordt vervolgens overal het 
behoeftecriterium ingevoerd op ieder 
willekeurig moment. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Graag zeg ik de Staats-
secretaris dank voor zijn beantwoor-
ding. Hij heeft ook vele vragen van 
mij beantwoord. Op verschillende 
punten Is dat verhelderend geweest. 

De Staatssecretaris is positief 
ingegaan op mijn verzoek te komen 
tot rapportage over de netto-effecten 
van de diverse maatregelen op het 
punt van de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Ik ben hem 
daarover erkentelijk. Hij heeft zich niet 
wil len binden aan een termijn. Ik denk 
dat het voor de publieke opinie zeer 
nuttig is als het een korte termijn is. 

Ter discussie is geweest de cumula-
tie van de effecten van de maatregelen 
die de jeugd hebben getroffen in het 
achter ons liggende jaar. De vraag 
rijst waar de grenzen liggen. De 
Staatssecretaris heeft zich daarover 
niet erg concreet uitgesproken. De 
heer Linschoten heeft hem daartoe 
nog een keer uitgedaagd. Ik sluit mij 
daarbij aan. 

De Staatssecretaris heeft vanmorgen 
overtuigend aangetoond dat er een te 
sterke stijging is opgetreden in de 
uitkeringen die via ae schatkist 

worden gefinancierd. In 1981 beliepen 
zij een bedrag van f5,5 mld en in 1983 
komen zij neer op f 11,5 mld, dat wi l 
zeggen dat er in twee jaar tijds sprake 
is van meer dan een verdubbeling. 

Mijn fractie erkent dat deze cijfers 
dwingen tot ombuiging. Wij hebben 
in de achter ons liggende jaren boven 
onze stand geleefd. Helaas! Ik heb als 
voorbeeld genoemd het zelfstandig 
woonrecht vanaf 18 jaar. De heer 
Leerling vroeg zojuist of het kabinet 
niet wi l erkennen, dat het beleid 
daarin te ver in voor gemeenschaps-
gelden belastende zin is doorgescho-
ten. Ik sluit mij aan bij die vraag. 

Belangrijk in dit verband is het 
uitblijven van het SER-advies over de 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid. Diverse malen is dat advies 
toegezegd tegen 1 april 1983. Die 
datum is inmiddels verstreken. 

Staatssecretaris De Graaf: Mag ik het 
even voor de SER opnemen? Het gaat 
hier om de adviesaanvrage aan de 
SER. Anders zou de SER de schuld 
krijgen. 

De heer Van der Vlies (SGP): Zo heb 
ik het ook bedoeld. 

De Staatssecretaris heeft gezegd 
dat hij inhoudelijk ver is gevorderd, 
maar de kwantitatieve onderbouwing 
ontbreekt nog. Werd dat niet al 
voorzien toen wi j zo'n vier a vijf weken 
geleden de begroting van Sociale 
Zaken behandelden? Ik heb er de 
Handelingen nog eens op nageslagen 
en bij die begrotingsbehandeling is de 
indruk overeind gehouden dat die 
datum van 1 april kon worden 
gehaald of in ieder geval ten naaste 
bij. Ik wil hierop toch graag een 
reactie vernemen. Ook hierover moet 
duidelijkheid ontstaan. Ik kan mij niet 
goed voorstellen dat iets dat nu als 
een paal boven water staat zo'n vier a 
vijf weken geleden niet kon worden 
vermoed. 

De adviesaanvrage zal nu over 
enkele maanden uitgaan. Hoe zal de 
gang van zaken zijn? Het is een 
adviesaanvrage aan de Sociaal-Econo-
mische Raad en aan de Emancipatie-
raad. Die organen hebben natuurlijk 
enige t i jd, misschien zelfs langere t i jd, 
nodig om tot een advies te komen. 
Het kabinet moet zich daarover dan 
weer beraden. Het gaat dus, naar ik 
vrees, nog veel t i jd vragen. Intussen 
wordt de begroting voor 1984 voorbe-
reid en ingediend. Het ziet ernaar uit 
dat er in het najaar nog meer maatre-
gelen, waarover men nu misschien 
nog discussieert, zullen komen. 
Daarom moet gevreesd worden dat er 
nogal wat ter goedkeuring in deze 

Kamer zal worden aangeboden dat 
vooruit loopt op die fundamentele 
discussie over de herziening van het 
stelsel van de sociale zekerheid. 

Je zou het zo kunnen zeggen: 
Diverse wetten op het terrein van de 
sociale zekerheid worden voorgesor-
teerd en alvast wat bijgesteld. Dat 
voorsorteren beperkt uitdrukkelijk de 
wendbaarheid en de flexibiliteit. De 
keuzevrijheid zal inkrimpen. 

De discussie erover wordt in ieder 
geval gekanaliseerd, meer en meer in 
een bepaalde richting gebogen en 
vastgelegd. Wat is dan nog de open 
ruimte voor de adviezen die worden 
gevraagd? Wat is de waarde daarvan? 
Moet er niet voor gevreesd worden 
dat het kabinet een lijn voor ogen 
heeft en dat, wat er ook gebeurt, die 
lijn wordt doorgezet? 

De Staatssecretaris heeft vanmorgen 
gezegd dat instemming met dit 
wetsontwerp bepaald niet instemming 
met stelselwijziging op de zelfde 
onderdelen betekent, want wij krijgen 
het advies van de Sociaal-Economi-
sche Raad nog. Ik heb deze benadering 
als een werkelijk spanningsveld 
ervaren. Kan ik daarop alsnog het 
commentaar van de Staatssecretaris 
vernemen? Misschien kan hij daarbij 
aangeven welk tijdschema hem 
daarbij voor ogen staat? 

Mijn tweede punt betreft de over-
gangsperiode die in dit wetsontwerp 
is voorzien. Daarover is al veel 
gezegd. Ik heb nauwelijks nieuwe 
gezichtspunten. Ook ik vind dat de 
Staatssecretaris toch niet kan volhou-
den dat de gang van zaken die ik nu 
ga schetsen, normaal is. 

Er ontstaat een voornemen over 
een pijnlijke maatregel, waaraan 
gewenning nodig is. Die gewenning 
moet gekocht worden, dat kost geld. 
Nu gaat men dat voornemen vast 
publiceren, zodat dat gewenningspro-
ces vast kan beginnen. Men weet 
echter nog niet precies hoe het zal 
worden aangeboden en ook niet of 
het al of niet gewijzigd de eindstreep 
zal halen. 

Signalen in de tussentijd zijn voor 
dat gewenningsproces niet van 
betekenis. Als men dan eenmaal aan 
de eindstreep staat, kan men terugzien 
op een periode van gewenning. 

Ik vind zulk een redenering niet 
deugdelijk en ook niet overtuigend. 
De heer Schutte, de tweede onderte-
kenaarvan mijn amendement, heeft 
al een verdediging gegeven, die 
indruk maakte. Elke uitbreiding 
daarvan zou die indruk maar bescha-
digen. Ik zie daar dan maar van af. 
Ook ik zeg, dat ik het amendement 
graag wi l handhaven. 
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Van der Vlies 

De Staatssecretaris zei, dat de 
kosten ervan wel f20 miljoen per 
maand bedragen. Ik stel vast, dat het 
een eenmalige zaak is. Het amende-
ment van CDA en VVD kost voor dit 
jaar f 25 mil joen, later meer. Er is een 
positieve overschrijding van f45 
mil joen door deze maatregelen van 
de taakstelling in de ombuigingssfeer 
van het regeerakkoord. 

Ik kom zelden een meer kloppende 
som in dit Huis tegen. Het kan heel 
goed. Ik denk dat een eenmalige zaak 
minder bindend en verplichtend is 
dan een structurele maatregel. Ook de 
coalitiepartijen zou ik een dringend 
beroep wil len doen over de rechtma-
tigheid en de billijkheid van een 
duidelijke overgangsperiode na te 
denken. Wellicht zullen zij dan dit 
amendement wil len steunen. 

Ik kom op het punt van de ongelijke 
behandeling van beneden 21-jarige 
thuiswonenenden en uitwonenden. Er 
is afstemming op de behoefte, zo zei 
de Staatssecretaris. Dat zit in de RWW 
en in de Bijstandswet ingebouwd. Een 
feit is dat uitwonenden een groter 
bedrag nodig hebben dan thuiswonen-
den. 

Dat feit laat ik mij gelegen liggen, 
aldus de Staatssecretaris. Die thuiswo-
nende bracht echter eerder meer geld 
thuis. Het gaat daarbij om een f200 
tot f300 per maand netto. Ik kies een 
model; het is een maximaal model 
maar het kan voorkomen. Ik neem een 
groot gezin met een 18-, een 19- en 
een 20-jarige die alle drie langdurig 
werkloos zijn. De 18-jarige moet op 
jaarbasis f3332 inleveren, de 19-jarige 
f3344 en de 20-jarige f 3366, te zamen 
f 10.042 netto op jaarbasis. Dat is ruim 
f800 per maand, dat netto van het 
inkomensplaatje van het grote gezin 
in dat maximale model wordt onttrok-
ken. 

Ik vind dat een grote ingreep, die op 
zeer gespannen voet kan staan met de 
verplichtingen die een groot gezin 
rechtens is aangegaan op grond van 
een bepaald gezinsinkomen. Daarom 
en om nog andere principiële redenen 
die ik in eerste termijn heb genoemd, 
vind ik een verschillende behandeling 
van uit- en thuiswonenden, los van 
het kostwinnersprincipe en los van 
noodzakelijke uitwoning bij studie of 
beroep indien pendel niet mogelijk is, 
onterecht. 

Ik kom nu tot enige korte opmerkin-
gen over het amendement van het 
CDA en de VVD. Ook ik zou graag van 
de Staatssecretaris wat meer gepreci-
seerd wil len vernemen of de verzwa-

ring van de referte-eis - mevrouw 
Kraaijeveld heeft het gisterenavond 
een tweede referte-eis genoemd -
met betrekking tot de beperking van 
de uitkering tot beneden 23-jarigen 
wat meer inpasbaar is in de benadering 
van de werkloosheidsvoorzieningen. 

Ik heb geconstateerd dat, nu de 
fracties van het CDA en de VVD het 
amendement handhaven, hetamende-
ment wetstechnisch en formeel-inhou-
delijk behoorlijk destructief is voor de 
oorspronkelijke intentie van het 
wetsontwerp. Men kan zich afvragen 
wat de Staatssecretaris zal doen 
wanneer het amendement wordt 
aangenomen, hoewel hij aanvaarding 
van het amendement heeft ontraden. 
Ik vraag hem over deze kwestie een 
eerste indicatie te geven, want het is 
een behoorlijke ombuiging van de 
wetswijziging, zonder advisering en 
zonder een officiële procedure, zij het 
dat deze behandeling een wettige 
gang van zaken is; dat staat voor mij 
vast. 

Ten slotte kom ik te spreken over de 
achterliggende overwegingen en 
motieven van de SGP bij deze wets-
wijziging. De fractie van de SGP 
probeert de meest gewenste ontwik-
kelingen te ontlenen aan de Bijbel. 
Gods Woord geeft namelijk duidelijke 
indicaties over de inrichting van de 
samenleving. In de Bijbel wordt 
uitgegaan van gezinsverbanden, van 
het hanteren van het kostwinnersprin-
cipe en van het dragen van verant-
woordeli jkheid voor elkaar. 

Het is wel eens vermoeiend om hier 
steeds weer te moeten constateren, 
dat deze discussies worden verlamd 
doordat men steeds verwijst naar de 
Wet inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen en naar de derde 
EG-richtlijn, alsof er geen enkele 
ruimte meer zou zijn om bepaalde 
kwesties via discussie en besluitvor-
ming hier nader in te vullen, dan wel 
te wijzigen. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de interpellatie-Den 
Uy l , gericht tot de Minister-President, 
over de nog in te dienen Voorjaarsno-
ta. 

Tot het houden van deze interpellatie 
is verlof verleend in de vergadering 
van 13 april 1983. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]6 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank allereerst de Kamer 
voor het toestaan van deze interpella-
tie. De interpellatie gaat niet over de 
Voorjaarsnota, want die ken ik niet. 
De interpellatie gaat over de voorbe-
reiding van deze nota, de verwaarlo-
zing van het parlement daarbij, de 
toegepaste verkooptechniek en de te 
vrezen inferioriteit van het produkt. Ik 
beperk mij tot de voorgeschiedenis. 

De heer Nijpels heeft medio maart 
gedreigd met een kabinetscrisis als er 
niet voldoende werd omgebogen. Bij 
nader inzien bleek dat dreigement 
alleen te gelden als er 0,0 werd 
omgebogen. 

Toen de heer De Vries was opgesla-
gen tot 2 mld. aan ombuigingen, 
dorst de heer Nijpels zelfs te dreigen 
met een crisis als er geen 2 mld. werd 
omgebogen. Met dergelijke kleinighe-
den val ik de Minister-President echter 
niet lastig. 

De heer Lubbers heeft op Witte 
Donderdag vriend en vijand verrast 
met een persconferentie, waarop hij 
verklaarde dat er nog geen akkoord 
was in het kabinet, maar dat er 2 mld. 
zou worden bezuinigd en dat de 
ambtenaren per 1 jul i , in samenhang 
met korter werken, zo'n 2% zouden 
inleveren. Sindsdien is het niet meer 
rustig geweest. De heer De Vries vond 
de ombuiging te veel, vond dat de 
arbeidstijdverkorting niet kon worden 
opgelegd en miste een werkgelegen-
heidsprogram. 

De heer Rietkerk verzekerde de 
ambtenarenbonden haastig dat een 
extra korting in elk geval niet op 1 juli 
zou worden ingevoerd en de hemel 
hoorde hem nog veel meer brommen. 
De VVD had een veel beter plan, 
namelijk verhoging van de premies. 
Het CDA van de heer De Vries vond 
dat weer asociaal. Zo ging dat toe. 

Intussen wist de Kamer van niets. 
Dat verwijt ik de Minister-President. Ik 
laat in het midden of het verstandig 
was dat hij opening van zaken gaf 
terwijl er in het kabinet nog geen 
akkoord was. In elk geval had hij de 
Kamer moeten inlichten nadat hij de 
pers had geïnformeerd. De Nieuwe 
Rotterdammer Courant schreef op 2 
april terecht dat het parlementaire 
debat en de politieke besluitvorming 
in ons land iets beters verdienen dan 
deze, door de Minister-President 
uitgelokte openbare exercitie in het 
regeringskamp. De heer Lubbers 
regisseert graag - prachtig! - maar 
als er wat te regisseren valt, moet hij 
hier in de Kamer zijn. 
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Den Uyl 

Op8 april deelt de Minister-President 
de pers mee dat het kabinet eruit is. 
Dan breekt de hel eerst goed los. Dat 
wil zeggen dat een aantal fractieleiders 
dan niet van de microfoon zijn af te 
slaan: op zaterdag de heer De Vries 
bij de Tros; op zondag de heer Nijpels 
bij de AVRO - ze spreken elkaar 
glashard tegen over wat de heer 
Lubbers nu wel gezegd heeft of wat 
hij bedoeld heeft te zeggen of bedoelde 
dat ze zouden begrijpen wat hij 
bedoelde te zeggen - ; op maandag de 
Minister-President bij Brandpunt, hij 
geeft de heer De Vries gelijk; op 
woensdag de heer Rietkerk bij de 
NOS, hij geeft ook geen krimp. Hij 
houdt zich aan de afspraken, zegt hij. 
Wie niet? Dat laat hij raden. 

Ik stel de Minister-President aanspra-
kelijk voor deze ontluisterende 
interpretatieslag. Hij is in gebreke 
gebleven, de Kamer tijdig de tekst van 
de genomen besluiten te bezorgen. 
Zijn ambtsvoorganger de heer Van 
Agt gaf aan hoe het wel moet. Op 
Goede Vrijdag verleden jaar een 
besluit in de Ministerraad, op dinsdag 
daarop volgend een brief met de 
besluiten bij de Kamer. En zo hoort 
het! Ik mis de heer Van Agt nu wel heel 
erg. Ik heb zo zelden gelegenheid 
gehad om hem een compliment te 
maken. Ik had dat nu graag gedaan. 

De heer Lubbers had moeten 
begrijpen dat een discussie tussen 
regeringspartijen, zoals deze weken is 
gevoerd, in de eerste plaats hier, in 
deze Kamer, thuishoort. Ik verzoek de 
Minister-President dan ook nu de 
tekst te geven van het de vorige week 
genomen besluit inzake de ambtena-
rensalarissen en de kortingen op de 
sociale uitkeringen met ingang van 1 
oktober aanstaande. Ik vraag hem een 
oordeel te geven over de uiteenlopen-
de interpretaties die ik hem in mijn 
schriftelijke vragen heb voorgelegd, 
waaronder de zijne niet de geringste 
plaats inneemt. 

Ik verzoek hem dat niet te doen met 
voor de hand liggende formuleringen 
als: de heren Nijpels en De Vries, 
Lubbers en Rietkerk hebben allemaal 
gelijk, het kabinet voert open overleg 
met de ambtenarenbonden, dient 
wetsontwerpen in tot korting op de 
uitkeringen en als er per 1 oktober 
aanstaande de beoogde korting op de 
ambtenarensalarissen niet is gereali-
seerd, ontstaat een nieuwe situatie en 
dan zien wij wel weer. 

Zo'n antwoord doet geen recht aan 
de ernst van de situatie en aan de 
draagwijdte van het probleem. Het 
doet vooral geen 'echt aan 3 miljoen 

uitkeringsgerechtigden die in onzeker-
heid zijn gebracht over hun uitkeringen 
in de komende maanden. Ik kan de 
aard van het probleem misschien het 
beste aangeven met de woorden van 
de heer De Vries van maandag jl., 
toen hij - het was, meen ik, in Warffum 
-ze i : 

'Voor de CDA-fractie zijn de sociale 
uitkeringen niet vogelvrij. Dat zou ook 
voor de VVD moeten gelden. Samen 
hebben we enkele jaren geleden de 
Wet aanpassingsmechanismen 
aangenomen, waarin de rechten van 
de uitkeringstrekkers in dit land zijn 
vastgelegd'. 

Daarmee raakt hij inderdaad een 
van de meest fundamentele proble-
men van nu en van de komende jaren. 
Hoe zal de inkomensverhouding zijn 
tussen de 4,5 miljoen werkenden in 
ons land en 3 miljoen uitkeringsgerech-
tigden? 

Ik merk op dat de heer De Vries de 
VVD niet helemaal recht doet. De VVD 
heeft in haar program afstand geno-
men van de koppeling van de WAM 
en gekozen voor ontkoppeling dan 
wel koppeling op afstand. De VVD 
mag dus op basis van haar program 
kiezen, zoals de heren Nijpels en 
Rietkerk deze weken hebben gedaan: 
hoe dan ook de sociale uitkeringen op 
1 oktober met 2% extra omlaag. 

Ik maak hierbij één kanttekening. De 
VVD heeft in haar program gezegd 
daarvan nadrukkelijk de AOW (ander-
half miljoen uitkeringsgerechtigden) 
te willen uitzonderen. Doet zij dit niet 
(en dat heeft zij tot vandaag niet 
gedaan; en de heer Nijpels heeft 
erover gezwegen) dan pleegt zij naar 
mijn oordeel grof woordbreuk: een 
klassiek geval van kiezersbedrog. Ik 
vraag de heer Nijpels daarover 
vanmiddag eindelijk helderheid te 
geven. 

Bij het CDA ligt het anders. Het CDA 
en de Minister-President kiezen voor 
een koppeling van de sociale uitkerin-
gen aan de ambtenarensalarissen. Dat 
is lijnrecht in strijd met de Wet 
aanpassingsmechanismen, die de 
heer De Vries zegt te willen verdedigen, 
want die wet heeft vastgelegd dat de 
ontwikkeling der uitkeringen parallel 
dient te lopen aan de inkomensontwik-
keling van de werknemers in de 
particuliere sector. Ik citeerde de 
WAM. Maar, zo luidt dan de redenering 
van de Minister-President, onder 
andere in Brandpunt, als de ambte-
naren via de werktijdverkorting een 
inkomensoffer brengen, dan is het 
toch ook redelijk dat de uitkeringstrek-
kers een offer brengen? 

Welnu, dat is juist, maar daarin 
voorziet uitgerekend die regeling van 
de Wet aanpassingsmechanismen. 
Wordt de prijscompensatie aange-
wend voor arbeidstijdverkorting, dan 
is er ook geen verhoging van de 
uitkeringen. Gaan de lonen nominaal 
omlaag, dan werkt dit ook door in de 
uitkeringen. Maar het is dubbel spel 
om naast datgene waarin onze 
wettelijke regelingen voorzien, naast 
wat in de wet is verankerd, de uitke-
ringen extra te verlagen. 

Het is een valse koppeling om de 
werkloosheidsuitkering van de 
bouwvakker, de WAO van de kantoor-
bediende, de AOW van de metaalbe-
werker te koppelen aan het salaris van 
de ambtenaar. Het is maatschappelijk 
ontoelaatbaar om in feite de ambte-
naren te laten beslissen over de 
hoogte van de uitkeringen van 3 
miljoen uitkeringsgerechtigden. Men 
mag de ambtenarenbonden dit ook 
niet aandoen. Men mag die verant-
woordelijkheid niet bij hen leggen. 

Dat mag het kabinet niet doen, dat 
mag naar mijn vaste overtuiging ook 
het CDA niet doen. Als het kabinet 
zich op die weg begeeft dan verknoeit 
het een grote kans: de drastische 
herverdeling van arbeid die wij zo 
bitter nodig hebben, voorop bij de 
overheid. Dat is het kabinet bezig te 
doen, deze week. Ik vraag het kabinet, 
ik vraag de Kamer die heilloze weg 
niet in te slaan. Vandaag kan dit nog. 
De Voorjaarsnota is immers nog niet 
vastgesteld. 

De posities van partijen zijn vrij 
helder. De VVD wenst, hoe dan ook, 
kortingen op de sociale uitkeringen. 
Zij wenst geen koppeling tussen 
sociale uitkeringen en ambtenarensa-
larissen. 

Zij meent immers, ik citeer de heer 
Nijpels: 'iemand die een sociale 
uitkering krijgt, is niet te vergelijken 
met degenen die een salaris ontvangen 
als ambtenaar'. Die klassenfilosofie 
wijs ik vierkant af. De koppeling die 
het CDA tussen uitkeringen en 
ambtenarensalarissen wil aanbrengen, 
isoleert echter de uitkeringsgerechtig-
de op weinig minder gevaarlijke 
manier. 

Met die koppeling berooft het de 
uitkeringsgerechtigden van hun 
rechten, zoals neergelegd in de Wet 
aanpassingsmechanismen. Is de heer 
De Vries, als hij de VVD oproept de 
koppeling te verdedigen, ook zelf 
bereid dit te doen en wijst hij een 
aantasting van de WAM vierkant af? Ik 
daag hem uit dat nu uit te spreken. 

Ik vraag het kabinet die dwaalwegen 
van de ontkoppeling van de VVD en 

Tweede Kamer 
14 april 1983 Voorjaarsnota 3491 



Minister-President Lubbers tijdens de interpellatie van de heer Den Uyl over de nog in te dienen 
Voorjaarsnota 

Den Uyl 
van de valse koppeling van het CDA 
niet te gaan. Als het kabinet - dat 
hoop ik vurig - de herverdeling van 
arbeid ernstig neemt, dan mogen de 
gevolgen van die herverdeling 
doorwerken op het uitkeringsniveau. 
Dit vindt ook de Partij van de Arbeid. 
Dit moet dan echter wel op een 
eerlijke manier gebeuren. De uitkerin-
gen moeten zijn gekoppeld aan de 
ontwikkeling van de lonen in de 
particuliere sector. 

Het kabinet heeft op 25 april een 
afspraak om overleg te voeren met de 
Stichting van de Arbeid. Ik vraag het 
kabinet niet toe te geven aan de 
verleiding, nu maar, na alle gedoe van 
de afgelopen veertien dagen, een 
rommelig compromis aan te gaan 
tussen hetgeen het CDA wil en 
hetgeen de VVD wil. Schort u, mijnheer 
de Minister-President, desnoods een 
beslissing over de Voorjaarsnota op 
tot na het overleg met de Stichting 
van de Arbeid. De zaak is doodernstig 
en bitter belangrijk! Houd vast aan 
een parallele inkomensontwikkeling 
van degenen die, goddank, nog 
kunnen werken en van hen die van 
arbeid zijn uitgesloten. Hierover vraag 
ik de Kamer om een uitspraak. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Den Uyl 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat dient te worden 
vastgehouden aan een parallelle 
ontwikkeling van de inkomens van 
actieven en uitkeringsgerechtigden, 
zoals neergelegd in de Wet Aanpas-
singsmechanismen; 

verzoekt de Regering, deze koppeling 
tussen de ontwikkeling der uitkeringen 
en de index der lonen in stand te 
houden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 1 (17 860). 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
de heer Den Uyl was, in aansluiting 
op de gebruiken van dit Huis, zo 
vriendelijk mij de interpellatievragen 
te doen toekomen. Hij heeft hieraan 
zojuist een toelichting verbonden. 
Staat hij mij toe in eerste termijn in 

het bijzonder op de door hem gestelde 
vragen in te gaan? 

Ik wil echter een uitzondering 
maken en dat is hem nadrukkelijk 
danken voor de lof die hij aan mijn 
voorganger, de heer Van Agt, heeft 
toegezwaaid. Dat schept tussen ons in 
dit debat een verbondenheid die niet 
meer kapot kan! Ik weet natuurlijk niet 
wat de heer Den Uyl nu precies achter 
de hand heeft - hij zei immers, toen 
hij het spreekgestoelte verliet, nog 
iets achter de hand te hebben - dus 
moet ik voorzichtig zijn. 

De eerste vraag luidt als volgt. 'Wil 
de Minister-President, gezien de 
voortdurende verwarring omtrent de 
inhoud van een door het kabinet op 8 
april j l. genomen besluit ten aanzien 
van een korting op de sociale uitkerin-
gen m.i.v. 1 oktober a.s., de letterlijke 
tekst van dat besluit thans aan deze 
Kamer mededelen?'. 

Wij hebben inderdaad een aantal 
besluiten genomen, die de Minister 
van Financiën in staat stellen de 
Voorjaarsnota definitief op te stellen. 
Het betreft hier beleidsaanpassingen 
in 1983, in verband met de Voorjaars-
nota, om de groei van het tekort te 
beperken. Deze maatregelen vallen in 
drie groepen uiteen. Eén groep betreft 
de rijksbegroting en is nu niet aan de 
orde. De tweede groep betreft de 
benzineaccijns en de derde betreft 
maatregelen in de sfeer van de 
inkomensmatiging en de herverdeling 

van het werk. Daarbij zijn ook weer 
een aantal maatregelen te onderschei-
den, maar in deze interpellatie gaat 
het met name over de twee navolgende 
zaken. 

Allereerst een arbeidsduurverkor-
ting in de collectieve sector, die 
verder zal worden behandeld in een 
aparte brief over, wat wij noemen, het 
tweede en het derde spoor; ik kan ook 
zeggen: de voorbereiding van de 
Werkgelegenheidsnota. Daarvoor zijn 
noch voor het jaar 1983, noch voor 
het jaar 1984, exacte bedragen 
ingevuld; het betreft PM-posten. 

De volgende maatregel betreft: 
inkomensmatiging in de sociale 
uitkeringen in verband met een 
inkomensoffer vergende arbeidsduur-
verkorting in markt- en collectieve 
sector, te taxeren op 2% met ingang 
van 1 oktober 1983. De opbrengst die 
wordt geraamd, bedraagt 225 min. dit 
jaar en 900 min. volgend jaar. 

Bij die maatregelen heeft de 
Ministerraad het volgende aangete-
kend, waarbij het eerst gaat om de 
zaak van de arbeidsduurverkorting in 
de collectieve sector: 'De Ministers 
van Binnenlandse Zaken en van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
zullen met de organisaties van 
ambtenaren en trendvolgers overleg 
openen om zo snel mogelijk tot 
afspraken te komen over een verkor-
ting van de werktijd. In het overleg 
zullen vormgeving, graad van herbe-
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Lubbers 

zetting en duur van de te maken 
afspraak aan de orde komen. Gezien 
het karakter van het overleg, zijn de 
budgettaire effecten PM geraamd.' 

Ten aanzien van het volgende punt 
- de sociale uitkeringen - is het 
volgende aangetekend: 'Vooruitlo-
pend op de te realiseren arbeidsher-
verdeling in de marktsector en het 
hierboven gestelde met betrekking tot 
de collectieve sector, wordt ook van 
de sociale-uitkeringstrekkers een 
inkomensoffer gevraagd. Een verant-
woord inkomensoffer in dit kader laat 
zich naar het oordeel van het kabinet 
taxeren op 2% met ingang van 1 
oktober 1983.' 

De Ministerraad vervolgt dan als 
volgt: 'Als de in verband met de 
arbeidsduurverkorting ingeboekte 
ombuigingen niet kunnen worden 
gerealiseerd, zal een andere maatregel 
in de inkomenssfeer worden getroffen, 
met een overeenkomstige opbrengst. 
Daarvan zal geen groep van inkomens-
trekkers, inkomensgenieters, in de 
collectieve sector worden uitgesloten.' 
Tot zover de besluitvorming in de 
Ministerraad. 

Dit brengt mij tot de beantwoording 
van de tweede vraag: 'Kan de Minis-
ter-President namens het kabinet zijn 
uitspraak bevestigen, gedaan in 
'Brandpunt' op 11 april j l . : 'Als nu in 
de bedrijven en vooral in het overleg 
met de ambtenarenorganisaties blijkt 
dat dit jaar het onmogelijk is om te 
komen tot inkomensoffers, gericht op 
verdeling van werk, dan mag niet 
gevergd worden dat de sociale-uitke-
ringstrekkers alleen en uitsluitend 2% 
gewoon puur achteruitgezet wor-
den.'?' Het antwoord op deze vraag 
is: ja. 

Ter nadere toelichting merk ik het 
volgende op. Als het kabinet de voor 
1 oktober a.s. voorziene maatregel in 
de sector sociale uitkeringen zou 
moeten heroverwegen, dan moet 
men zich dat heel praktisch als volgt 
voorstellen. 

De eerste mogelijkheid is de 
voortgang met de herverdeling van 
het werk. De daarbij passende 
inkomensoffers zijn weliswaar nog 
niet geheel duidelijk, het is nog niet 
geheel zeker dat dit voor elkaar komt, 
maar wi j , de Ministers in het kabinet, 
zetten toch door, ervan uitgaande dat 
het wel voor elkaar zal komen. Er is 
een reëel uitzicht op arbeidsherverde-
ling met inkomensmatiging. 

Een tweede mogelijkheid is dat je 
nuchter moet constateren dat er op 
het moment van heroverweging echt 
geen duidelijk perspectief is op 
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inkomensoffers voor dat doel. Als dat 
het geval is - en dat was voor mij in 
de Brandpunt-uitzending aan de 
orde - als er echt geen enkel schot zit 
in de besprekingen over de verdeling 
van het werk, met name met de 
ambtenarenorganisaties, dan moeten 
wi j de kortingsmaatregelen voor de 
sociale uitkeringen niet doorzetten in 
die casus-positie. 

Ik wi l beklemtonen dat wi j van die 
mogelijkheid uiteraard nu echt niet 
moeten uitgaan, maar mocht die 
situatie onverhoopt intreden, dan 
treedt natuurlijk het laatste kabinetsbe-
sluit in werking dat ik u zojuist heb 
voorgelezen. Wij kunnen en wil len 
immers geen gat van 225 miljoen 
laten vallen. 

In die situatie alleen komen de 
vraag naar een vervangende maatregel 
aan de orde en de vraag hoe die 225 
miljoen verdeeld moet worden over 
de verschillende groepen van inko-
menstrekkers. In feite is er dus wel 
een afspraak gemaakt, voor het geval 
dat dit nodig zou zijn, maar er is geen 
afspraak gemaakt over de verdeling 
ervan. 

Dit brengt mij tot de beantwoording 
van de volgende twee vragen. Het lijkt 
mij goed om ze samen te nemen, 
omdat ze nauw samenhangen. De 
vragen luiden: 

'Kan de Minister-President, gelet op 
zijn hierover weergegeven standpunt, 
de onjuistheid bevestigen van de 
uitspraak van Minister Rietkerk (NOS, 
12 april j l.): 'In die context heeft het 
kabinet het verantwoord geacht nu te 
besluiten straks de 2% voor de 
uitkeringen door te voeren. Dat houdt 
dus wel verband met de arbeidstijdver-
korting, maar het is dus niet gekoppeld 
aan de uitkomsten van het overleg 
met de ambtenarenbonden'? 

Achter dit citaat heeft de heer Den 
Uyl een vraagteken laten zetten. Ik kan 
uiteraard niet nagaan of dat uitgespro-
ken is. 

De andere vraag die ik nu tevens zal 
beantwoorden, luidt: 

'Kan de Minister-President een eind 
maken aan het verschil in interpretatie 
tussen partijen als gesignaleerd door 
Minister Rietkerk: 'Er is verschil in 
interpretatie op dat punt. Dat laat ik 
op dit ogenblik bij de partijen, - (de 
Minister doelt kennelijk op de frac-
ties) - maar ik moet er wel aan 
toevoegen dat het heel duidelijk is dat 
er geen rechtstreekse koppeling is 
tussen de resultaten van het ambtena-
renoverleg en de 2% uitkeringsbeper-
king, waartoe is besloten. ... Het 
kabinet heeft besloten dat voorstel in 
te dienen?' 

Voorjaarsnota 

De Voorzitter: Mag ik de Minister-Pre-
sident even onderbreken in verband 
met een vorige opmerking? De vragen 
van de heer Den Uyl worden natuurlijk 
allemaal besloten met een vraagteken 
en het citaat van de heer Rietkerk 
wordt afgesloten met aanhalingste-
kens, die aan het vraagteken vooraf-
gaan. 

Minister Lubbers: Mijn verontschuldi-
ging, mijnheer de Voorzitter, de fout 
is aan mijn kant. 

Nu deze, in ieder geval van uitroep-
tekens te voorziene, uitspraken. Ik wil 
er allereerst op wijzen dat voor 
nadere afspraken met de ambtenaren-
organisaties geen wet nodig is. Je 
kunt tot andere afspraken komen, 
maar er is geen wet voor nodig, maar 
voor een aanpassing van de sociale 
uitkeringen per 1 oktober is wèl een 
wet nodig. Wij kunnen dus niet 
beginnen met eerst maar eens af te 
wachten. 

Wij moeten dus nu een wetsvoorstel 
aan snee nemen, bevattend onze 
voornemens in de sector sociale 
zekerheid, een en ander conform het 
besluit van de Ministerraad. Dus: 
inkomensmatiging sociale uitkeringen 
in verband met een inkomensoffer 
vergende arbeidsduurverkorting; te 
taxeren op 2%. 

Bij de indiening van het wetsvoorstel 
kan er uiteraard nog geen definitief 
zicht zijn op de gesprekken over de 
arbeidsverdeling-arbeidsduurverkor-
t ing. Een eventuele heroverweging zal 
dus pas later kunnen plaatsvinden. 

Over het karakter van die herover-
weging en een eventueel als het echt 
niet anders kan - en alleen dan - te 
volgen alternatief, namelijk een 
andere maatregel in de inkomenssfeer 
waarvan geen inkomensgroep in de 
collectieve sector zal worden uitgeslo-
ten, heb ik, mijnheer de Voorzitter, 
zojuist al gesproken. 

Welnu, neemt men in aanmerking 
de noodzaak nu een wetsvoorstel in te 
dienen (onderdeel van het citaat van 
collega Rietkerk) en neemt men in 
aanmerking het karakter van de 
eventuele heroverweging, dan zeg ik 
mèt Minister Rietkerk, dat er geen 
rechtstreekse en automatische 
koppeling is tussen het een en het 
ander. 

Dat brengt mij tot de vijfde vraag: 
'Wanneer stelt het kabinet zich voor 
de onderhandelingen te voeren met 
de organisaties van overheidsor-
ganen? Wordt daarbij het akkoord 
geëerbiedigd dat op 6 januari jongst-
leden is bereikt tussen de Minister en 
de bonden van overheidspersoneel 
over de arbeidsvoorwaarden voor het 
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Lubbers 
gehele jaar 1983, zodat daarin op 
geen enkele wijze eenzijdige wijziging 
kan worden aangebracht? 

Mijnheer de Voorzitter! Het ant-
woord op het eerste deel van deze 
vraag luidt: zo snel mogelijk na een 
voorbereiding die natuurlijk wel een 
aantal weken zal nemen. Het gaat 
namelijk om ambtenarenorganisaties 
en organisaties van trendvolgers, 
respectievelijk Minister Rietkerk en 
Minister De Koning, die dat samen 
zullen moeten voorbereiden. 

Dan voor wat betreft het karakter 
van het overleg en het tweede 
gedeelte van vraag 5 van de geachte 
afgevaardigde, de heer Den Uyl. Het 
is zeker zo, dat de verwachting 
bestond bij de ambtenarenorganisa-
ties, na het overleg van dit voorjaar, 
dat er althans van de zijde van de 
Regering geen nieuwe problemen aan 
de orde gesteld zouden worden. Ik 
zeg nadrukkelijk 'althans van de zijde 
van de Regering'. Dat wi l niet zeggen 
dat ik de formulering kan delen: 'het 
akkoord geëerbiedigd' zoals de 
geachte afgevaardigde dat in zijn 
vraag formuleert. 

Maar nu de zaak zelve. Het karakter 
van het overleg en de daar eerder 
bereikte conclusies staan, naar het 
oordeel van het kabinet, een open 
gesprek als beoogd niet in de weg. Uit 
het karakter van het ministerraadsbe-
sluit, zoals ik u dat voorlas, - ik wijs 
ook op de PM-posten - blijkt wel dat 
wi j enerzijds open overleg wil len, dat 
wij vervolgens veel waarde hechten 
aan de verdeling van het werk reeds 
dit jaar (met de zomer komt er weer 
een nieuwe generatie schoolverlaters) 
en dat wi j ons ten slotte niet kunnen 
veroorloven verdere gaten te laten 
vallen leidend tot een weer groter 
tekort van de overheidsfinanciën. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
de zesde vraag: 'Kan de Minister-Pre-
sident bevestigen, dat ten aanzien van 
de sociale uitkeringen geen maatrege-
len worden overwogen, die inbreuk 
zouden maken op het beginsel van de 
parallelle inkomensontwikkelingen 
van actieven en uitkeringsgerechtig-
den, mede in het licht van het feit, dat 
door bevriezingsmaatregelen geno-
men per 1 juli 1982 en per 1 januari 
1983 een aanzienlijke achterstand is 
ontstaan in het inkomensverloop van 
uitkeringsgerechtigden ten opzichte 
van de index der lonen?'. 

Het antwoord moet luiden: nee. 
Zoals de geachte afgevaardigde de 
heer Den Uyl het formuleert, kan ik 
dat letterlijk - en ik moet zijn vraag 
ernstig en letterlijk nemen - niet 
doen. 

In feite heeft het kabinet dit jaar 
immers al eerder gekozen voor 
bevriezing van inkomens van ambte-
naren en sociale-uitkeringstrekkers. 
Het kabinet doet nu een beroep om in 
gezamenlijk overleg de mogelijkheden 
tot arbeidstijdverkorting na te gaan. 
Deze voortrekkersfunctie op dit punt 
vloeit voort uit de formulering in het 
regeerakkoord. 

Welnu, het een met het ander 
genomen: als er in de marktsector 
geen dienovereenkomstige verdeling 
van arbeid met inkomensoffers 
optreedt, zal er inderdaad in die mate 
een additioneel verschil in de inkomens-
ontwikkeling tussen verschillende 
groepen ontstaan. In die mate is er 
dus ook sprake van een niet parallelle 
ontwikkeling in de inkomens. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister-Presi-
dent uiteraard voor het gegeven 
antwoord op de door mij gestelde 
vragen. Ik kan het hoogstens betreu-
ren, maar het hem niet verwijten dat 
hij geen gelegenheid heeft gevonden, 
in te gaan op de opmerking gemaakt 
in mijn toelichting. 

Als de heer Lubbers hier het besluit 
van de Ministerraad ter zake kan 
voorlezen, ontgaat het mij waarom hij 
dit maandag jongstleden niet heeft 
gedaan, toen mijn fractiegenoot 
Meijer hem hetzelfde vroeg. Ik claim 

een zekere bedrevenheid in het 
luisteren, al lees ik liever. Het was mij 
liever geweest als de Kamer had 
kunnen beschikken over de tekst die 
de heer Lubbers zoeven heeft voorge-
dragen. 

Nu ter zake. Ik vind de mededelingen 
die de Minister-President heeft 
gedaan in antwoord op mijn vragen 
van ongemeen ernstige aard. Wat 
blijkt daar namelijk uit? In de eerste 
plaats blijkt daaruit, hoewel ik daarbij 
niet te lang wi l stilstaan, dat niet in de 
Voorjaarsnota maar in een aparte 
brief mededeling wordt gedaan over 
het zogeheten tweede en derde spoor. 
Ik neem aan dat ik een en ander ook 
in t i jd enigszins gescheiden moet 
zien. Of mag ik zijn mededeling zo 
opvatten dat de brief over het tweede 
en derde spoor nog komt voor het 
verschijnen van de Voorjaarsnota? 
Dat zou mij zeer welkom zijn. 

Belangrijker is, dat de Minister-Pre-
sident ons meedeelt dat, vooruit lopend 
op uitkomsten van overleg over 
arbeidstijdverkoring bij het overheids-
personeel.het kabinet op deVoorjaars-
nota een bedrag van f225 min. boekt 
als korting op de sociale uitkeringen. 
Het kabinet is kennelijk geweken voor 
de bezwaren van de heer Rietkerk en 
boekt voor het overleg met de 
ambtenaren een PM-post. Op de 
Voorjaarsnota wordt echter wel een 
bedrag geboekt van f225 min. als 
korting op de sociale uitgaven, een 
extra korting. 

De heer Den Uyl (PvdA) 
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Den Uyl 
Mijnheer de Voorzitter! Dit is een 

schoolvoorbeeld van de doorbreking 
van de rechten, verankerd in de wet, 
ten aanzien van het aanpassingsme-
chanisme. De heer De Vries beriep 
zich daarop. Hij heeft aan de fractie 
van de VVD gevraagd, dit ook te 
willen verdedigen. 

De heer De Vries neemt kennelijk de 
verantwoordelijkheid - hij heeft 
althans tot dusverre niet van het 
tegendeel doen blijken - voor het 
geheel eenzijdig opvoeren van een 
bedrag van f225 min. korting op de 
sociale uitkeringen met ingang van 1 
oktober. 

Vervolgens zegt de Minister-Presi-
dent dat er een modaliteit denkbaar 
is, namelijk het nog onvoldoende 
gevorderd zijn dan wel het stuklopen 
van het overleg met de ambtenaren, 
waarbij een inkomensmatiging wordt 
genomen voor alle inkomens in de 
collectieve sector, die hetzelfde moet 
opleveren. Over de verhouding tussen 
ambtenaren en ontvangers van 
sociale uitkeringen wordt nog geen 
uitspraak gedaan, maar het staat vast. 
Ongeacht de vordering van overleg 
over arbeidstijdverkorting, staat het 
vast dat de inkomensontvangers in de 
collectieve sector, ambtenaren en 
personen die een sociale uitkering 
ontvangen met ingang van 1 oktober 
een bedrag van f225 min. extra 
moeten inleveren! 

Waar het de sociale uitkeringen 
betreft, constateer ik dat tegen het 
CDA wordt gezegd: U kunt hoog 
springen, u kunt laag springen, 
mijnheer De Vries, wat u ook wilt 
koppelen, ik, Minister-President 
Lubbers van het CDA, heb u mede te 
delen dat gespreid over een groot 
aantal inkomenstrekkers, ook als er 
geen verkorting van de arbeidsduur 
plaatsvindt, de uitkeringstrekkers 
extra zullen worden gekort. Zij zullen 
misschien iets minder dan 2% 
worden gekort, het percentage zal iets 
lager liggen, maar dat gaat er gebeu-
ren. Dit gaat dwars in tegen de deze 
week bij herhaling uitgesproken 
opvattingen van de fractievoorzitter 
van het CDA. 

Wat is voorts de vrijheid voor de 
ambtenaren? De ambtenaren krijgen 
de mededeling dat, of zij nu meedoen 
of niet, zij per 1 oktober aanstaande 
hoe dan ook een extra korting opge-
legd zullen krijgen. Hun portie in het 
bedrag van f225 min. - dit betekent 
op jaarbasis een bedrag van f900 
min.; wij praten niet over peuleschillen 
- zullen zij hebben te leveren. Dit 
decreet wordt hier uitgesproken! 

Verwacht de Minister-President echt 
dat de ambtenarenbonden met een 
dergelijk decreet bereid zijn te 
onderhandelen? De Minister-President 
zegt dat de uitspraak van de Minister 
van Binnenlandse Zaken na het 
bereikte akkoord van 6 januari niet zo 
mag worden uitgelegd dat er niet 
meer onderhandeld zal mogen 
worden. Mijnheer de Voorzitter! 
Onderhandelen mag! 

Ik ga verder. De Partij van de Arbeid 
vindt herverdeling van arbeid een zo 
groot goed, dat zij bereid is te aanvaar-
den dat er ondanks uitspraken van de 
Minister van Binnenlandse Zaken op 6 
januari, inderdaad opnieuw onderhan-
deld wordt over een verdergaande 
arbeidstijdverkorting. Het gaat dus 
om de zaak zelf. Na hetgeen er echter 
is gebeurd in januari, moet dit wel 
open en in vrijheid gebeuren en niet 
met de vastgenagelde uitkomst dat 
hoe dan ook het aandeel in het 
bedrag van f 225 min. geleverd zal 
moeten worden. Daarmee maakt de 
Minister-President het naar mijn vaste 
overtuiging onmogelijk voor de 
ambtenarenbonden om echt te 
onderhandelen. Een en ander nog 
afgezien van alle koopkrachtoffers die 
zij al in bijzondere mate dit jaar 
hebben te brengen. 

De heer Rietkerk heeft geen deur 
open gehouden. In januari wilden de 
ambtenarenbonden met het oog op 
de prijscompensatie per 1 juli zeker 
nog wel een ronde hebben. De 
Minister van Binnenlandse Zaken zei 
echter dat het voor het gehele jaar 
gebeurd is. Hij zei dat de arbeidsvoor-
waarden voor het gehele jaar 1983 zijn 
vastgesteld en dat men bij hem niet 
meer kon terugkomen. 

Denkt de Minister-President dat de 
Minister van Binnenlandse Zaken één 
been heeft om op te staan en dat hij 
met de mededeling van de Minister-
President op zak dat de ambtenaren 
hoe dan ook een deel van het bedrag 
van f 225 min. hebben te leveren, naar 
de ambtenarenbonden terug kan? De 
Minister-President plaatst de Minister 
van Binnenlandse Zaken op deze 
manier in een volstrekt onmogelijke 
situatie. 

Het argument van de Minister-Presi-
dent in antwoord op de vragen 5 en 6 
is, dat wij geen gaten meer mogen 
laten vallen. Het is nog geen tien 
dagen geleden dat de fractievoorzitter 
van het CDA, de heer De Vries, na de 
mededelingen van de Minister-Presi-
dent op de persconferentie op witte 
donderdag, zei dat hij nog niet toe 
was aan het bedrag van twee miljard, 
dat hij wel begreep dat het meer 

moest zijn dan één miljard en dat hij 
nog wel voorstellen had tot anderhalf 
miljard. 

Met hem zijn tallozen van oordeel 
dat economisch gesproken een 
verdergaande korting op uitkeringen 
en salarissen, die leidt tot een verder-
gaande beperking van de bestedingen, 
niet zal bijdragen tot vermindering 
van het financieringstekort en het zo 
broodnodige aanzwengelen van onze 
economie. In die situatie beroept de 
Minister-President zich tegenover zijn 
fractievoorzitter en tegenover tallozen 
op het argument, dat er geen gaten 
mogen vallen en dat de 900 miljoen 
op jaarbasis, dus de 225 miljoen, er 
langs links of langs rechts moet 
komen. 

Mijn hoofdinzet bij deze interpellatie 
was en is niet, te bekvechten over wat 
er naar mijn mening de afgelopen 
weken allemaal verkeerd is gegaan in 
de voorlichting, de presentatie en de 
informatie van deze Kamer. Voor mij 
is de hoofdzaak dat ik nu waarneem 
dat in het kabinetsbeleid geen 
rekening wordt gehouden met de 
vastgelegde rechten van de uitkerings-
gerechtigden en met het recht op 
open en reëel overleg van de ambte-
narenorganisaties, dat ook in de wet 
is vastgelegd. 

Daarom waarschuw ik ervoor, dat 
op deze wijze niet de weg naar 
herstel, maar de weg naartoenemende 
spanningen en naar stagnatie wordt 
ingeslagen. Daarop is de uitspraak 
gericht die ik zoeven aan de Kamer 
heb voorgelegd over het behouden 
van de gelijke behandeling van 
mensen die werk hebben en mensen 
die geen werk meer hebben. Ik vraag 
de Kamer ook een uitspraak over het 
recht dat de overheidsdienaren ook in 
deze tijd toekomt. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Den Uyl 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat overleg met de 
organisaties van overheidspersoneel 
over verdergaande arbeidstijdverkor-
ting open en met respectering van het 
eerder dit jaar overeengekomen 
akkoord behoort te worden gevoerd; 

van oordeel, dat dit overleg niet 
belast mag worden met rechtstreekse 
gevolgen voor het niveau van de 
sociale uitkeringen; 

verzoekt de Regering, af te zien van 
een koppeling tussen de uitkomst van 
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Voorzitter 

dat overleg en bezuinigingen op de 
sociale uitkeringen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2(17 860). 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het lijkt erop dat de media 
op dit conflict hebben zitten wachten. 
Ze smullen ervan. En het is natuurlijk 
ook uitstekend als er meningsverschil-
len zijn tussen regeringspartijen en 
ministers in één kabinet. Zeker is dit 
toe te juichen als het zou gaan om het 
verdedigen van de belangen van 
miljoenen uitkeringsgerechtigden en 
mensen die bij de overheid in dienst 
zijn. Maar terecht constateert de FNV 
in haar reactie op het gekrakeel dat 
het een discussie is, waarvoor geldt: 
over u en zonder u. 

De mensen om wie het gaat, weten 
niet waar zij aan toe zijn. Zeker na de 
uitleg van vandaag kan het nog wel 
even duren voor iedereen weet waar 
hij aan toe is. Toch moeten wij ons 
ernstig afvragen of er inderdaad wel 
sprake is van de ernstige meningsver-
schillen, ondanks de tegenstrijdighe-
den in de verschillende uitspraken. 

De Minister-President heeft zijn 
uiterste best gedaan om ons duidelijk 
te maken dat er sprake is van één en 
hetzelfde beleid van beide regerings-
partners in één regering. Zijn die 
verschillen dan geen dode mussen? 
Maken wi j ons niet blij met een 
eventuele bescherming door het CDA 
van de belangen van ambtenaren en 
uitkeringsgerechtigden, terwij l daar in 
feite, als het op daden aankomt, 
helemaal niets van zal blijken? 

Worden verschillen niet opgeklopt 
om beider politiek prestige enigszins 
op te vijzelen, het CDA naar de kant 
van de ambtenaren en de uitkerings-
gerechtigden en de VVD naar de kant 
van de werkgevers en degenen die 
belang hebben bij grotere inkomens-
verschillen? Als het op daden, op 
kabinetsbesluiten aankomt zal blijken 
in hoeverre de tegenstrijdigheden in 
uitspraken en de mooie woorden van 
de fractievoorzitter en bewindslieden 
van het CDA iets voorstellen. 

Overduidelijk blijkt, dat de f 2 mld. 
bezuinigingen waarover wordt 
gesproken onaantastbaar zijn. Die 
moeten worden gehaald: er mogen 
geen gaten vallen. Opnieuw is 
bevestigd, dat de koppeling tussen 
de lonen en de inkomens in de 
collectieve sector wordt losgelaten. 

De loskoppeling die al plaatsvond 
door de truc die eind december werd 
ingezet met het akkoord in de Stichting 
van de Arbeid wordt voortgezet. 
Ambtenaren en uitkeringsgerechtig-
den moeten koste wat het kost 
inleveren, al is alleen nog niet precies 
duidelijk of beide het in dezelfde 
mate, met dezelfde snelheid en met 
dezelfde percentages, moeten doen. 

Deze week merkte een woordvoerder 
van de VVD, de heer De Korte, op dat 
de arbeidstijdverkorting bij de 
ambtenaren en het inleveren van loon 
door de ambtenaren niet kunnen 
worden afgedwongen door een 
dictaat. Het is ook de VVD geweest die 
de afgelopen jaren voortdurend heeft 
gezegd, dat een loonmaatregel 
onaanvaardbaar zou zijn. Als zij bij die 
uitspraak blijft, blijft er maar een 
mogeli jkheid over, namelijk dat 
eenzijdig de rechten van de uitkerings-
gerechtigden worden beperkt. Dat is 
de enige mogelijkheid als het kabinet 
de verlangens die de VVD zo duidelijk 
op tafel legt wil ontzien. 

Ook het CDA heeft in principe de 
koppeling losgelaten. In antwoord op 
de vragen 3 en 4 van de heer Den Uyl 
heeft de Minister-President heel 
uitdrukkelijk gezegd, dat hij niet wi l 
garanderen, dat er een rechtstreekse 
koppeling blijft tussen de inkomens 
van de ambtenaren en de uitkeringen. 
Op dat moment wordt gesuggereerd, 
dat er een andere maatregel mogelijk 
is. 

Ik vraag mij in gemoede af - ik 
verzoek de Minister-President uitdruk-
kelijk, ons daarover wat meer duide-
lijkheid te verschaffen - welke andere 
maatregel dan een dictaat, een 
loonmaatregel of verplichte arbeids-
ti jdverkorting bij de overheid het 
kabinet dan nog rest op 1 oktober. 

Wi j zouden in dit debat talloze 
citaten van bewindslieden en leden 
van de regeringsfracties kunnen 
geven. Een van de citaten die mij het 
meeste heeft getroffen is een uitspraak 
die Minister Ruding gisteravond in 
Den Haag Vandaag deed, namelijk dat 
alles helder en duidelijk is. Met name 
de toelichting van de Minister-Presi-
dent heeft alles nog veel onduidelijker 
gemaakt voor de mensen die het 
betreft. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik denk dat veel mensen 
zich bij 'regeren' iets anders voorstel-
len dan hetgeen zij op dit moment 
krijgen voorgeschoteld. Het lijkt meer 
op een toneelstuk waarbij een clubje 
heren in Den Haag wat brokken 

maakt. Net als vorig jaar, toen er een 
kabinet viel, blijkt dat begrotingen op 
zand zijn gebouwd. Van een werkelijke 
politiek - ik spreek over beleid - is 
geen sprake. Wel lijkt er sprake te zijn 
van drijfzand waarin langzamerhand 
alle sociale verworvenheden dreigen 
weg te zakken. Het is ook niet zo 
vreemd. 

Het kabinet is duidelijk gevangen in 
zijn eigen matigingsbeleid. Het 
communiceert blijkbaar aldus: 
klopsignalen op afstand, vanuit 
Warffum of een of ander kasteel. Dat 
moeten wij via kranteberichten 
ontcijferen. Het gevolg is grote sociale 
onzekerheid. Rookgordijnen worden 
gelegd in discussies over de Voorjaars-
nota. De feiten zijn duidelijk. Per 1 juli 
1982 en 1 januari 1983 is door de 
uitkeringstrekkers en de minimumtrek-
kers 3,06% ingeleverd. De prijscorrv 
pensatie is toen al niet volledig 
uitbetaald. 

Het argument was toen dat er een 
akkoord in de Stichting van de Arbeid 
was gesloten en dat uitkeringsgerech-
tigden en werknemers de afloop 
daarvan maar moesten afwachten. 
Met andere woorden: deze groepen 
werden tot eikaars gijzelaars gemaakt. 

Wat heeft het opgeleverd? Er is 
door ambtenaren ingeleverd, maar er 
zijn geen arbeidsplaatsen voor 
teruggekomen. Integendeel, bij 
gemeenten staan duizenden arbeids-
plaatsen op het spel. Ambtenaren, 
uitkeringsgerechtigden en werkne-
mers zullen niet meer zo gek zijn dat 
zij staan te trappelen om in te leveren 
bij een beleid dat alleen maar leidt tot 
verdere afbraak van arbeidsplaatsen. 

Nu wordt er een nieuw rookgordijn 
gelegd, zowel over de datum van 1 
oktober 1983 als over de koppeling. 
Naar ons oordeel is de eerste datum 
die nu aan de orde is 1 juli a.s. 
Immers, de Wet aanpasssingsmecha-
nisme stelt dat per 1 juli a.s. de 
werkelijke prijscompensatie dient te 
worden uitbetaald. Ik heb daar niets 
over gehoord. De datum van 1 
oktober komt in de kranten en 
niemand begrijpt waar 1 juli is 
gebleven. 

Bij de koppeling is het hetzelfde 
verhaal. Er wordt door de regerings-
fracties gesproken over een koppeling 
tussen de uitkeringen en ambtenaren-
salarissen. Dat is niet de koppeling die 
wij kennen, namelijk de koppeling 
tussen uitkeringen en lonen. 

Nu kan het zijn dat de Regering 
denkt door woordspelletjes op een 
sl imme wijze aan groepen mensen 
hun zekerheden te ontfutselen. Wij 
denken dat het aanzien van de politiek 
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op deze wijze aanzienlijk wordt 
geschaad. Dit beleid is een gevaar 
voor het aanzien van de politiek in 
Nederland, zeker als het gaat om een 
werkelijke discussie over de waarde 
van zekerheden bij de sociale uitkerin-
gen en in de positie van ambtenaren 
en werknemers. In deze discussie is 
dat op dit moment aan de orde. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Uit dit interpellatiedebat is 
mij slechts één ding duidelijk gewor-
den, namelijk het antwoord van de 
Minister-President op de laatste 
vraag. Het kabinet kan geen garantie 
geven voor een parallelle inkomens-
ontwikkeling tussen actieven en 
uitkeringsgerechtigden. De Minister-
President noemde dat de voortrekkers-
functie van de overheid. Ik noem dat 
ontkoppeling. 

Er is nu sprake van een andere 
koppeling dan die waarover wij in het 
verleden altijd spraken. Naar mijn 
gevoel is die veel minder interessant. 
Het is de koppeling tussen de inkomens 
van de ambtenaren en de sociale 
uitkeringen. Het is mij niet duidelijk 
geworden hoe de stand daarvan na 
dit debat is. Ik heb de Minister-Presi-
dent horen zeggen dat de kortingen 
op de sociale uitkeringen gekoppeld 
zijn aan de arbeidstijdverkorting in de 
particuliere en de collectieve sector. 

Ik heb hem echter ook horen 
zeggen, zij het met veel meer woorden, 
dat de opmerking van de heer 
Rietkerk,dat er geen sprake was van 
een rechtstreekse koppeling, ook juist 
was. Wil hij alsnog een poging doen 
om duidelijk te maken welke van de 
twee versies juist is? 

Ik ga er even van uit dat de eerste 
versie juist is en dat er dus inderdaad 
sprake is van een koppeling tussen de 
uitkeringen en de ambtenarensalaris-
sen. Wat gaat er dan gebeuren met 
het wetsontwerp, dat nu wordt 
ingediend, waarin de korting op de 
sociale uitkering al vervat zit? Wat zijn 
de criteria op grond waarvan dat 
wetsontwerp eventueel wordt inge-
trokken? Stel dat dat wetsontwerp 
snel door een meerderheid van de 
Kamer wordt aangenomen, wat gaat 
er dan gebeuren als blijkt dat de 
arbeidstijdverkorting en de inkomens-
matiging bij de ambtenaren wel tot 
stand komt? Wordt de wet dan weer 
ingetrokken? Het is mij volstrekt 
onduidelijk. 

Vroeger spraken wij over de 
koppeling als een vorm van bescha-
ving. Sommigen streven duidelijk 

naar een koppeling op afstand. Het is 
triest om te moeten constateren dat 
de beschaving kennelijk op afstand 
wordt gezet. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kan het mis 
hebben, maar naar mijn idee staat de 
koppeling tussen lonen en uitkeringen 
al een behoorlijke tijd op het spel. Er 
is in feite sprake van een koppeling op 
afstand, een afstand die de laatste 
twee jaar sterk is gegroeid. Nu al 
lopen minimumloon en uitkeringen 
zo'n 3% achter op de CAO-Ionen. Op 
1 juli zal dat nog meer worden. Het 
beeld, dat dezer dagen wordt opgeroe-
pen, dat een van de twee regerings-
fracties meer dan de andere op de 
bres voor die koppeling zou staan, 
wordt tot nu toe niet door de feiten 
gestaafd. 

Wat we nu horen, doet dat al 
helemaal niet. Er komt een wetsvoor-
stel om de uitkeringen met 2% te 
korten, een koppeling dus op nog 
grotere afstand. Het zal van een -4 
naar een -6% gaan. Dan moeten we 
maar hopen, dat via die ambtenaren 
we van de hele WAM af kunnen en 
dan is de totale ontkoppeling een feit! 

Mijn fractie is het eens met de heer 
Den Uyl, dat het afschuiven van de 
verantwoordelijkheid voor het 
uitkeringsbeleid naar de ambtenaren 
principieel onjuist is, nog afgezien van 
de vraag, of de ambtenaren reden 
hebben om in te gaan op het beroep 
dat het kabinet op hen zal doen, gelet 
op hun vroegere ervaringen met 
inleveren voor werk. Krijgen ze nu wel 
die garantie? Hebben de werknemers 
in het bedrijfsleven straks wel de 
garantie, dat inleveren leidt tot 
herverdelen van arbeid? Heeft het 
kabinet die garanties in zijn besluiten 
ingebouwd? 

Als dat niet gebeurt en als de 
termen, die de Minister-President 
zojuist gebruikte, termen als inkomens-
offers gericht op herverdeling van 
werk en arbeidsherverdeling in de 
marktsector, niet meer betekenis 
hebben dan tot nu toe, dan heeft het 
kabinet weinig medewerking meer te 
verwachten. Het saldo van het beleid 
zal dan fataal zijn. We komen dan niet 
tot arbeidstijdverkorting. Wel zullen 
de minima en de sociale uitkeringen 
dan verder worden aangetast en zal 
onze economische toestand verder 
verslechteren. Dat geeft oplopende 
maatschappelijke spanningen. Ik 
meen, dat het kabinet, voordat het zijn 
definitieve besluiten neemt, die 
consequenties onder ogen moet zien. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
de heer Den Uyl, mij dankend voor de 
voorlezing van die delen van de 
besluitvorming in het kabinet waarom 
hij had gevraagd, vroeg, waarom ik 
dan heb geantwoord zoals ik maandag 
jl. heb gedaan op schriftelijke vragen 
van de geachte afgevaardigde de heer 
Meijer. Dat verdient inderdaad een 
verklaring. Wij zijn in het kabinet 
verleden week, eigenlijk al eerder, 
inderdaad tot de conclusie gekomen, 
dat het wenselijk is tegelijk met de 
voorjaarsnota een rapportage, deels 
van inhoudelijke en deels van proce-
durele aard, te geven van een aantal 
aspecten van de werkzaamheden in 
het zogenaamde tweede en derde 
spoor. 

Wij overwegen te komen met een 
afzonderlijke uiteenzetting over de 
volkshuisvesting en wel omdat de 
besluitvorming over de volkshuisves-
ting in het kabinet verder gaat dan 
nodig is voor de voorjaarsnota. In die 
uiteenzetting zullen ook het budgettai-
re kader en de mogelijkheden voor 
bouwinspanning voor volgend jaar 
worden aangegeven. Het lijkt ons 
ordelijk, die drie elementen tegelijk 
aan de Kamer te presenteren. Wij 
geven er daarom de voorkeur aan het 
geheel, zo mogelijk morgen na 
afsluitend beraad in de Ministerraad 
over de onderscheiden stukken, aan 
de Kamer toe te zenden. 

Ik kom op het tweede punt uit de 
uiteenzetting van de heer Den Uyl. Dit 
betrof een historische analyse van in 
het verleden gedane uitspraken. Hij 
zal het billijken dat ik niet inga op zijn 
kritiek op opmerkingen van andere 
afgevaardigden. Het is toch goed dat 
ik op één punt enige verduidelijking 
geef. Hoe men ook oordeelt over mijn 
openhartigheid op Witte Donderdag 
- ik begrijp dat de heer Den Uyl 
negatief oordeelt - ik moet er toch 
nog melding van maken dat in de 
voorstellen van de Minister van 
Financiën geen bedrag was opgeno-
men onder het hoofd arbeidsvoor-
waarden collectieve sector in samen-
hang met inkomensmatiging. 

Ook toen werd namelijk reeds 
uitgegaan van een PM-post. Waarom 
deden wij dat? Omdat het kabinet zich 
nadrukkelijk op het standpunt stelde, 
dat volledige herbezetting bespreek-
baar zou moeten zijn in het overleg. 
Bij volledige herbezetting zijn er 
natuurlijk wel afgeleide effecten, maar 
er is geen directe budgettaire bespa-
ring. 
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Er zijn dus twee redenen voor het 

opnemen van een PM-post. In de 
eerste plaats gaat het om het open 
karakter van het overleg en in de 
tweede plaats gaat het erom de 
mogelijkheid open te houden - dit 
maakt het overleg extra open - om tot 
volledige herbezetting te komen. 

Ik kom nu te spreken over het derde 
punt uit het betoog van de heer Den 
Uyl. Dit punt heeft betrekking op de 
positie van de ambtenarenorganisaties 
en daarme impliciet - ook daaraan 
heeft de heer Den Uyl woorden 
gewijd - aan de positie van collega 
Rietkerk en collega De Koning. 
Daarover heb ik het volgende op te 
merken. 

In de eerste plaats valt het niet te 
ontkennen - dit moet voluit worden 
gezegd - dat reeds van dienaren in 
overheidsdienst in het kader van onze 
economische en budgettaire proble-
men aanzienlijke offers zijn gevraagd; 
dit stel ik voorop. 

In de tweede plaats hebben de 
hierin opgesloten spanning en het 
verschil van verantwoordelijkheden 
tussen het kabinet en de vertegen-
woordigers van de organisaties geleid 
tot een afsluiting van het overleg in 
het voorjaar. De vertegenwoordigers 
van de ambtenarenorganisaties 
hebben toen gezegd dat zij binnen-
kort, maar uiterlijk 1 juli aanstaande, 
weer terug zouden komen om te 
praten over een aantal punten waar zij 
het niet mee eens waren. Minister 
Rietkerk heeft toen gezegd dat zijn 
zakken geheel leeg waren en dat hij 
geen enkel uitzicht kon bieden. 

Dat is de weergave van hetgeen 
toen is gezegd. Nu herhaal ik wat ik al 
heb gezegd, dat de betrokkenen er 
toen uiteraard niet van uitgingen dat 
er nog wel eens een situatie zou 
kunnen ontstaan, waarbij Minister 
Rietkerk van zijn kant met een onder-
werp voor de agenda zou komen. Dit 
moet ik even duidelijk stellen over de 
formele situatie. 

In de derde plaats hebben de 
overheidsdienaren reeds aanzienlijke 
inkomensoffers gedaan; dat heb ik 
reeds gezegd. Dat wil nog niet zeggen 
dat men eenvoudig kan korten op de 
collectieve sector, omdat er f 225 
miljoen moet komen. Vandaar dat het 
kabinet dit besluit heeft genomen. 

Als viere punt kom ik te spreken 
over de vraag waarom wij eigenlijk 
met dit voorstel komen en waarom 
wij deze zaak eigenlijk niet laten 
rusten. Wij hebben hiervoor twee 
redenen. In de eerste plaats gaat het 
namelijk om het ombuigingsbedrag; 

hierover heeft de heer Den Uyl 
kritische opmerkingen gemaakt. 

In de tweede plaats is het de 
overtuiging van het kabinet dat het is 
geboden, het vraagstuk van de 
jeugdwerkloosheid niet toe te dekken, 
maar aan de orde te stellen, gezien de 
ontwikkelingen die er in onze econo-
mie en samenleving zijn. Dat is de 
kern van de zaak. Het is niet aan mij 
om enig verwijt uit te spreken, maar ik 
constateer wel dat dat aspect vanmid-
dag alleen bij tussenzinnen aan de 
orde is geweest. Het is namelijk de 
kern van de zaak. 

Niemand in het kabinet zou erover 
piekeren aan Minister Rietkerk of 
Minister De Koning te vragen, met de 
ambtenarenorganisaties te gaan 
praten als men niet een nieuwe 
generatie van schoolverlaters zag 
aankomen. Degenen die zekerheid 
willen tot op komma's en punten voor 
alle groepen in de samenleving, 
scheppen de zekerheid van werkloos-
heid voor die jongeren! 

De heer Den Uyl vroeg zich af of de 
ombuigingen de situatie niet verder 
verslechteren. Hij meent dat minder 
ombuigingen beter zijn voor de 
economie en de werkgelegenheid. 
Welnu, dat is een discussie die met 
argumenten goed kan worden 
gevoerd. Dat zal zeker ook gebeuren 
aan de hand van de Voorjaarsnota. Ik 
wil nu een beperkt voorschot nemen 
op die discussie. Wij hebben een 
rustige analyse gemaakt van de 
effecten van de overschrijding van 
overheidsuitgaven, van de groei van 
het overheidstekort op onze economie. 

Men kan natuurlijk altijd discussiëren 
over het laatste cijfer, maar het 
kabinet heeft buitengewoon gewetens-
vol getracht een evenwicht te vinden 
tussen de noodzaak ten behoeve van 
het herstel van economie en werkge-
legenheid het financieringstekort te 
beheersen - ik spreek nog niet eens 
over terugdringen - en de negatieve 
effecten die daarvan uitgaan, in 
vergelijking met een situatie waarin 
men op de korte termijn mikt. 

Die discussie moet hier worden 
gevoerd. Gisteren noteerde echter na 
twee staatsleningen van 7,5% een 
staatslening weer 8% en dit betekent 
dat het kabinet buitengewoon voor-
zichtig moet zijn, ook met betrekking 
tot het herstelbeleid. 

Aanneming van het verzoek dat is 
vervat in het dictum van de eerste 
motie van de heer Den Uyl om de 
koppeling, zoals die nu in de wet 
vastligt, in stand te houden, moet ik 
ontraden. Het kabinet vindt namelijk 
dat het in een afweging inderdaad 

verantwoord is om, mikkend op 
arbeidsduurverdeling met inkomens-
offers, ook in de marktsector, toch een 
voorschotte nemen op de ontwikkeling 
in de collectieve sector. Dat is een 
politieke keus. Het argument daarvoor 
heb ik uiteengezet. Betekent dit dat er 
naar het oordeel van het kabinet niet 
de wenselijkheid bestaat van een 
parallelle inkomensontwikkeling? Die 
conclusie mag - dat zal u duidelijk 
zijn - niet worden getrokken. Het 
dictum van de tweede motie van de 
heer Den Uyl luidt als volgt: 'verzoekt 
de Regering, af te zien van een 
koppeling tussen de uitkomst van dat 
overleg en bezuinigingen op de 
sociale uitkeringen'. Als de heer Den 
Uyl in zijn eerste motie het woord 
'koppeling' gebruikt - en dit is 
begrijpelijk - moet ik zeggen dat het 
woord 'koppeling' in zijn tweede 
motie voor mij verwarrend en verhul-
lend is. Na mijn uiteenzetting zal het 
duidelijk zijn dat er zeker een verband 
is tussen beide zaken, maar geen 
mechanische koppeling. Alleen al om 
die reden meen ik dat het de duidelijk-
heid niet dient, een positief oordeel 
uit te spreken over deze motie. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Willems heeft, conform goed gebruik, 
ook gesproken over duidelijkheid. 

In zijn betoog kwamen twee punten 
aan de orde. Hoe kijkt het kabinet aan 
tegen de inkomensontwikkeling in de 
onderscheiden groepen? Ik meen dat 
ik die vraag al beantwoord heb. Bij 
het tweede punt heerst mijns inziens 
een misverstand; hij vroeg namelijk 
wat dan een eventueel andere 
maatregel is die het kabinet overweegt. 
Er is hier geen sprake van dubbele 
bodems. Het is precies het type 
maatregel als voor die eventualiteit, 
die zich als uitzondering zou kunnen 
voordoen. Ik ga die uiteenzetting niet 
herhalen. 

Wij menen andermaal (en dat is een 
keus) dat wij op dit moment niet 
moeten ingrijpen, een van de alterna-
tieven die hij schetste, in het geheel 
van de inkomens in de samenleving, 
lees de inkomens in de marktsector. Ik 
geef voluit toe dat dit een alternatief 
zou zijn. Ik neem ook aan dat hierover 
bij de behandeling van de Voorjaars-
nota gediscussieerd zal worden. Waar 
zijn vraag zich op duidelijkheid richtte, 
moet ik zeggen dat het kabinet dit niet 
voor ogen heeft. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Brouwer wees erop dat cijfers die 
naar voren komen, de indruk wekken 
dat begrotingen op zand gebouwd 
zijn; zij sprak zelfs van drijfzand. Mijn 
antwoord zal haar misschien verras-
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sen: tot op zekere hoogte is dat 
natuurlijk waar. 

De inkomsten van de overheid, zelfs 
de inkomsten van de sociale fondsen 
tot op zekere hoogte, vloeien zodanig 
voort uit een aantal economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen dat 
daarin een belangrijk element van 
onzekerheid zit en in de huidige 
situatie ook een vergrote mate van 
onvoorspelbaarheid. In die zin heeft 
zij gelijk. Er zitten onzekerheidsmarges 
in, waardoor het niet past daarover te 
spreken met een grote mate van 
exactheid. 

Zijn nu, zo vroeg zij verder, werkelijk 
politieke punten aan de orde? Ja, naar 
mijn oordeel toch wel. De keus over 
de te nemen maatregelen kan natuur-
lijk anders uitvallen, maar ze zijn in 
politieke zin wèl genomen. 

Zij heeft gesproken over andere 
aspecten van wat op 1 juli gebeurt. Ik 
meen dat zij ook op dat punt gelijk 
heeft, maar zij zal het misschien goed 
vinden dat ik in het kader van de 
interpellatie en hetdaarvooraangedui-
de onderwerp daarop nu niet inga. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Engwirda heeft ook van zijn kant over 
de duidelijkheid gesproken. Slechts 
één ding was hem duidelijk geworden. 
Dat is dan winst op dit punt. 

De heer Engwirda (D'66): Dat wist ik 
al eerder. 

Minister Lubbers: Zo wordt ook die 
hoop nog weer de bodem ingeslagen. 

Ook hij heeft gesproken over het 
begrip 'ontkoppeling' en ook hij heeft 
recht op een eerlijk antwoord. Ik denk 
inderdaad dat wij in het kabinet 
stonden en straks bij de behandeling 
van de Voorjaarsnota staan voor de 
keus. Het is een afweging van belan-
gen, bij voorbeeld de interpretatie van 
de Wet aanpassingsmechanismen, 
een koppeling zoals ook geformuleerd 
in de uitspraak van de geachte 
afgevaardigde de heer Den Uyl. Dat is 
een mogelijkheid. Wij hebben die weg 
niet willen gaan. De argumenten voor 
arbeidsduurverkorting en het voorop-
lopen van de overheid daarin, zoals ik 
ze gegeven heb, telden zwaarder. 

Wat betreft de procedure rond het 
wetsontwerp merk ik het volgende op. 
Het is natuurlijk niet zo dat het 
wetsontwerp al in de la ligt. Wij 
zeggen alleen: als het 1 oktober is, 
moet je daarmee niet in september 
komen en dan haast-je-rep-je, zoals 
het wel eens vaker moet gebeuren. De 
principiële aspecten kunnen beter 
heel tijdig doorgesproken worden. 

Men heeft gelijk: er zal een element in 
opgenomen moeten worden van de 
mogelijkheid (ik leg hierop de nadruk) 
van een eventuele heroverweging en 
de behandeling zal dit zelfde punt in 
de Kamer natuurlijk beoordeeld 
moeten worden. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Beckers heeft over een aantal punten 
gesproken. Zij sta mij toe dat ik er een 
enkele uitneem omdat sommige 
reeds beantwoord zijn. 

Zij vroeg zich af of er geen verant-
woordelijkheden worden afgeschoven. 
Ik vind dat dit niet het geval is. Ik 
realiseer mij echter zeer wel dat zowel 
ambtenarenorganisaties als organisa-
ties van werknemers in de marktsector 
op dit moment met een extra moeilijk 
probleem zitten. 

Naast de afweging tussen hetgeen 
zij als arbeidsvoorwaarden wensen en 
hetgeen als risico aanvaardbaar is 
met het oog op de continuïteit van de 
werkgelegenheid in dat bedrijf of die 
organisatie, komt nu het aspect of 
men bereid is, ter wille van anderen 
die buiten de poort staan, iets aan 
verdeling van werk te doen. Ik zie 
heel goed dat dit heel moeilijk is, 
maar ik meen dat wij in onze verant-
woordelijkheid te kort zouden schieten 
als wij dit probleem niet aanscherpen 
en niet overal waar het kan op de 
agenda zetten. 

Ik kom nu aan het element van de 
herbezetting en de vraag of hiervoor 
garanties zijn te geven. Ik heb vanmid-
dag nogal het accent op budgettaire 
kaders gelegd. Wij hebben in ieder 
geval niet de fout gemaakt, budgettair 
bezuinigingen in te boeken, dus 
gedeeltelijk niet herbezetten en aldus 
dat overleg bij voorbaat te ontmoedi-
gen. Wij hebben andersom gerede-
neerd. Wij hebben gekeken naar de 
kans op volledige herbezetting vanuit 
het budgettaire aspect. Nu is dit 
budgettaire aspect niet het enig 
beslissende voor de herbezetting. 

Mijns inziens zijn de organisatori-
sche problemen die met herbezetting 
verbonden zijn, buitengewoon groot. 
Voor mij staat dan ook vast dat 
verdeling van werk - andere sprekers 
hebben dit al gezegd - niet met 
uniforme methoden kan worden 
gerealiseerd, als ware het confectie. 
Het moet maatwerk zijn per organisatie 
of bedrijf. Dit vraagt dan wel de 
medewerking van alle betrokkenen, 
want anders krijg je die organisatori-
sche wijziging eenvoudig niet voor 
elkaar. De opgave waarvoor de 
samenleving hierbij staat, is een 
dubbele: bereidheid tot het brengen 
van inkomensoffers en bereidheid tot 

het aanpassen van de organisatie. Dit 
is andermaal een extra te overwinnen 
handicap in het overleg. 

Naar ons oordeel vormt dit alles 
geen reden om dit uit de weg te gaan. 
De inzet is hoog en de zaak waarom 
het gaat, is ook erg belangrijk. 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
er behoefte is aan een volgende 
termijn. 

Ik stel voor, hiertoe gelegenheid te 
geven, met een spreektijd van drie 
minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb in mijn interpellatie 
aan de heren De Vries en Nijpels 
concrete vragen gesteld op grond van 
uitspraken die zij in de afgelopen 
weken voor radio en televisie, dan wel 
voor andere media hebben gedaan. Ik 
heb de heer Nijpels opheldering 
gevraagd over wat ik de woordbreuk 
van de VVD tegenover de AOW'ers 
heb genoemd. Aan de heer De Vries 
heb ik gevraagd, of hij ertoe bereid is, 
te verklaren dat hij zich zal verzetten 
tegen aantasting van het hart van de 
Wet aanpassingsmechanismen, dat 
wil zeggen tegen aantasting van de 
hierin verankerde parallellie tussen de 
inkomensontwikkeling van uitkerings-
gerechtigden en die van werknemers 
in de particuliere sector 

Ik heb van beide heren geen 
antwoord gekregen. Het is niet aan 
mij, als zij de aandrang hiertoe 
missen, deze aandrang bij hen op te 
wekken. Ik begrijp dat ik niet kan 
opbieden tegen een microfoon of een 
camera. Ik denk echter dat ik niet de 
enige ben die, als zij blijven zwijgen 
op mijn concrete vragen, die niet 
beschouwt als een uiting van kracht 
en gehechtheid aan parlementaire 
traditie, maar als een simpele, 
vervelende demonstratie van zwak-
heid. 

Ik heb nog één opmerking - ander-
halve opmerking eigenlijk - aan het 
adres van de Minister-President, 
mijnheer de Voorzitter. Het zou tegen 
de traditie van de interpellatie zijn om 
een derde termijn te nemen, maar de 
Minister-President heeft een enkele 
opmerking gemaakt, die ik niet kan en 
wil laten passeren. Dit betreft het feit, 
dat de Minister-President nu terloops 
heeft gewezen op een zeker symptoom 
van verslechtering van onze economie, 
verwijzende naar de rentestijging bij 
de laatste staatslening. Ook ik vind dit 
zorgwekkend. Ik deel niet de gevoelens 
die sommigen zo gemakkelijk propa-
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Den Uyl 
geren, dat het allemaal al veel beter 
gaat. 

In 'Brandpunt' van maandagavond 
jongstleden heeft de heer Lubbers 
nog eens uiteengezet - ik meen hem 
nu vrijwel letterlijk te citeren - dat met 
bezuinigingen het financieringstekort 
niet omlaag wordt gebracht; dat 
gebeurt slechts door economisch 
herstel. Ik vind dat de heer Lubbers, in 
zijn beantwoording van mijn vragen, 
heeft verzuimd aan te geven, dat die 
bezuinigingen die het kabinet voorne-
mens is in de Voorjaarsnota te 
presenteren, een bijdrage zijn tot dat 
noodzakelijke economische herstel. In 
dat verband heeft de heer Lubbers 
zich gepermitteerd op te merken, dat 
het toch in de kern gaat om jongeren 
aan werk te helpen en jeugdwerkloos-
heid niet toe te dekken. Ik ben dit heel 
erg met hem eens. Jammer genoeg 
wordt dit al zes a acht jaar gezegd en 
is erzo verduiveld weinig aan gebeurd. 

Om jeugdwerkloosheid op kortere 
termijn op te heffen is een drastische 
herverdeling van werk noodzakelijk. 
Die bepleiten wij en daarvoor moet 
ook de overheid iets overhebben. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat bij 
voorbeeld via korter werken bij de 
overheid enkele tienduizenden 
jongeren de vrijkomende uren daar 
herbezetten. 

Maar wie dat ernstig meent, 
mijnheer de Voorzitter, die kan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
geen slechtere dienst bewijzen dan 
door deze in het teken te zetten van 
een bezuiniging op de overheidsuitga-
ven, op de ambtenarensalarissen. Wat 
het kabinet doet, is de vakbonden van 
ambtenaren uitnodigen voor overleg 
over arbeidstijdverkorting en dit te 
zetten in het teken van 'maar we 
moeten er wel zoveel honderd 
miljoen aan overhouden'. Dat is niet 
geloofwaardig. Daarmee ontkent men 
de ernst van de jeugdwerkloosheid. 

Wie die wil bestrijden, moet zien 
dat herverdeling van arbeid op den 
duur zeker kostenverlagend werkt via 
een beperking van sociale uitkeringen 
en invloed op uitkeringshoogte. Maar 
op korte termijn is volledige herbezet-
ting door jongeren noodzakelijk en 
dan is het niet een zaak van bezuinigen. 
Ik vraag het kabinet, daar nu juist op 
terug te komen. Vermoord u de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
niet door die te plaatsen in het teken 
van een bezuinigingsoperatie, zoals u 
bezig bent te doen! 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De Minister-President 
heeft mij toegegeven dat de begrotin-
gen inderdaad op drijfzand zijn 
gebouwd. Ik zal er nu even niet verder 
op ingaan, maar ik wil wel het 
volgende zeggen. De Minister-Presi-
dent zegt tevens dat niet in dit debat 
aan de orde is de datum van 1 juli. Dit 
is de datum waarop, volgens de wet, 
de wettelijke prijscompensatie zou 
moeten worden uitbetaald. Ik vind dit 
een merkwaardige zaak. Waarom? 
Niet zozeer omdat het debat nu 
inhoudelijk over de prijscompensatie 
gaat, als wel omdat het gaat om 
uitlatingen die gedaan zijn door 
bewindslieden en door de regerings-
fracties. Uit die uitlatingen is gebleken 
dat er slechts één datum aan de orde 
wordt gesteld, namelijk 1 oktober. En 
tegelijkertijd is gezegd dat er dan 2% 
zou moeten worden ingeleverd door 
de sociale uitkeringen. 

Als de regeringsfracties dit waar 
dan ook in het land zeggen en als de 
Minister-President zelf ook alleen 
maar praat over deze datum en over 
het inleveren door de sociale-uitke-
ringsgerechtigden van 2%, terwijl ik 
tegelijkertijd de vraag stel, hoe het 
met 1 juli zit en of hier niet een 
rookgordijn wordt gelegd en niet 
wordt gepraat over een andere 
koppeling dan de koppeling die wij 
kennen, dan vind ik net een vreemde 
zaak dat in kranten en op televisie en 
waar dan ook gediscussieerd wordt 
over de datum van 1 oktober en dat 
de mensen maar moeten afwachten 
wat er per 1 juli aanstaande gaat 
gebeuren. Ik vind dat dan niet zozeer 
de vraag aan mij moet worden 
gesteld, waarom ik vraag naar de 
datum van 1 juli. Ik vind dat de 
Regering de verantwoordelijkheid 
heeft om de mensen die een uitkering 
hebben, de zekerheid te verschaffen 
over wat hen te wachten staat. 

Na het debat van vanmiddag wil ik 
er even aan toevoegen, dat ik het 
tegelijkertijd nogal hypocriet vind om 
te stellen dat het hierbij gaat om het 
beschermen van de belangen van 
jongeren. Er is steeds maar ingeleverd 
door ambtenaren, door jongeren. 
Vanmiddag is het afschaffen van de 
WWV voor jongeren tot 23 jaar aan de 
orde geweest. Er wordt steeds maar 
ingeleverd en men weet dat er op dit 
moment geen arbeidsplaats bij komt. 
Ik vind dan ook dat de Minister-Presi-
dent niet op deze wijze een beleid kan 
verkopen. Ik moet zeggen dat ik de 
wijze van politiek bedrijven buiten de 

Kamer door deze Regering en door de 
regeringsfracties onbehoorlijk vind. Ik 
vind dat het aanzien van de politiek 
hierdoor wordt geschaad. Mijn 
opvatting hierover is onder andere 
bevestigd, doordat de VVD en het 
CDA hier geen verantwoordig afleggen 
over hetgeen zij wel buiten de Kamer 
zeggen. Ik vind dat dit niet kan. De 
Regering zou zich ook eens zorgen 
moeten maken over het aanzien van 
de parlementaire democratie. 

D 
Minister Lubbers: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
de heer Den Uyl is aan mijn adres, 
daar beperk ik mij uiteraard toe, nog 
ingegaan op twee punten, namelijk 
het verband tussen de terugbrenging 
van het financieringstekort en maatre-
gelen die genomen zijn in de Voorjaars-
nota. Misschien staat u mij toe om de 
discussie hierover op een ander 
moment meer voluit te voeren. 

Ik zou mij nu willen beperken tot 
een zekere herhaling van hetgeen ik 
eerder vanmiddag gezegd heb, 
namelijk dat bij de keuze, hoeveel te 
doen, het kabinet juist rekening 
gehouden heeft met het aspect, dat er 
naast de rechtstreekse positieve 
effecten van de terugbrenging van het 
financieringstekort ook negatieve 
effecten aan de orde kunnen zijn. 
Natuurlijk zijn het bevorderen van 
economische bedrijvigheid, het in 
stand houden van banen en het 
krijgen van nieuwe banen veeleer van 
belang in het lange-termijnwerk. Ik 
dacht echter dat het nu niet het goede 
moment is om hierop uitgebreid in te 
gaan. 

Dan het overleg met de organisaties. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Den Uyl zei: U mag niet met ambtena-
renorganisaties om tafel gaan zitten 
en zeggen: er moet zoveel op tafel 
komen. Dan zet u het overleg onder 
een hypotheek die het niet kan en 
mag dragen. Ik ben dit helemaal met 
hem eens en dit doen wij dan ook 
niet. Daarom zetten wij in de Voorjaars-
nota: PM. Wij zeggen niet dat er per 
se zoveel geld moet komen; dat is de 
situatie helemaal niet. Ik vind dat dit 
een vertekening is - na de uiteenzetting 
van vanmiddag een te betreuren 
vertekening - van het kabinetsbesluit. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Brouwer heeft mij wat al te gretig 
gezegd dat ik haar gelijk gaf, maar om 
nu niet weer tot andere formuleringen 
te komen, verwijs ik naar aanleiding 
van haar opmerking over het 'drijfzand' 
naar hetgeen ik hierover in eerste 
termijn heb gezegd. 
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Er bestaat tussen ons een misver-
stand over 1 jul i . Ik verwijt mevrouw 
Brouwer absoluut niet dat zij dit aan 
de orde heeft gesteld, want ik zie, 
zeker redenerend vanuit haar stand-
punt, het belang van die zaak in. Ik 
heb alleen gezegd dat ik begrepen 
had dat deze interpellatie ging over 
met name hetgeen was neergelegd in 
de vraagstelling van de geachte 
afgevaardigde de heer Den Uyl en dat 
ook zo was toegelicht. 

De opmerking van mevrouw 
Brouwer over de hypocrisie is onjuist, 
althans ik zie dat anders. Wij hebben 
bij herhaling gezegd dat, juist omdat 
wi j nogal wat inkomensmaatregelen 
nemen jongeren betreffend, - en 
onplezierige, de geachte afgevaardig-
de heeft deze genoemd - wij des te 
meer gehouden zijn op het vraagstuk 
van de verdeling van het werk een en 
ander extra, en als het kan sneller, te 
ondernemen. Zo zien wi j dat. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Namens de Kamer 
dank ik de Regering voor de verstrekte 
inlichtingen. 

Ik geef de gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen vooraf over de 
ingediende moties. 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoewel wi j het niet zinvol 
hebben gevonden deel te nemen aan 
deze interpellatie, zijn wi j wel bereid 
deel te nemen aan de stemming over 
de moties. Vandaar de behoefte aan 
een stemverklaring. 

Wij vonden de interpellatie vandaag 
niet zinvol omdat w i j verwachten 

De Voorzitter: Dat is geen stemverkla-
ring, mijnheer de Vries. 

De heer De Vries (CDA): Jawel, 
mijnheer de Voorzitter, want ik zou op 
deze wijze mijn stem wil len motiveren. 

Wij hebben deze interpellatie niet 
zinvol gevonden, omdat wij vreesden 
dat de discussie zich niet zou beperken 
tot opheldering van een interpretatie-
verschil, maar dat vooruit zou worden 
gelopen op een discussie over allerlei 
elementen uit een nota die wi j nog 
niet kennen, maar die ons zeer 
binnenkort zal bereiken. Omdat wi j 
het vooruitlopen op die discussie niet 
gewenst vonden, hebben wi j ook nu 
niet willen ingaan op de vragen van 
de heer Den Uyl. 

De beide moties van de heer Den 
Uyl bewijzen dat inderdaad de weg is 
opgegaan van het vooruit lopen op 
een discussie die nog gevoerd moet 

worden. Gelet op mijn stellingname 
van gisteren, zullen wi j dan ook onze 
stem niet aan deze moties kunnen 
geven. 

D 
De heer Nijpeis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie zal de moties 
van de heer Den Uyl niet steunen. Op 
de eerste plaats vinden wi j , dat die 
moties vooruit lopen op het debat 
over de Voorjaarsnota, dat wij hier 
gaan krijgen. Op de tweede plaats kan 
mijn fractie zich volstrekt vinden in 
het oordeel dat de Minister-President 
over beide moties heeft gegeven. 

De Voorzitter: Mevrouw Ubels-Veen 
heeft de vergadering moeten verlaten. 

De motie-Den Uyl over een parallelle 
ontwikkeling van de inkomens van 
actieven en uitkeringsgerechtigden 
(17 860, nr. 1) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fracties van de EVP en de Centrumpartij 
afwezig zijn en dat de aanwezige 
leden van de fracties van de PvdA, 
D'66, de PSP, de CPN en de PPR voor 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Den Uyl over het overleg 
met de organisaties van overheids-
personeel (17860, nr. 2) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

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

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Nadere wijziging van de Wet Werk-
loosheidsvoorziening (beëindiging 
van het recht op uitkering ingevolge 
de Wet Werkloosheidsvoorziening 
voor beneden 23-jarigen) (17 800). 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Bij mijn beantwoording 
zal ik de volgorde hanteren waarin de 
sprekers het woord voerden. Ik wil 
wel proberen sommige onderwerpen 
gelijktijdig af te handelen. 

Mevrouw Groenman blijft de 
voorstellen, gedaan in dit wets-
ontwerp, afwijzen. Zij vindt dat, als er 
sprake is van een economische crisis, 
de gevolgen daarvan niet op de 
uitkeringen mogen worden afgewen-
teld. Ik hoop echter duidelijk te 
hebben gemaakt dat juist vanwege 
die crisis ingrepen in de collectieve 
sector noodzakelijk zijn. 

Mevrouw Groenman vond dat ik 
wat te badinerend sprak over het 
probleem van de onafhankelijkheid 
van jongeren. Door deze maatregelen 
zouden de jongeren weer in een 
afhankelijke situatie worden geplaatst. 
Ik denk dat ik op dit punt wel met haar 
van mening blijf verschillen. Ik wi l er 
met nadruk op wijzen dat ook op dit 
moment heel wat jongeren aangewe-
zen zijn op uitsluitend een bijstands-
uitkering ingevolge de Rijksgroepsre-
geling werkloze werknemers of op 
basis van de Algemene Bijstandswet. 
Wat dat betreft, is er niets veranderd. 

De heer Leerling heeft een opmer-
king van meer principiële aard 
gemaakt door zich af te vragen of de 
overheid eigenlijk niet te ver is 
gegaan. Heeft de overheid in het 
verleden geen foutief beleid gevoerd 
met betrekking tot de onafhankelijk-
heid, vooral voor jongeren van 
achttien jaar? 

Ik erken dat deze leeftijdsgrens in 
het verleden vooral is bepaald door 
de welvaartssituatie op dat moment. 
In die situatie kon je gemakkelijker 
iets doen dan op dit moment. Nu wi j 
terug moeten, heeft dit gevolgen voor 
enkele rechten die in het verleden 
gemakkelijker gehonoreerd konden 
worden, terwijl dat op dit moment 
niet meer zo gemakkelijk gaat. Er kan 
wel een 'woonrecht' zijn, maar dit is 
geen absoluut recht. Door de bijstelling 
van minimumloon en uitkering wordt 
dit recht moeilijker te verwezenlijken. 

Het gaat mij echter te ver, te zeggen 
dat in het verleden op dit punt een 
verkeerd beleid is gevoerd. In het 
verleden konden wij ons op dat punt 
iets meer veroorloven. 

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Is dat recht dan geen lege 
huls geworden? In tijden waarin het 
ons wel gaat, kan dit recht worden 
toegepast. Zodra het minder goed 
gaat, kan de overheid dit recht niet 
meer garanderen, zodat het een lege 
huls is. Is er dan nog sprake van recht? 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zeg niet dat dit recht 
een lege huls is geworden. De 
leeftijdsgrens van achttien jaar blijft 
gelden in het kader van de RWW. 
Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de 
Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet. Het laten bestaan van dergelijke 
rechten, zij het op een aangepast 
niveau, maakt het mischien soms 
moeilijker deze rechten af te dwingen, 
tenzij het gaat om wettelijke uitkerin-
gen. Deze zijn vastgelegd in de 
regelingen. Wij komen daarop niet 
terug. Daartoe bestaan ook geen 
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plannen. Ik dacht dat de heer Leerling 
ook had gevraagd, de leeftijdsgrens 
van 23 jaar die nu geldt voor de 
WWV, eventueel verder naar boven 
op te trekken. 

Mevrouw Groenman heeft naar de 
betekenis gevraagd van mijn opmer-
kingen over de relatief gunstige 
positie van de jongeren. Ten opzichte 
van wie is hun positie gunstiger, zo 
vroeg zij. De lasten van jongeren zijn, 
in de opvatting van mevrouw Ter Veld 
niet minder. 

De relatief gunstige positie van 
jongeren moet worden geplaatst 
tegenover die van bij voorbeeld een 
gezin: man, vrouw en twee kinderen 
die van een loon moeten leven dat ligt 
tussen minimum en modaal. Als een 
gezin met een eenverdiener van dat 
loon en de daarbij behorende kinder-
bijslag moet leven, kun je, naar mi jn 
overtuiging, rustig volhouden dat de 
positie van jongeren relatief gunstiger 
is. Ook gezien deze overweging is en 
mag er reden zijn, van de jongeren 
iets extra's te vragen als het om het 
werkgelegenheidsbeleid gaat. De 
argumenten daarvoor kunnen ook in 
de schriftelijke stukken worden 
gevonden. 

Ook uit deze overweging kan en 
mag er reden zijn van jongeren in dit 
opzicht iets extra's te vragen. Het gaat 
immers om het werkgelegenheidsbe-
leid. De argumenten hiervoor zijn in 
de stukken terug te vinden. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het betoog van de 
Staatssecretaris zou ertoe kunnen 
leiden dat hij het eens is met één van 
de sprekers van de kleinere partijen 
aan mijn kant van de Kamer, namelijk 
met de opmerking dat afschaffing van 
de WWV niet zou behoren te gelden 
voor jongeren beneden 23 jaar die 
ook een 'gewoon' gezin vormen, bij 
voorbeeld bestaande uit man, vrouw 
en twee kinderen. De Staatssecretaris 
heeft dit toch afgewezen? 

Nogmaals, de leeftijdsgrens van 23 
jaar zegt niets over de mate waarin 
men lasten heeft. Men kan zelfs 
getrouwd zijn en kinderen hebben. De 
huwelijksleeftijd ligt in dit land ook 
niet zo hoog. Ik vind dit dus geen 
argument. Ik vraag mij dan af waarom 
de Staatssecretaris zo nadrukkelijk 
afwijst dat er een lagere leeftijdsgrens 
wordt gekozen en waarom hij durft af 
te wijzen dat er bij voorbeeld voor 
kostwinners een uitzondering zal 
worden gemaakt; waar ik overigens 
niet voor ben. Ik vind het niet consis-
tent. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Deze uitzondering 
bevindt zich niet in de WWV zelf. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Neen, 
maar de jongeren beneden 23 jaar 
krijgen geen WWV. Zij kunnen echter 
wel getrouwd zijn, kinderen hebben 
enzovoorts. 

Staatssecretaris De Graaf: Als zij 
getrouwd zijn, krijgen zij een uitkering 
op basis van de uitkeringen voor 
gehuwden. Dit is een uitkering die 
misschien beduidend hoger is dan bij 
de concrete leeftijd van de desbetref-
fende persoon past. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Dan 
krijgen zij RWW-uitkeringen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, maar zij 
krijgen die op het niveau van de 
gehuwden. Mevrouw Ter Veld wekt 
de indruk dat wanneer men kostwinner 
is, ook beneden de leeftijd van 23 jaar, 
en men is aangewezen op een 
uitkering, men deze verlaagde 
uitkering krijgt. Dat is niet het geval. 
In die zin is er dan ook geen reden 
voor deze personen iets extra's te 
doen omdat dit al in de bijstandsrege-
ling ligt opgesloten. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het is toch 
inconsistent! De Staatssecretaris wijst 
erop dat er voor jongeren een andere 
lastendruk in het maatschappelijk 
leven zou gelden dan bij voorbeeld 
voor gehuwden met twee kinderen. Ik 
stel nogmaals dat het getrouwd zijn 
en twee kinderen kunnen hebben, nog 
afgezien van andere lasten, ook niets 
met leeftijd te maken behoeft te 
hebben. Ik stel dus dat het verhaal 
niet consistent is. Mevrouw Kraaijeveld 
heeft in eerste termijn reeds gezegd 
dat er iedere keer een argument 
wordt aangevoerd en dat deze 
argumenten zich soms niet met elkaar 
verhouden. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb zowel schriftelijk 
als mondeling geprobeerd duidelijk te 
maken dat de politieke opstelling een 
consistente keuze is. Ik kom hierop 
nog terug bij de beantwoording van 
een opmerking van de heer Schutte. 
Ook hij meende enige inconsistentie 
te hebben geconstateerd. 

De meeste woordvoerders hebben 
ook in tweede termijn gesproken over 
de relatie tussen dit wetsontwerp en 
de beoogde stelselwijziging. Mevrouw 
Groenman zei dat juist mijn kwalificatie 
'de beoogde stelselwijziging' erop 
duidt dat deze zaak vaststaat. Dit is 
haars inziens niet juist omdat de 
Kamer beslist. De Kamer doet dit 

natuurlijk niet alleen; Kamer en 
regering beslissen. 

Voorts zei zij dat de Kamer hierdoor 
buiten spel komt te staan. Zij geeft er 
daarom de voorkeur aan, deze 
maatregel het etiket 'tijdelijk' op te 
plakken. Mevrouw Ter Veld is het met 
deze benaderingswijze eens en doet 
de suggestie om de expiratiedatum 1 
januari 1985 in het wetsvoorstel op te 
nemen. De heer Van der Vlies wees in 
dit verband op het spanningsveld dat 
er bestaat. Zonder twijfel is er een 
spanningsveld aanwezig. De heer 
Leerling merkte bij interruptie op dat 
wi j niet aan deze voorstellen vastge-
klonken moeten worden. De heer 
Linschoten vroeg in dit verband om 
een snelle afronding van deadviesaan-
vrage aan de Sociaal-Economische 
Raad. 

Met het laatste ben ik het volstrekt 
eens. Ik verwijs naar mijn betoog in 
eerste termijn hierover. Een en ander 
zal, ook wat betreft de financiële 
paragraaf, op ons departement naar ik 
verwacht en hoop deze maand 
worden afgerond. Daarna zal hierover 
nog een discussie moeten worden 
gevoerd in de vijfhoek en daarna in de 
Ministerraad. Aan de termijn die ik 
noemde zal zonder twijfel kunnen 
worden vastgehouden. 

De Kamer heeft uiteindelijk over de 
invull ing van de stelselwijziging het 
laatste woord. Natuurlijk is de stelsel-
wijziging door dit wetsvoorstel niet 
ingevuld. Er moet nog een hele 
adviesprocedure komen. Daarbij zijn 
verschillende adviescolleges betrok-
ken. Er zal ongetwijfeld na de publikatie 
van de adviesaanvrage een hele 
maatschappelijke discussie plaatsvin-
den, met alle reacties van dien. Pas 
daarna zal er een vertaling in wetge-
ving komen. Als ik het wel heb, 
beoogt de geachte afgevaardigde ook 
om daaraan voorafgaande nog een 
mondeling overleg met mij te hebben 
over de adviesaanvrage zelf, ten einde 
op het verdere denkproces invloed uit 
te oefenen. 

Het is echt niet zo - dat kan men 
niet bewijzen en niet waar maken -
dat door deze gang van zaken de 
Kamer buitenspel wordt gezet en dat 
door dit wetsontwerp als het ware is 
bepaald wat er straks zal gebeuren. 
Het is aan Regering en Kamer om 
straks te beslissen hoe dit zal moeten 
gebeuren. In die zin is het inderdaad 
een tijdelijke zaak. Zodra de stelselwij-
ziging wordt ingevoerd, zullen er 
nieuwe wetten worden gemaakt. Die 
komen dan in de plaats van de regels 
die nu gelden, dus ook van deze. Daar-
om begrijp ik de bezwaren, eerlijk 
gezegd, niet. 
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De Graaf 
Tegen een expiratiedatum van 1 

januari 1985 zou ik dan ook wel 
bezwaren hebben. Ook al wordt het 
amendement van de zijde van CDA en 
VVD aanvaard - ik heb het ontraden - , 
dan ligt naar mijn gevoel de zaak 
principieel niet anders, omdat de hele 
invulling volledig open blijft. 

Mevrouw Groenman vroeg nog, 
hoe snel het gaat met het samenhan-
gende inkomensbeleid voor de jeugd 
en wanneer de analyse is afgerond. Ik 
schat dat die afronding van de 
analyse nog dit parlementaire jaar zal 
plaatsvinden, zodat ook in die afron-
ding dat probleem in de toekomst 
meegenomen kan worden bij de 
stelselwijziging. 

Mevrouw Groenman (D'66): Gaat dan 
ook meteen de adviesaanvrage uit? Of 
krijgen wij eerst de analyse en pas 
veel later de adviesaanvrage? Het lijkt 
mij van belang dat de adviesaanvrage 
uitgaat - omdat het toch een beetje 
een voorlopig standpunt zou zijn -
voordat nadere maatregelen genomen 
worden betreffende de inkomens van 
jongeren. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ga ervan 
uit dat direct na de afronding van de 
analyse of bijna gelijktijdig de advies-
aanvrage kan worden afgerond. Juist 
de adviesaanvrage wacht op de 
interdepartementale discussie die de 
analyse moet opleveren. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ziet u zelf 
geen verband tussen nader te nemen 
maatregelen in de inkomenssfeer 
voor jongeren en de adviesaanvrage? 

Staatssecretaris De Graaf: De advies-
aanvrage over de stelselwijziging? 

Mevrouw Groenman (D'66): Neen, 
over het samenhangend inkomensbe-
leid voor jongeren. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik neem 
aan dat dit verband er is. De analyse 
moet gebeuren om de adviesaanvrage 
voor te bereiden. Er is niet alleen een 
ver verwijderd verband, maar naar 
het mij voorkomt ook een vrij direct 
verband. 

Mevrouw Groenman (D'66): Het gaat 
mij met name om het verband tussen 
de adviesaanvrage en te nemen 
maatregelen, met name de verlaging 
met 10% van de minimumjeugdlonen. 
Ziet de Staatssecretaris dat verband? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik meen dat 
mevrouw Groenman die discussie zou 
moeten voeren met de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
die - zoals men weet - wél de advies-

aanvrage over de verlaging van het 
minimumloon heeft verstuurd aan de 
Stichting van de Arbeid. Daarover zal 
naar ik aanneem nog wel een afzon-
derlijke discussie plaatsvinden. Het is 
niet aan mij de behandeling van dit 
wetsvoorstel op die discussie vooruit 
te lopen. 

Mevrouw Groenman merkte op dat, 
als er een gat valt in de bezuinigingen, 
aanvullende maatregelen worden 
genomen en vroeg welke dat zijn. 
Mevrouw Ter Veld zei dat is aangekon-
digd, dat er dan nog ergere maatrege-
len genomen zouden moeten worden 
en vroeg waaruit dat 'ergere' bestaat. 
Ik kan op die vragen geen exact 
antwoord geven, omdat dit aan de 
orde is op het moment dat er ergens 
gaten vallen. Dan komt het ook ter 
discussie. 

Bij de behandeling van het voorstel 
inzake de kinderbijslag heeft de 
Kamer ermee ingestemd dat per 1 juli 
aanstaande een generieke verlaging 
zal plaatsvinden om het gat dat toen 
is gevallen te dichten. Gezinnen van 
alleenverdieners met een laag loon 
komen door dergelijke generieke 
maatregelen in een positie die 
aanmerkelijk slechter is dan die van 
jongeren. Ik zeg dit aan het adres van 
mevrouw Ter Veld, die vroeg wat 
erger is. Het blijven echter altijd 
pijnlijke maatregelen. 

Mevrouw Groenman vroeg of het 
niet veel logischer was de leeftijd 
waarop de meerderjarigheid wordt 
bereikt aan te houden, in casu 21 jaar. 
Haars inziens was de grens van 23 
jaar willekeuriger. De heer Leerling 
heeft gevraagd of de leeftijdsgrens 
wellicht verband hield met de gemid-
delde huwelijksdatum. Die relatie is er 
niet. Er is wel een relatie met de 
vakvolwassenleeftijd in collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Die leeftijd 
was 23 jaar en zij vormde ook de 
grondslag voor de 23-jaargrens in de 
Wet minimumloon. Bij mijn weten is 
daarin op dit moment nog geen 
verandering opgetreden. Er is derhalve 
geen reden om wat betreft de Wet 
minimumloon van die leeftijdsgrens 
af te wijken. Aangezien aan die 
leeftijdsgrens uitkeringen in het kader 
van de Algemene Bijstandwet en 
dergelijke zijn gekoppeld, is er alle 
aanleiding deze grens te handhaven. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Kan ik van de Staatsse-
cretaris een overzicht krijgen van de 
vakvolwassenleeftijd in een aantal 
grote ca.o.'s? Is hij voornemens de 
leeftijdsgrens voor het volwassenloon 
naar 22 jaar te verlagen als blijkt dat 
de vakvolwassenleeftijd in het 
merendeel van de ca.o.'s 22 jaar is? 

Staatssecretaris De Graaf: De eerste 
vraag is gemakkelijker te beantwoor-
den dan de tweede. Ik denk dat het 
wel mogelijk is via onze dienst een 
overzicht te geven van de vakvolwas-
senleeftijd in een aantal ca.o.'s. De 
tweede vraag is van veel verder 
strekkende aard. Beantwoording vergt 
meer tijd van overweging en beraad. 
Daarom geef ik er niet het antwoord 
op, dat mevrouw Ter Veld misschien 
graag had willen krijgen. Als blijkt wat 
zij veronderstelt, leidt het in ieder 
geval niet tot het automatisme dat zij 
wenst. Er bestaan in ieder geval geen 
plannen in die richting op dit moment. 

Vervolgens kom ik te spreken over 
de veronderstelde strijdigheid van de 
voorstellen die thans op tafel liggen 
met de Grondwet. Mevrouw Groen-
man vond mijn verwijzing naar de 
leeftijdsgrenzen in andere sociale-ver-
zekeringswetten wel slim maar achtte 
haar niet voldoende relevant, aange-
zien het haars inziens alleen zou 
mogen gelden als het ging om 
maatschappelijke en niet om economi-
sche motieven. De context van onze 
samenleving wordt niet alleen 
gevormd door economische elemen-
ten. Wij moeten nu eenmaal de tering 
naar de nering zetten. Dat is ook een 
maatschappelijk gebeuren. Het is niet 
louter een zaak van centen. De 
verandering in die omstandigheden 
leidt ertoe, dat voorwaarden voor het 
recht op uitkering op een gegeven 
moment kunnen worden veranderd. 

De heer Willems heeft nog even 
gewezen op het onderscheid tussen 
leeftijd en arbeidsverdeling. Mevrouw 
Beckers blijft spreken van discrimina-
tie. Mevrouw Brouwer doet dat ook 
en maakt vervolgens onderscheid 
tussen werknemersverzekeringen en 
volksverzekeringen. Bij interruptie heb 
ik daarover al enkele opmerkingen 
gemaakt. Ik ben het eens met de 
benaderingswijze van de heer Linscho-
ten in dezen. Hij heeft volkomen 
gelijk: het gaat om de formele 
gelijkheid voor de wet. Discriminatie 
is ongelijke behandeling van gelijke 
gevallen. Dat gebeurt in dit wets-
ontwerp niet. 

In artikel 20 van de gewijzigde 
Grondwet staat: De bestaanszekerheid 
der bevolking en spreiding van 
welvaart zijn voorwerp van zorg der 
overheid. De wet stelt regels omtrent 
de aanspraken op sociale zekerheid. 
Regels omtrent aanspraken kunnen 
ook betrekking hebben op het stellen 
van voorwaarden met betrekking tot 
de vraag wanneer iets ingaat, een 
leeftijdsgrens. Er wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen werknemers-
verzekeringen en volksverzekeringen. 
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De Graaf 

Verder staat er nog: Nederlanders 
hier te lande die niet in het bestaan 
kunnen voorzien hebben een bij de 
wet te regelen recht op bijstand van 
overheidswege. 

Ik ben en blijf van overtuiging dat er 
zowel wat betreft de leeftijdsgrens als 
wat betreft veranderingen in bepaalde 
voorwaarden van wetgeving geen 
sprake is van stri jdigheid met de 
Grondwet. 

Mevrouw Groenman en vele 
anderen hebben weer gesproken over 
de overgangsmaatregelen. De heer 
Willems blijft pleiten voor een 
overgangsperiode van zes maanden 
en mevrouw Ter Veld ook. De heer 
Schutte wi l op zijn minst een periode 
van drie maanden hebben. Hij baseert 
dit op de redelijkheid. De heer Van der 
Vlies wijst erop dat de kosten daarvan 
weliswaar 20 mil joen per maand 
bedragen, maar dat dit eenmalig is. Ik 
geef toe dat het een eenmalige last is 
die alleen voor 1983 geldt. 

Ik meen te kunnen volstaan met 
mijn opmerkingen over deze zaak in 
mijn eerste termi jn. Ik heb daar geen 
echt nieuwe argumenten aan toe te 
voegen. Ook toen heb ik al gezegd 
best begrip te hebben voor de 
overwegingen die ten grondslag 
liggen aan een voorstel tot verande-
ring. Ik blijf echter wel mijn bezwaren 
houden. 

Ik wijs er nog eens op dat het toen 
niet alleen ging om het droppen van 
iets bij de Sociaal-Economische Raad. 
In november van het vorig jaar ging 
het om het indienen van een wets-
ontwerp bij het parlement. De Sociaal-
Economische Raad reageerde daarop 
door te zeggen dat hij daarover nog 
een spontaan advies wilde uitbrengen. 
Wij hadden dat niet gevraagd. Wij 
hadden het, vanwege de economische 
omstandigheden, wel bij de SER 
gemeld. Toen is de zaak gesplitst. 

De motivering om toen een termijn 
van een halfjaar als overgangstermijn 
voor te stellen was dat de periode 
tussen november 1982 en 1 januari 
1983 zo kort was. Er is best wat te 
zeggen voor de redenering dat de 
periode van overgang eigenlijk zou 
moeten aanvangen op het moment 
dat deze zaken het parlement zijn 
gepasseerd. 

Dat is een goed betoog en ik kan de 
argumenten daarvoor ook best wel 
begrijpen. Het ging ons echter om de 
gewenning. Doordat er een wets-
ontwerp was ingediend, is voldoende 
duidelijk bij de mensen geworden wat 
er stond te gebeuren. Als wi j kans 
hadden gezien de wet op 1 januari 

1983 in werking te doen treden, dan 
was er niets anders gebeurd dan er 
nu in feite gebeurt. Alleen door de 
vertraging van de gang van zaken is 
het anders uitgepakt. 

De heer Schutte (GPV): Ik wil hierbij 
alleen aantekenen dat bij de indiening 
half november bij de Regering 
duidelijk de inwerkingtreding op 1 
januari vooropstond. Dat zou een 
behandeling in het parlement, 
inclusief dus de Eerste Kamer, vóór 
de Kerst hebben betekend. Dan had 
men inderdaad een halfjaar lang 
definitief geweten dat de zaak zou 
doorgaan. Die termijn was toen 
redelijk en vergeleken daarmee is de 
termijn van zekerheid van maximaal 
twee maanden toch wel erg schriel. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou in een herhaling 
van argumenten vervallen als ik 
daarop weer inga. Het blijft een 
geschilpuntje tussen ons, maar ik heb 
naar ik veronderstel op dit moment 
geen argumenten die in voldoende 
mate bij de indieners van het amen-
dement gehoor vinden. 

Mevrouw Groenman en de heer 
Wil lems hebben over de bruto- en 
netto-effecten gesproken. Ik verwijs 
maar mijn antwoord daarop in eerste 
termi jn. 

Mevrouw Groenman vroeg of het 
mogelijk is, dat vóór 1 juli wel recht 
op huursubsidie bestaat en na 1 ju l i , 
wanneer bij de vaststelling ervan met 
de inkomsten van jongeren rekening 
wordt gehouden, niet meer. Deze 
vraag moet in beginsel bevestigend 
worden beantwoord. Zij stelde, dat in 
dat geval een gezin, doordat een 
jongere een lagere RRW-uitkering 
krijgt, dubbel wordt gepakt. Deze 
redenering vind ik niet juist. Immers, 
in het geval, dat in plaats van de 
WWV-uitkering aanspraak wordt 
gemaakt op een lagere RWW-uitkering, 
kan dit leiden tot een hogere huursub-
sidie dan onder de WWV-uitkering het 
geval zou zijn geweest. 

Mevrouw Groenman ('66): En als al 
individuele huursubsidie werd 
ontvangen? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ga ervan 
uit, dat die verandering in de huursub-
sidieregeling al van kracht is. In dat 
geval wordt rekening gehouden met 
de inkomsten van kinderen en dus 
ook met een verlaging van de inkom-
sten als daarvan sprake is. Over het 
ti jdstip van beoordeling heb ik in 
eerste termijn al het nodige gezegd. 
Over de wijziging van de regeling 
voor individuele huursubsidie zelf zal 

men met mijn collega Brokx een 
discussie moeten aangaan. 

Mevrouw Groenman (D'66): Het gaat 
mij juist om het dubbel pakken. Het 
ene pakken gebeurt door de wijziging 
van de regeling voor individuele 
huursubsidie, waardoor ineens 
inkomsten van kinderen worden 
meegerekend en het andere pakken 
doordat de inkomsten van kinderen 
door dit wetsontwerp nog eens dalen. 
Het is mogelijk dat een gezin nu wel 
individuele huursubsidie krijgt en 
straks niet omdat een jongere in dat 
gezin ook wat inbrengt. Als die 
jongere dan nog wordt gekort, wordt 
dat gezin dubbel gepakt. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is het 
gevolg van het anders toepassen - en 
mijns inziens terecht - van de huidige 
voorschriften in het kader van de 
individuele huursubsidieregeling. Als 
mevrouw Groenman daarover een 
discussie wi l , zal dat zo meen ik niet 
met mij moeten gebeuren. 

Mevrouw Groenman (D'66): Dat 
begrijp ik en dat doe ik op dit moment 
ook niet. Ik vraag mij alleen af, of de 
Staatssecretaris zich realiseert, dat 
gezinnen in die zin dubbel gepakt 
kunnen worden. Ik spreek mij dan niet 
uit over de toets voor de individuele 
huursubsidie, maar ik constateer 
alleen, dat dit wetsontwerp dat effect 
voor gezinnen kan hebben. Dat zijn 
niet de meest draagkrachtige gezinnen. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat effect 
kan er zeker in zitten. In dit soort 
gevallen wordt dan steeds gesproken 
over een gezinsinkomen en in andere 
gevallen heeft u daar zulke grote 
bezwaren tegen. Daar zit af en toe een 
wat dubbele bodem in. 

Mevrouw Groenman (D'66): Neen ik 
wees u nu gewoon op puur feitelijke 
effecten van dit wetsontwerp. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ontken de feiten niet. 

Mevrouw Groenman (D'66): U zei ook 
dat met name thuiswonende jongeren 
er nogal op achteruit gaan. 

Staatssecretaris De Graaf: De heer 
Van der Vlies heeft een aantal reken-
sommen gepresenteerd, waarin het 
om niet geringe bedragen ging. Ik 
kom er nog op terug, of het al of niet 
oneigenlijk is in die zin onderscheid te 
maken tussen thuiswonende en 
niet-thuiswonende jongeren. Ik erken 
die cijfers. 

De heer Willems heeft fundamentele 
opmerkingen gemaakt over een 
onderwerp dat veel verder gaat dan 
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De Graaf 
het wetsvoorstel dat nu aan de orde 
is. Hij heeft een betoog gehouden 
over het niveau van de uitkeringen in 
het kader van de Algemene Bijstands-
wet en in relatie met de leeftijd. Dat 
onderwerp is op dit moment niet in 
discussie naar mijn gevoel en daarom 
wil ik nu geen discussie met hem 
voeren. Ik herhaal - ik heb het al 
tegen mevrouw Groenman gezegd -
dat er ook jongeren zijn die niet voor 
deze regeling in aanmerking komen 
en die alleen zijn aangewezen op een 
uitkering in het kader van de Rijks-
groepsregeling Werkloze Werknemers. 

Ik heb naar mijn mening bij interrup-
tie al voldoende gezegd over de 
relatie tussen de ombuigingen en het 
jeugdwerkplan. Naar mijn overtuiging 
is er volstrekt geen sprake van een 
profijtbeginsel Men heeft gevraagd of 
deze wet over twee of drie jaar weer 
wordt ingetrokken. Ik verwacht dat er 
na invulling van de stelselwijziging 
complete nieuwe voorstellen zullen 
worden gedaan. Die voorstellen zullen 
dan de huidige regeling op het terrein 
van de werkloosheid vervangen. 

De heer Leerling is er nog niet zeker 
van of hij mij steun zal geven. Die 
onzekerheid houdt vooral verband 
met de overgangstermijn. Ik hoop dat 
ik door mijn opmerkingen tot nu toe, 
vooral door mijn verwijzing naar de 
stelselwijziging en naar hetgeen al of 
niet vast komt te liggen, enigermate 
aan zijn bezwaren tegemoet ben 
gekomen. De heer Leerling zegt wel 
dat hij, naar zijn mening, betere 
alternatieven heeft aangedragen. Hij 
vraagt dan ook waarom ik die altema-
tieven niet overneem, omdat dat veel 
beter zou zijn. In dat verband noemt 
hij het verhaal in het kader van de 
Algemene Bijstandswet voor geschei-
den vrouwen. 

De heer Leerling (RPF): Gescheiden 
levende vrouwen! 

Staatssecretaris De Graaf: Gescheiden 
levende vrouwen? Het kunnen toch 
ook gescheiden vrouwen zijn? Er kan 
toch een alimentatieplicht bestaan? 

De heer Leerling (RPF): Het gaat om 
gescheiden levende vrouwen. Dat 
verschil is cruciaal, want anders 
krijgen wij er een misverstand over! 

Staatssecretaris De Graaf: Inderdaad, 
dat ben ik met de heer Leerling eens. 
Toch gaat het hier ten principale om 
een verscherping van het verhaals-
recht. De discussie daarover hebben 
wij al gevoerd in de UCV over sociale 
zekerheid en bijstand. Ik deel het 
standpunt van de heer Leerling in 

dezen. Ik vind ook dat de onduidelijk-
heid die er op dit punt is, moet 
worden weggenomen. Wij werken 
ook aan een wijziging op dit punt. 
Mevrouw Kraaijeveld was van mening 
dat er te lang over gedaan werd en zij 
vroeg om een bespoediging van een 
en ander. Ook daarmee ben ik het 
eens. Die wijziging komt er ook! Het 
beleid van onze rijksconsulenten is 
conform de opvattingen die ik hier 
vertolk. In die zin is het dus niet een 
echt werkend alternatief, dat de heer 
Leerling naar voren brengt. 

De heer Leerling noemt een tweede, 
volgens hem, beter alternatief, 
namelijk het krachtiger bestrijden van 
de steunfraude. Ik herinner aan het 
ISMO-rapport en aan de deelrapporten 
daarover. Ik herinner aan de discussie 
die wij hierover binnenkort via twee 
UCV's met het parlement hebben. Ik 
herinner ook aan de vragen die 
hieromtrent zijn gesteld. Dan zal men 
zien dat er wel degelijk structureel 
wordt gewerkt aan de aanpak van de 
fraudebestrijding, niet alleen via het 
ISMO-rapport, maar ook in de wetge-
ving. Ik noem de ketenaansprakelijk-
heid en de aansprakelijkheid van 
bestuurders en rechtspersonen. De 
werkgroep-A heeft voor 1984 hiervoor 
een bedrag ingevuld. In die zin is het 
voorstel van de heer Leerling geen 
alternatief voor het voorstel dat nu 
aan de orde is. 

Als derde alternatief noemt de heer 
Leerling het niet geven van een 
WWV-uitkering aan alle niet-kostwin-
ners gedurende een bepaalde termijn. 
In eerste termijn heb ik erop gewezen 
waarom ik dit alternatief niet over-
neem. In tweede termijn heeft de heer 
Leerling gezegd dat een en ander, op 
de manier zoals het nu gebeurt, tot 
gevolg heeft dat universitair afgestu-
deerden, nadat zij de school hebben 
verlaten, niet worden getroffen. Dat 
ben ik met hem eens. In zijn voorstel 
zitten elementen, waarover wij best 
kunnen praten. Bij de definitieve 
invulling van de stelselwijziging zal ik 
zeker rekening houden met die 
elementen. Ik hoop dat die te zijner 
tijd echt gerelateerd worden aan de 
duur van het echte arbeidsverleden. 

Het stelsel zal optimaal kunnen 
functioneren nadat er een goed 
registratiesysteem is ingevoerd. Dan 
zal aan het verlangen van de heer 
Leerling in die zin tegemoet kunnen 
worden gekomen, want dat kan dan 
een criterium zijn. 

Mevrouw Ter Veld heeft gevraagd 
naar de betekenis van een SER-advies 
voor de Regering en gevraagd hoe de 
Regering daarmee omgaat. Dat 

laatste blijkt in de praktijk: wij volgen 
niet altijd de SER-adviezen. Soms is er 
ook sprake van verdeelde adviezen, 
maar wij blijven ze altijd serieus 
beoordelen. Als wij van oordeel zijn 
dat de SER overtuigender argumenten 
heeft dan wij, worden de adviezen 
verdisconteerd in het beleid. Ik noem 
het advies met betrekking tot de 
verzelfstandiging man-vrouw in de 
AAW; de adviesaanvrage week daar 
volstrekt van af, maar wij hebben in 
dezen de SER geheel gevolgd. 

Gevraagd is naar de adviesaanvrage 
met betrekking tot de WW-WWV. Het 
laatste antwoord zal men straks 
vinden in de aanvrage zelf, maar ik 
verwacht dat als de aanvrage uitgaat 
op de manier, zoals ik denk dat het zal 
gebeuren daarin aanleiding kan 
worden gevonden, de oude adviesaan-
vrage in te trekken. Dan zal het 
namelijk gaan over de hele stelselwij-
ziging bij arbeidsongeschiks- en 
werkloosheidsuitkeringen. 

Vervolgens is gevraagd naar de 
uitvoeringskosten. Er ligt inmiddels 
een concept-advies klaar dat naar de 
Raad voor de Gemeentefinanciën zal 
worden gezonden wat betreft de 
financiële kant van de zaak. 

Mevrouw Ter Veld heeft gevraagd 
welke invloed het CDA-VVD-amende-
ment kan hebben op de stijgende 
lasten van de gemeenten. Als dat 
amendement wordt aangenomen, zal 
de noodzakelijke compensatie aan de 
gemeenten dalen met ongeveer 15 
min. in 1983 en 35 min. structureel. 
Per saldo resulteert dan een compen-
satie aan het Gemeentefonds van 40 
min. in 1983 en 85 min. structureel. 

Over het spaargeld kan ik niet veel 
meer zeggen dan ik in mijn eerste 
termijn al heb gedaan. Mevrouw Ter 
Veld zei dat het om vrij forse bedragen 
kan gaan, die hoger kunnen zijn dan 
diewelkein het kadervan de Algemene 
Bijstandswet gelden. Het lijkt mij 
inderdaad niet uitgesloten dat men in 
die situatie eerder zal overgaan tot de 
aanschaf van bepaalde zaken. Als 
men zich voorbereidt op een woonsi-
tuatie, zal men niet tot het laatste 
moment wachten met het aanschaffen 
van de daartoe benodigde goederen. 

Wat betreft de ziekenfondspremie 
voor partners die samenleven, neem 
ik aan dat mevrouw Ter Veld doelt op 
iemand die precies op het minimum-
niveau zit. Dan zal de andere partner 
premie moeten betalen. Als daardoor 
voor die twee te zamen de bijstand 
lager wordt dan het geldende bedrag, 
zal dienovereenkomstig een aanvullen-
de uitkering worden gegeven. 
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Mevrouw Ter Veld heeft gevraagd 

hoe de beschikbare gelden voor het 
jeugdwerkplan zich verhouden tot de 
gelden die beschikbaar waren voor 
het werkgelegenheidsplan van de 
toenmalige minister Den Uyl. Het 
bedrag dat in 1983 beschikbaar is 
gesteld voor het jeugdwerkplan - 541 
miljoen - is ten opzichte van de voor 
het werkgelegenheidsplan van 
minister Den Uyl beschikbaar gestelde 
gelden iets verhoogd, namelijk met 6 
miljoen gulden. 

Dit betekent dat er voor 1983 een 
zelfde inspanning kan worden 
geleverd, weliswaar niet in relatie tot 
de omvang van de werkloosheid, 
maar in beginsel een zelfde inspanning 
als ten tijde van het werkgelegenheids-
plan mogelijk was. Het bedrag dat 
voor 1984 ter beschikking is gesteld 
- 750 min. - zal worden gebruikt voor 
de bestrijding van de werkloosheid. 
Een gedetailleerde verdeling is nog 
niet gemaakt, maar daarover zullen de 
Kamer uiteraard nog berichten 
bereiken. 

De heer Moor (PvdA): Ik denk dat de 
Staatssecretaris toch verkeerde 
informatie geeft. In het plan ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
van minister Den Uyl was 750 min. 
beschikbaar. In het regeerakkoord van 
dit kabinet is eveneens 750 min. voor 
de bestrijding van de jeugdwerkloos-
heid opgenomen, maar er is een 
mogelijkheid open gelaten om een 
deel van die gelden voor andere 
doeleinden te gebruiken, bij voorbeeld 
voor het terugdringen van het 
financieringstekort. In dewerkgelegen-
heidsnotitie van het kabinet, die we 
nog onlangs hebben besproken, staat 
dat voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid een bedrag van 
600 min. besteed kan worden. 

En nu spreekt de Staatssecretaris 
van nog maar 541 min. Er gaat elke 
maand behoorlijk wat af, terwijl de 
maatregelen die dit kabinet neemt, de 
jongeren behoorlijk hard treffen en op 
geen enkele manier kan worden 
aangetoond, dat de opbrengst van 
deze maatregelen gebruikt wordt voor 
de bestrijding van de jeugdwerkloos-
heid. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan maar 
één ding zeggen: wat ik heb uitgespro-
ken, staat zwart op wit op mijn papier. 
Als ik lieg, lieg ik in commissie. Ik 
neem echter aan dat dit niet het geval 
is en dat de vergelijkbare gegevens 
conform de cijfers zijn die ik u hier 
heb genoemd. Bij de behandeling van 
de werkgelegenheidsnota - waarvan 

het jeugdwerkgelegenheidsplan een 
onderdeel uitmaakt - is er nog alle 
gelegenheid om nader op deze zaak in 
te gaan. Dan kan misschien ook 
gecontroleerd worden of hetgeen ik 
nu vertel juist is. Ik ga ervan uit dat dit 
het geval is. 

De heer Schutte zei in het begin van 
zijn tweede termijn dat ik een wel 
bijzonder ondankbare taak had en 
heb. Uit de wijze waarop hij dat onder 
woorden bracht, proefde ik een wijze 
van medeleven die mij bijzonder 
aansprak. Ik ben hem daarvoor dan 
ook erg dankbaar. Het is inderdaad 
niet altijd eenvoudig en makkelijk. Het 
doet pijn, maar ik blijf volhouden dat 
het uiteindelijk gaat om de zekerheids-
stelling van de sociale zekerheid, ook 
op termijn en ook in het belang van 
de jongeren. 

De heer Schutte zei dat hij het 
beleid niet consistent genoeg vindt. Ik 
hoop dat ik met mijn verwijzing naar 
de relatie tussen deze voorstellen en 
de adviesaanvrage heb kunnen 
aangeven dat die consistentie er wel 
in zit en dat de keuze die wij hier 
hebben gedaan, met name is ingege-
ven door de vraag of men in redelijk-
heid van de jongeren - ik spreek nu 
over de RWW en de WWV - iets 
extra's mag vragen. Naar mijn 
mening mag dat zeker wel. Niet om 
daarmee een dekking te vinden of een 
profijtbeginsel in te voeren, zoals de 
heer Willems betoogde, maar om de 
financiering van werkgelegenheids-
plannen voor jongeren overeind te 
houden. 

De heer Schutte heeft nog eens 
gezegd dat het meer moet zijn dan 
een bezuinigingsbeleid. Ik ben het 
daar helemaal mee eens. Ik vind ook 
dat het meer is dan een bezuinigings-
beleid. Voor mij bestaat echter wel 
eens het probleem - daardoor kan 
wel eens een verkeerde indruk 
worden gewekt - dat de voorstellen 
die ik in het parlement moet verdedi-
gen, in het algemeen uitsluitend 
betrekking hebben op hetterugdringen 
van de collectieve lasten in de sfeer 
van de sociale zekerheid. Dat is echter 
de aard van de maatregelen die ik 
moet verdedigen. 

Dientengevolge kan wel eens de 
indruk ontstaan dat het een eenzijdig 
beleid is. Dat is het echter niet. Ik heb 
ook geprobeerd duidelijk te maken 
dat het een onderdeel uitmaakt van 
het meersporenbeleid. Doordat ik 
alleen dit ene spoor moet verdedigen, 
ontstaat er nog wel eens een verkeerde 
indruk. Ik vind dat jammer. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Om die reden heb ik in dit 

verband de Minister van het departe-
ment van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid genoemd, onder verwijzing 
naar eerdere debatten met de Minister. 
Ik kan mij echter voorstellen dat de 
Staatssecretaris hierop niet reageert. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ben blij 
met deze opmerking van de heer 
Schutte. 

Het kabinet is, bij voorbeeld op het 
terrein van de werkgelegenheid, niet 
begonnen met een nota met weet ik 
wat voor pretenties die misschien niet 
eens waar zijn te maken, maar met 
een notitie die ter discussie is gesteld 
bij het bedrijfsleven. Die zou moeten 
worden gevolgd door een nota voor 
het parlement. Ook dit proces is volop 
gaande. 

Wat betreft generieke maatregelen 
of deze maatregelen, vond de heer 
Schutte het wat op een schimmenspel 
lijken, aangezien er later misschien 
aanpassingen komen. Ik ontken dit 
niet en dit ligt ook opgesloten in de 
aard van de maatregelen die tot 1986 
moeten worden genomen. Nu wij 
voor een keuze staan, is er mijns 
inziens wel reden om van deze 
jongeren, hetgeen ook in hun eigen 
belang is, deze extra inspanning te 
vragen. De heer Schutte vond het 
hanteren van de leeftijdsgrens van 23 
jaar wel logisch, maar niet altijd billijk 
en op grond hiervan deed hij dus een 
voorstel tot generieke aanpassing. Ik 
geef toe dat het voordeel van dit 
voorstel is, dat er in ieder geval een 
passende dekking voor wordt gebo-
den. De gronden waarop ik het heb 
bestreden, heb ik echter al in voldoen-
de mate onder woorden gebracht. 

Mevrouw Beckers zei dat ik heb 
toegezegd niet vooruit te zullen lopen 
op stelselwijzigingen. Ik herinner mij 
dat ik in het mondeling overleg 
inderdaad iets aan haar adres heb 
gezegd over stelselwijzigingen, maar 
dan vooral in relatie met het regeerak-
koord dat door het nieuwe kabinet 
zou worden gemaakt. Uit haar 
woorden maakte ik toen op, dat in 
zo'n regeerakkoord wel eens de hele 
stelselwijziging zou kunnen worden 
vastgetimmerd. 

Ik heb gezegd dat dit zeker niet zou 
gebeuren. Dit betekent echter, datje 
bij het invullen van een aantal 
maatregelen best iets kunt doen, met 
in het achterhoofd waar je met de 
sociale verzekering naar toe wil. Ik 
ben het er helemaal mee eens dat het 
veel beter is als die visie zo snel 
mogelijk op tafel komt, zodat de zaak 
in die context kan worden geplaatst. 

Over het rendement van de maatre-
gelen heb ik aan het adres van 
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mevrouw Beckers niets meer te 
melden. Zij zegt dat het niet in 
verhouding is. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat het naar mijn overtui-
ging wel in een goede verhouding 
staat. 

Mevrouw Ubels vindt dat te weinig 
principieel over de zaak is gesproken 
en dat er te weinig aandacht is voor 
de maatschappelijke schade en het 
verdriet dat mensen door de voorge-
stelde maatregelen wordt aangedaan. 
Ik stel hiertegenover dat zij naar mijn 
gevoel te weinig rekening houdt met 
het verdriet en de maatschappelijke 
schade die vele werklozen, ook vele 
ouderen, tegenwoordig moeten 
incasseren. Ik hoop dat zij ertoe 
bereid is, het wetsontwerp in deze 
context te beoordelen. 

Zij zei verder dat generieke maatre-
gelen beter zouden zijn. Haar betoog 
resulteert echter, als ik haar goed 
begrijp, in een complete ingreep in 
lonen, dus een loonmaatregel. 

De heer Linschoten heeft mij 
gevraagd een antwoord te geven op 
de vraag waar de grens ligt tot waar 
wij voor de jongeren kunnen gaan. De 
heer Van der Vlies sloot zich hierbij 
aan. Met de heer Linschoten zeg ik dat 
met de voorstellen de ondergrens 
zeker niet wordt overschreden. De 
ondergrens geldt nu al in het kader 
van de Algemene Bijstandswet. 
Natuurlijk is hier en daar nog wat te 
verwachten, zoals de staffeling van de 
minimumlonen en de arbeidsduurver-
korting, vooral voor jongeren, voor 
wie 32 uur per week is bepleit. In de 
discussie hierover zal de gestelde 
vraag een antwoord vinden. 

Ik kan dit nu niet doen. Er wordt 
nog gewerkt aan een adviesaanvrage 
aan de SER over arbeidsduurverkor-
ting, in relatie tot het minimumloon 
en de sociale uitkeringen. Ik kan op dit 
moment dus ook niet verder gaan dan 
de heer Linschoten zelf, in zijn 
benaderingswijze, al heeft gedaan. Er 
ligt natuurlijk ergens een grens, die je 
in dezen niet kunt overschrijden. De 
discussie over waar die grens precies 
ligt, moeten we op dit moment niet 
voeren, in ieder geval niet bij dit 
voorstel. 

Ik kom nu toe aan het amendement 
van mevrouw Kraaijeveld-Wouters. 
De heer Linschoten heeft nog een 
reactie gegeven op mijn opmerkingen. 
Hij heeft gezegd - mevrouw Kraaije-
veld sloot zich daarbij aan - dat die 
25% maar een aanname is en dat het 
best iets anders kan zijn. De heer 
Linschoten gebruikt dan de woorden, 
dat hij het waagt te betwijfelen. Ik kan 

evengoed zeggen dat zijn 'wagen in 
twijfelen' door mij betwijfeld kan 
worden. Dit blijft natuurlijk wel een 
beetje een schimmenspel, vanwege 
het hele simpele feit dat je geen echte 
cijfers hebt. Ik denk toch dat de door 
mij veronderstelde kans op zo'n 25% 
aanwezig is. 

Men moet niet vergeten dat vier 
van de vijf schoolverlaters na een x 
aantal maanden wel weer een baan 
krijgen. Enfin, ik heb ook andere 
argumenten in mijn betoog genoemd, 
die erin kunnen resulteren dat dit 
ontstaat. Maar ik kan het evenmin als 
de heer Linschoten in die zin hard 
maken. Ik kan niet anders dan met 
een aanname werken en dan lijkt mij 
de aanname van een kwart ten minste 
iets. 

De heer Linschoten (VVD): Is de 
Staatssecretaris niet met mij het 
volgende van mening: als je die 
groep nu eens bekijkt, zonder over 
cijfers te beschikken - uitgaande van 
wat meer algemene informatie, 
waarover we wel beschikken - , dan 
kun je toch tot de conclusie komen 
dat in eerste instantie de leeftijd van 
de groep waarover je praat, op zich 
zelf al aanleiding geeft om te veron-
derstellen dat in die groep betrekkelijk 
weinig mensen zijn met een lang 
arbeidsverleden? Als je bovendien 
kijkt naar de kansen van jongeren op 
de arbeidsmarkt om ook na een 
bepaalde periode van werkloosheid 
weer een baan te krijgen, moet je toch 
vaststellen dat het heel nadrukkelijk 
zo is, dat zij die een stuk arbeidserva-
ring hebben opgedaan, op een veel 
eenvoudigere manier opnieuw aan 
werk en opnieuw aan een baan 
kunnen komen? Als we over die groep 
met een dergelijk omvangrijk arbeids-
verleden praten, moeten we toch 
vaststellen dat naarmate dat arbeids-
verleden langer wordt, de kans op 
langdurige werkloosheid geringer 
wordt? Die twee zaken bij elkaar 
opgeteld, gaven mij aanleiding te 
veronderstellen dat het wel eens om 
een kleinere groep kon gaan dan die 
25%. 

Staatssecretaris De Graaf: Waagt u 
eens een schatting? 

De heer Linschoten (VVD): Ik geloof 
niet dat ik een schatting moet maken. 

Staatssecretaris De Graaf: U vroeg 
van mij wel, of ik toch niet op de een 
of andere manier een aanname kon 
doen of een gok kon maken - ik weet 
niet meer precies, hoe u het in eerste 
termijn onder woorden hebt gebracht, 
mijnheer Linschoten. Welnu, ik heb 

dit gedaan en ik heb er de motieven 
voor aangedragen. Ik heb nu nog 
eens een keer geprobeerd het te 
onderbouwen. Hoewel het altijd een 
gok blijft, staat toch één ding vast: je 
haalt minder dan in het voorstel van 
nu. Dat is duidelijk. 

De heer Linschoten (VVD): Dat laatste 
is duidelijk. Relevant is wel de vraag, 
over welke groep we praten en hoe 
groot die groep is. Ik denk dat we niet 
over een aantal procenten meer of 
minder moeten praten. Maar als de 
Staatssecretaris spreekt over een 
kwart van het totaal, dan denk ik - aan 
de hand van hetgeen ik zojuist heb 
geschetst - dat dit inderdaad een te 
hoge schatting is. 

Staatssecretaris De Graaf: Maar u 
zegt, mijnheer Linschoten, dat ik die 
groep eens moet bekijken. En ik zeg: 
Wij kijken, maar wij zien niets, want 
wij weten niets: wij hebben geen 
statistische gegevens. Het is een 
aantal veronderstellingen. U veronder-
stelt ook een aantal dingen, net als ik. 
U zegt echter, dat u naar de groep 
hebt gekeken en dat het dan ook wel 
zo en zo zal zijn. 

De heer Linschoten (VVD): We 
moeten het afwegen tegen het belang 
dat in het geding is: een situatie van 
iemand die al geruime heeft gewerkt 
en belasting en premie heeft betaald. 
Ik denk dat het redelijk is, om mensen 
met een dergelijk arbeidsverleden en 
een dergelijk verleden van belasting 
en premie betalen, in ieder geval een 
WWV-uitkering te geven - waarbij je 
nog kunt praten over de duur van die 
WWV-uitkering - nadat men een half 
jaar in de WW heeft rondgelopen. 

Ik verwijs dan ook naar hetgeen u 
zelf hebt gezegd, mijnheer de Staats-
secretaris, over het wel of niet 
rekening houden met de kanttekenin-
gen van de fractievoorzitters bij het 
regeerakkoord op dit punt. In de 
afweging van de vraag, wanneer een 
maatregel in bepaalde individuele 
gevallen echt vervelende zaken gaat 
opleveren, moet je op grond van 
redelijkheid en billijkheid juist kiezen 
voor het inbouwen van een dergelijke 
clausule, waarmede je die echt 
schrijnende gevallen kunt voorkomen. 
Dat is ook de reden waarom het 
amendement door de fracties van het 
CDA en de VVD is ingediend. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik begrijp 
die overwegingen heel goed, mijnheer 
de Voorzitter. Waar ik ook heel sterk 
naar heb gekeken - het gaat dan niet 
om vier jaar - is de situatie van 
iemand die 40 of 50 jaar is. Die heeft 
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nu ook te maken met het halve jaar 
plus de twee jaar. Dan gaat het erom 
hoe vermoedelijk, willen wij ergens 
op een aanvaardbare gemiddelde 
duur uitkomen, in het nieuwe stelsel 
de invulling zal zijn. Juist dit brengt 
mij tot de conclusie dat wij goed 
moeten weten dat in het gezamenlijke 
voorstel van het CDA en de VVD toch 
drie halve jaren zitten. 

De heer Linschoten (VVD): Maar dat is 
wel een jaar minder dan in de huidige 
situatie en dat betekent dat er ook in 
relatie tot de rechtspositie in dit 
opzicht van de 40-jarige die de 
Staatssecretaris noemt, heel nadrukke-
lijk rekening is gehouden met het feit 
dat de groep die het betreft, gemiddeld 
gesproken een aanzienlijk korter 
arbeidsverleden zal hebben dan 
iemand van 40 jaar. Er zit een jaar 
verschil in, het loopt een jaar terug. 

Staatssecretaris De Graaf: Een 
40-jarige kan een arbeidsverleden 
hebben van misschien wel 20 jaar. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Zijn wij nu 
niet al bezig met de discussie die de 
Staatssecretaris later wil voeren? Hij 
heeft gezegd dat wij alles eens goed 
moeten bezien, dat er bij voorbeeld 
aan vijf jaar gedacht zou kunnen 
worden. Op voorhand is het niet 
uitgesloten dat je dan denkt aan ... 
nou, noemt u maar op. Wij praten nu 
eigenlijk al over het nieuwe stelsel en 
dat wilde de Staatssecretaris voorko-
men en ik ook in ieder geval, want 
anders vullen wij al veel te veel in. 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, maar ik 
heb toch ook altijd wel de gedachte in 
mijn achterhoofd waar wij naartoe 
gaan. Ik ben het met mevrouw 
Kraaijeveld eens dat het nu niet de 
gelegenheid is om over de stelselwij-
ziging te praten. Ik heb dit zo pas ook 
al gedaan en ik moet er nu dus maar 
over ophouden. Ook ik ken de 
aantekening van de fractievoorzitters 
bij de uitkomst van de werkgroep-A, 
maar ik ken ook de relatie tot het 
elders vallen van gaten. Dit is iets 
waar een kabinet ook niet omheen 
kan. 

Mevrouw Kraaijeveld heeft gevraagd 
hoe het zit met het niet-geregistreerd 
zijn van jongeren bij de ziekenfondsen. 
Dit is bij voorbeeld het geval bij 
jongeren die een publiekrechtelijke 
dienstbetrekking hebben, die niet 
verzekerd zijn bij de ziekenfondsen en 
van wie dus ook geen ziekenfondsre-
gistratiekaart bestaat, tenzij zij een 
vrijwillige verzekering hebben, wat 

ook nog een mogelijkheid is. Er zitten 
dus hier en daar wel wat gaatjes. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat men zich 
niet laat inschrijven. Het zijn de 
uitzonderingsgevallen. Dit kan dus de 
uitvoerbaarheid beïnvloeden. 

Over de uitvoerbaarheid heb ik in 
eerste termijn al het nodige gezegd. 

Mevrouw Kraaijeveld heeft nog 
opgemerkt dat het in het amendement 
vervatte niet geldt voor de verre 
toekomst. Dat heb ik ook al laten 
doorschemeren. Er wordt niets mee 
vastgespijkerd wat er in de toekomst 
precies met de stelselwijziging 
gebeurt. Dat is ook mijn benaderings-
wijze wel. Ik heb ook genoteerd dat zij 
van mening was dat het ene jaar dat 
nu in het amendement wordt ge-
noemd, in de toekomst kan worden 
veranderd. Voorts heeft zij gewezen 
op de budgettaire gevolgen, waarbij 
zij de 150 miljoen nog in herinnering 
heeft gebracht. Ik heb u ook andere 
cijfers gegeven waaruit blijkt dat er 
niets over is. Integendeel, er is eerder 
nog een tekort. Ik heb dat wat breder 
beoordeeld en om die reden blijf ik 
zeggen dat ik aanvaarding van dit 
amendement blijf ontraden. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Degenen die in publiekrechtelijke 
arbeidsverhoudingen terecht gekomen 
zijn, hebben dan toch tegelijkertijd erg 
goed kans om van hun werkgever een 
verklaring te krijgen? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk dat 
dit wel een juiste veronderstelling is, 
want de meeste publiekrechtelijke 
organen gaan minder snel failliet dan 
particuliere bedrijven, alhoewel de 
laatste tijd enige twijfel daarover ook 
wel eens op zijn plaats is. Ik blijf dus 
bij mijn standpunt ten aanzien van 
deze zaak. 

De heer Van der Vlies wilde een 
nadere precisering. Hij zegt dat het 
toch erg afwijkend is van hetgeen ik 
zelf voorstel. Daarin heeft hij gelijk. Hij 
vraagt zich af of het niet destructief is 
en derhalve niet aanvaardbaar. 

Als ik zeg, dat het niet aanvaardbaar 
is, betekent dat hetzelfde als dat het 
onaanvaardbaar is. Dat is nogal wat in 
dit huis. Dat woord heb ik dus niet 
uitgesproken; ik zou het ook niet 
kunnen uitspreken. Ik blijf bij de 
terminologie die ik al eerder bij de 
bespreking van deze zaak heb gebruikt. 
Ik dacht dat ik het voldoende heb 
onderbouwd en dat ik de ernst van de 
bezwaren die er op dit punt bij mij 
leven voldoende onder woorden heb 
gebracht. Ik hoop toch dat daarmee 
rekening zal worden gehouden. 

Mevrouw Brouwer was het wel 
eens met de economische schets die 
ik heb gegeven, maar zij vindt dat wij 
daar op een andere manier tegenaan 
moeten, dat wij in eerste instantie een 
werkgelegenheidsbeleid moeten 
voeren en de arbeidsomstandigheden 
moeten verbeteren. 

Ja, mijnheer de Voorzitter, alsof wij 
dat niet doen. Wij doen dat zeker wel. 
Ik wijs in dit verband op het bekende 
meersporenbeleid, de discussie over 
de notitie werkgelegenheid, de 
discussie over arbeidsduurverkorting, 
de discussie over een extra arbeids-
duurverkorting voor jongeren enzo-
voorts. Hetzelfde geldt voor de 
arbeidsomstandigheden. Er is een 
arbeidsomstandighedenwet en in die 
zin wordt ook echt wel gekeken naar 
deze beleidsterreinen. Het is echt niet 
zo, zoals mevrouw Brouwer zegt, dat 
door deze maatregelen het stelsel van 
de sociale zekerheid op het spel wordt 
gezet. Integendeel, de zaak wordt niet 
op het spel gezet. Als wij echter niets 
doen, dan ben ik bang dat wij het wel 
op het spel zetten. Wij hebben 
daarvoor de verantwoordelijkheid, 
ook al doet het af en toe pijn. Het is 
echter in het belang van hen die ook 
straks van de sociale zekerheid 
moeten leven. 

Vervolgens noemt mevrouw 
Brouwer een aantal voorbeelden van 
hetgeen wel niet zou kunnen gebeuren 
in het kader van de Ziektewet, de 
WAO, de WWV enzovoorts. Ik wil 
daarop nu zeker niet verder ingaan. Ik 
kan mevrouw Brouwer verzekeren, 
dat het geenszins in mijn voornemen 
ligt naar het parlement te komen om 
een volmacht te vragen voor de 
periode van een jaar om dan de 
sociale zekerheid te saneren. Niemand 
in het kabinet heeft enig voornemen 
in deze richting. Ik hoop dat dit een 
grote geruststelling voor de Kamer is. 

De vragen van de heer Van der 
Vlies heb ik successievelijk mede 
beantwoord bij de behandeling van 
de vragen van de verschillende 
afgevaardigden. Over thuiswonenden 
heb ik ook al het nodige gezegd. Er is 
nu eenmaal in het kader van de RWW, 
die een bijstandsvoorziening is, 
onderscheid naar feitelijke situaties. 
Een echt verschil in een situatie is het 
al of niet thuiswonend zijn. Met die 
situatie wordt rekening gehouden. 
Nogmaals, ook nu ontken ik de cijfers 
en getallen die de heer Van der Vlies 
in dit verband heeft genoemd niet. 

De heer Van der Vlies vindt de 
discussie over het begrip kostwinner 
en dergelijke enigszins verlammend. 
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De Graaf 
Hij doelt dan met name op de betref-
fende Europese richtlijn. 

Het is niet alleen een Europese 
richtlijn, maar los daarvan is het ook 
de beleidslijn van het kabinet een 
verzelfstandiging van man en vrouw, 
ook in de sociale zekerheid, te realise-
ren. 

Over de adviesaanvrage heb ik 
reeds het nodige gezegd. 

Ik hoop wel dat die adviesaanvrage 
in voldoende mate in beeld brengt 
hetgeen wij in de jaren na 1983 gaan 
doen. Men kan dit dan plaatsen in de 
visie die het kabinet probeert te 
ontwikkelen met betrekking tot de 
toekomstige opzet van het stelsel van 
de sociale zekerheid. Dit is natuurlijk 
van belang voor de begroting voor 
1984. 

De heer Van der Vlies was tevreden 
over de netto-netto-opzet. Hij hoopte 
dat een en ander op korte termijn kon 
worden afgerond. Wat mij betreft, is 
die termijn zo kort mogelijk, als de 
zaak maar afgerond is. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de in 
verband met dit wetsontwerp noodza-
kelijke stemmingen aanstaande 
dinsdag te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 18.35 uur. 

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

1. vier Koninklijke boodschappen ten 
geleide van de volgende voorstellen 
van Wet: 

Naturalisatie van Kosasih, Dharma 
en 22 anderen (17 839); 

Naturalisatie van Alp, Musa en 23 
anderen (17 840); 

Naturalisatie van Aktas, Nedim en 
23 anderen (17 841); 

Naturalisatie van A-Tjak, Johannes 
Ismaël en 28 anderen (17 842). 

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

2. de volgende brieven: 
drie, van de Ministervan Buitenland-

se Zaken, te weten: 
een, ten geleide van een Overeen-

komst met Korea (17 853 (R 1230)); 

twee, ten geleide van een Overeen-
komst met Nigeria (17 854, nrs. 1 en 
2); 

een, van de Minister van Justitie, 
over de kosten van het materieel bij 
de politie (17 600, VI, VII, nr. 34); 

een, van de Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over alternatieve geneeswijzen 
(17481, nr. 3). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

3. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur, ten 
geleide van het ontwerp-besluit 
Rijksdienst Beeldende Kunst; 

een, van de Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over het bouwbeleid gezondheidszorg. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niette drukken en ze voor kennisgeving 
aan te nemen. Kopie is gezonden aan 
de betrokken commissies; 

4. de volgende brieven e.a.: 
een, van JB-FNV Amsterdam, over 

de WWV; 
een, van W. Koutstaal, over de 

relatie tussen mevrouw E. Veder-Smit 
en aandelen IHC; 

een, van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Rotterdam en de 
Beneden-Maas, over de splitsing van 
Zuid-Holland; 

een, van VMT, over de ketelbouw; 
twee, van de TH-Twente, te weten: 
een, over de sociale aspecten van 

de operatie TVC; 
een, over het eindrapport TVC; 
een, van het Wijkopbouworgaan 

Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt 
te Den Haag, over het vergaderen van 
de Centrumpartij in het Kamergebouw; 

het onderzoeksbulletin van het 
RDC; 

het jaarverslag van de Raad van 
State over 1982; 

een, van J. Maan, over spreekuren 
van politici; 

een, van A. Folkertsma-de Vries c.s., 
over het ontnemen van stadsrechten 
aan Hindeloopen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Appeltern, over de gemeentelijke 
herindeling Friesland; 

een, van E. Bongers, over haar 
pensioen; 

een, van de KNAC, over de verhoging 
van de benzineprijs; 

een, van het NOB, over accijnsver-
hoging op motorbrandstoffen; 

een, van de Burgerband Breda, over 
het RSV-concern; 

een, van het SFB, over AOW plus 
een klein pensioen; 

een, van het Zuiveringsschap 
Hollandse eilanden en Waarden, over 
de verontreinigingsheffing; 

een, van het bestuur van het 
Gewest-Twente, over de splitsing van 
Overijssel; 

een, van het gemeentebestuur van 
Ubbergen, over de Financiële-Verhou-
dingswet 1984; 

een, van het Maaslandcollege, over 
bezuinigingen bij het onderwijs; 

een, van de VNG, over uitkeringen 
aan gemeenten en provincies; 

een, van het provinciaal bestuur 
van Friesland, ten geleide van de 
werkgelegenheidsnota Bouwen Werkt 
2. 

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

5. het proefschrift 'De oprichting van 
de N.V. en B.V.' door F.K. Buijn. 

Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek van de Kamer. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 3453) 

De vragen van het lid Patijn luiden: 

1 
Herinnert de Minister-President zich 

dat hij heeft medegedeeld', dat ook 
hij meent dat de verlofregeling voor 
de viering van de nationale bevrij-
dingsdag op 5 mei 1983 niet bevredi-
gend is? 

2 
Wat is het resultaat van de bespre-

kingen in de Stichting van de Arbeid 
over de verlofregeling voor het 
bedrijfsleven voor de vijfde mei 1983? 

3 
Betekent het niet tot stand komen 

van een uniforme regeling2, dat 1983 
weer een verloren jaar is voor een 
algemene regeling? 

4 
Wanneer is de Regering nu eindelijk 

eens bereid het initiatief te nemen tot 
een algemene bindende regeling voor 
de vijfde mei zodat iedereen, die dat 
wenst, aan de te organiseren vieringen 
kan deelnemen? 

5 
Deelt de Regering de mening, dat 

als 5 mei geen algemene vrije dag 
voor iedereen wordt, de jaarlijkse 
viering van de bevrijding van het 
Koninkrijk nimmer de algemene dag 
van herdenking kan worden die de 
Regering en deze Kamer voor ogen 
hebben gehad? 

' Zie Handelingen van 30 november 1982, blz. 
824. 
2 In een persbericht van 22 maart 1983 
(Staatscourant nr. 34) deelde de Regering 
onder andere mede, dat 5 mei niet automatisch 
een vrije dag zal zijn. De openbare diensten 
zullen wel - zoals eerder bepaald - gesloten 
zijn. Dit besluit laat onverlet de wijze waarop 
het particuliere bedrijfsleven vorm en inhoud 
wil geven aan de viering van de vijfde mei'. 

Noot 2 (zie blz. 3454) 

De vragen van het lid Schreuders 
luiden: 

1 
Is het waar, dat de Centrale Directie 

van de PTT besloten heeft, onder 
protest van de personeelsorganisaties 
en in afwijking van de gang van zaken 
vorig jaar, de vijfde mei voor de 

personeelsleden van de PTT als een 
normale werkdag te beschouwen? 

2 
Achten de bewindslieden dit in 

overeenstemming met het regerings-
besluit, de bevrijding jaarlijks te 
vieren en de vijfde mei als een 
nationale feestdag te beschouwen, 
waarop de rijksdienst zoveel mogelijk 
gesloten zal worden? 

3 
Zijn de bewindslieden bereid in 

deze zaak het beleid van hun ambts-
voorgangers voort te zetten, volgens 
welke het personeel van de PTT op 5 
mei in principe vrij-af wordt gegeven1? 

1 Circulaire van de Minister van Binnenlandse 
Zaken van 5 maart 1982; zie ook antwoord van 
minister van Thijn op vragen van het lid 
Brouwer (Aanhangsel Handelingen 1981-1982, 
nr. 915). 

Noot 3 (zie blz. 3455) 

De vragen van het lid Jabaaij luiden: 

1 
Hebben de Ministers kennis geno-

men van een artikel in Het Vrije Volk 
van 24 maart j l . over het waterproject 
Aquanova op Aruba? 

2 
Zijn de oorzaken bekend van het 

mislukken van dit door Nederland 
gefinancierde project? Zo ja, welke 
zijn dat? 

3 
Is het waar, dat het Nederlandse 

Ministerie van Economische Zaken 
geld heeft gegeven voor de uitvoering 
van dit project mits het zou worden 
uitgevoerd door een Rotterdams 
bedrijf? 

4 
Is het de bewindslieden bekend of 

dat bedrijf zich contractueel heeft 
vastgelegd op de technische supervi-
sie? Zo ja, kan worden medegedeeld 
waarom aan deze verplichting niet is 
voldaan? 

5 
Is het waar, dat door de moeilijkhe-

den met deze drinkwatervoorziening 
het waterleidingbedrijf op Aruba in 
ernstige problemen is geraakt? 

6 
Is het waar, dat scheepsladingen 

water in het buitenland moesten 
worden gekocht? Zo ja, hoe is de 
situatie thans voor de individuele 
burgers van Aruba? 

7 
Is het waar, dat de Algemene 

Rekenkamer van de Nederlandse 
Antil len heeft geweigerd de uitgaven 
van het Aquanova-project tot en met 
mei 1979 goed te keuren? 

8 
Kennen de bewindslieden de 

inhoud van het rapport van de 
betrokken accountant? Zo ja, welke 
conclusie hebben zij daaruit getrok-
ken? 

9 
Waarom is de Regering ondanks de 

gerezen moeilijkheden met het project 
doorgegaan met de financiering? 

10 
Hoe groot is de financiële schade 

voor Aruba door het slechte functio-
neren van de Aquanova-fabriek? 

11 
Is het waar, dat bij de onderhande-

lingen over de voortzetting van het 
waterproject met het Ministerie van 
Economische Zaken van Nederlandse 
zijde is gezegd, dat doorgaan met het 
Rotterdamse bedrijf 'goodwi l l ' zou 
opleveren bij de Nederlandse Regering 
in de nabije toekomst? 

12 
Zijn de bewindslieden bereid een 

onafhankelijk onderzoek te laten 
verrichten naar deze drinkwateraffaire 
en deze Kamer daarvan op de hoogte 
te stellen? 

Noot 4 (Zie blz. 3456) 

De vragen van het lid Janmaat 
luiden: 

1 
Is de Staatssecretaris bereid, te 

doen onderzoeken of de bij de wet 
van 11 maart 1982 (Stb. 149) genatu-
raliseerde C. Y. - die ervan verdacht 
wordt de schoten in het Delftse café 
'Het Koetsiertje' te hebben afgevuurd 
die geleid hebben tot het grootste 
aantal slachtoffers uit de Nederlandse 
criminele geschiedenis - inderdaad in 
een culturele identiteitscrisis ver-
keerd heeft c.q. verkeert? 
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Is de Staatssecretaris bereid, indien 
de uitslag van het in vraag 1 bedoelde 
onderzoek aannemelijk maakt dat zich 
ten gevolge van een culturele identi-
teitscrisis gevaarlijke spanningen 
kunnen voordoen, het naturalisatiebe-
leid in dier voege te wijzigen, dat 
voortaan wèl ten volle rekening wordt 
gehouden met de adviezen van de 
justitiële autoriteiten, indien deze ten 
aanzien van naturalisatie van een 
kandidaat-Nederlander afwijzend 
adviseren? 

Noot 5 (zie blz. 3465) 

I n onderstaand schema is een en ander samengevat voor het gecombineerde effect en de 
afzonderli jke effecten van de afschaffing WWV-recht beneden 23-jarigen en 
afschaffing WWV-recht voor 16- en 17-jarige schoolverlaters. 

Toelichting bij vraag 1 

Volgens 'De Telegraaf' van 7 april j l . 
zou de aanleiding voor de schietpartij 
geweest zijn de opmerking: 'Al ben je 
genaturaliseerd, dat maakt je nog 
geen Hollander'; zie voorts een 
uitspraak van de criminoloog prof. dr. 
C. P. Hoefnagels, op dezelfde bladzijde 
van 'De Telegraaf', dat waarschijnlijk 
meer dan gewone jaloezie de dader 
parten heeft gespeeld. 

1983 structueel 

stijging uitkeringslasten voor de gemeenten 
t.g.v. WWV-maatregel 
daling uitkeringslasten voor de gemeenten 
t.g.v. RWW-maatregel 

ca. 46 min . 

ca. 7 min. 7. 

ca. 40 min. 

• ••• •iinii|fiii ca. 20 min . 
daling apparaatskosten t.g.v. RWW-maatregel ca. 6,5 min. 7. 
stijging apparaatskosten t.g.v. WWV-maatregel ca. 20 m in . 
Halma aoDaraatsknsten T a v. RWW-maat 

Totaal , toename van de lasten voor de 
Gemeenten 

ca. 15 min. 

ca. 55 min. 

ca. 97 min. 

ca. 7 min. 7. 

ca. 90 min. 

ca. 35 min. 
ca. 6,5 min. 7. 

ca. 30 min. 

ca. 120 min. 

voorwaarden voor het gehele jaar 
1983, zodat daarin op geen enkele 
wijze eenzijdig wijziging kan worden 
gebracht? 

6. Kan de Minister-President 
bevestigen, dat ten aanzien van de 
sociale uitkeringen geen maatregelen 
worden overwogen, die inbreuk 
zouden maken op het beginsel van de 
parallelle inkomensontwikkeling van 
actieven en uitkeringsgerechtigden, 
mede in het licht van het feit, dat door 
bevriezingsmaatregelen genomen per 
1 juli 1982 en per 1 januari 1983 een 
aanzienlijke achterstand is ontstaan in 
hetinkomensverloopvan uitkeringsge-
rechtigden ten opzichte van de index 
der lonen? 

Toelichting bij vraag 1 

Vergelijk de brief van Minister-Pre-
sident Van Agt aan de Kamer d.d 13 
april 1982, inhoudende de besluiten 
van het kabinet van 9 april daaraan-
voorafgaande. 

Noot 6 (zie blz. 3490) 

De vragen van het lid Den Uyl luiden: 

1. Wil de Minister:President, gezien 
de voortdurende verwarring omtrent 
de inhoud van het door het kabinet op 
8 april jl. genomen besluit ten aanzien 
van een korting op de sociale uitkerin-
gen met ingang van 1 oktober a.s., de 
letterlijke tekst van dat besluit thans 
aan deze Kamer mededelen? 

2. Kan de Minister-President 
namens het kabinet zijn uitspraak 
bevestigen, gedaan in 'Brandpunt' op 
11 april j l . : 'Als nu in de bedrijven en 
vooral in het overleg met de ambtena-
renorganisaties blijkt dat dit jaar het 
onmogelijk is om te komen tot 
inkomensoffers, gericht op verdeling 
van het werk, dan mag niet gevergd 
worden dat de sociale uitkeringstrek-
kers alleen en uitsluitend 2% gewoon 
puur achteruitgezet worden'? 

3. Kan de Minister-President, gelet 
op zijn hierover weergegeven stand-
punt, de onjuistheid bevestigen van 
de uitspraak van Minister Rietkerk 
(NOS, 12 april jl.): 'In die context heeft 
het kabinet het verantwoord geacht 

nu te besluiten om straks de 2% voor 
de uitkeringen door te voeren. Dat 
houdt dus wel verband met de 
arbeidstijdverkorting, maar het is dus 
niet gekoppeld aan de uitkomsten van 
het overleg met de ambtenarenbon-
den'? 

4. Kan de Minister-President een 
eind maken aan het verschil in 
interpretatie tussen partijen als 
gesignaleerd door Minister Rietkerk: 
'Er is verschil in interpretatie op dat 
punt. Dat laat ik op dit ogenblik bij de 
partijen, maar ik moet er wel aan 
toevoegen dat het heel duidelijk is dat 
er geen rechtstreekse koppeling is 
tussen de resultaten van het ambtena-
renoverleg en de 2% uitkeringsbeper-
king, waartoe is besloten Het 
Kabinet heeft besloten dat voorstel in 
te dienen'? 

5. Wanneer stelt het kabinet zich 
voor onderhandelingen te voeren met 
de organisaties van overheidsor-
ganen? 

Wordt daarbij het akkoord geëerbie-
digd, dat op 6 januari j l. is bereikt 
tussen de Minister en de bonden van 
overheidspersoneel over de arbeids-
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